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Sammanfattning 

Den här studien syftade till att undersöka i vilken utsträckning eleverna gavs möjlighet att utveckla 

de fem matematiska förmågorna från Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Lgr11) i studien kallat de fem kompetenserna. Det med utgångspunkt i områdena algebra och 

statistik i åtta utvalda matematikläroböcker för årskurs 3. För studien användes kvantitativ 

innehållsanalys med en textanalytisk inriktning som metod eftersom förekomsten av kompetenser 

i uppgifter skulle räknas.  

 

Analysen visade att samtliga fem matematiska kompetenser förekommer i matematikläroböckerna 

men att de prioriteras olika både i läroböckerna, mellan områdena algebra och statistik och i 

uppgifterna. Problemlösningskompetens visar sig exempelvis förekomma i få av uppgifterna 

medan begrepp- och metodkompetens förekommer i nästintill samtliga uppgifter. Efter analysen 

kan man som lärare ha blivit uppmärksammad på att det är nödvändigt att granska innehållet i 

matematikläroböckerna innan användning i undervisningen. Det för att läraren ska kunna planera 

sin undervisning därefter och eventuellt kunna komplettera med uppgifter som tränar andra 

kompetenser än de som matematikläroboken innehåller.  

 

 

 

 
 
Nyckelord: matematiska kompetenser, matematiska förmågor, matematikläroböcker. 
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Inledning 

Matematikläroböcker idag kontrolleras inte längre av en extern enhet utan skolan eller läraren 

ansvarar själva för att läroböckerna uppfyller kriterierna som Lgr11 förespråkar (Palm, 2007, s. 9). 

Lärarna kan kritiskt granska matematikläroböckerna i relation till Lgr11 men i övrigt finns inte 

några tydliga direktiv för vad matematikläroböcker ska innehålla. Hur läraren lär eleverna det som 

står i kunskapskraven är mer fritt idag än vad det var åren före 1994s skolreform. Lgr11:s centrala 

innehåll och kunskapskrav syftar till att ge eleverna utrymme att utveckla de fem matematiska 

förmågorna, som studien valt att benämna kompetenser.  Det är därför intressant för oss som 

blivande lärare att göra en läromedelsanalys av matematikläroböcker för att få en inblick i vilka 

kompetenser som tränas i olika uppgifter. På så sätt kan vi som lärare göra medvetna 

kompletteringar av matematikläroböcker när vi upplever att en viss kompetens behöver tränas mer 

än vad som erbjuds. Det kan göras genom att exempelvis ge eleverna arbetsblad som tränar en eller 

flera kompetenser.  

 

Frågan vi ställer oss i den här studien är i vilken utsträckning kompetenserna framträder i de åtta 

matematikläroböckerna Koll på matematik 3A och 3B, Pixel Matematik 3A och 3B, Mattedetektiverna 

3A och 3B, samt Eldorado 3A och 3B och inom områdena algebra respektive statistik. Valet av de 

två områdena har baserats på Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) resultat 

som visar att svenska elever presterar bra i området statistik och mindre bra i området algebra. 

Studiens teoretiska utgångspunkt baseras på de fem matematiska kompetenserna 

problemlösningskompetens, begreppskompetens, metodkompetens, resonemangskompetens och 

kommunikationskompetens.  

  

Disposition 

Vi har valt att disponera uppsatsen genom att väcka ett intresse och att placera bakgrund, tidigare 

forskning och teoretisk utgångspunkt först. Därefter har vi valt att presentera studiens syfte och 

frågeställningar eftersom vi vill att det ska finnas i nära anslutning till studiens analys av anledning 

att läsaren ska ha det nära till hands när de sedan läser analysen. Metodavsnittet är den del som 

ligger precis innan analysavsnittet för att läsaren ska komma ihåg hur vi gått tillväga vid analysens 

genomförande. Avslutningsvis har vi en diskussion och en slutsats med en personlig reflektion. 
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Bakgrund 

Sedan år 1962 har det implementerats fem olika läroplaner i den svenska skolan; Läroplan för 

grundskolan 1962 (Lgr62), Läroplan för grundskolan 1969 (Lgr69), Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr80), 

1994 års Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) och slutligen Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11). De här läroplansreformerna tillsammans med 

decentraliseringen har haft en stor påverkan på svensk matematikundervisning.  

 

När det år 1994 genomfördes en ny skolreform och det kom en ny läroplan Lpo94 övergick skolan 

i ett mer mål- och resultatbaserat system, där man ville öka likvärdigheten vid betygssättning (Palm, 

2007, s. 9). De tre första läroplanerna var mer innehållsbaserade medan de två senare är mer 

målbaserade med avseende på matematiska förmågor, som läroplanen benämner det, men som den 

här studien valt att kalla kompetenser. De innehållsbaserade läroplanerna innan Lpo94 inkluderade 

undervisningens innehåll samt vilka metoder som skulle användas i undervisningen. Läroplanerna 

hade mer fokus på matematikens innehåll och metoder vilket bland annat innebar att 

skolmatematiken som ämne riktades mot den matematiska förståelsen samt matematiska begrepp. 

Exempelvis Lgr69 stod det vilka begrepp eleverna skulle kunna i respektive årskurs samt att 

undervisningen skulle innehålla fler uppgifter där eleverna skulle ges möjlighet att förklara 

tankegångar med hjälp av begrepp (Prytz, 2016). Med den nya läroplanen fick varje skolenhet och 

lärare mer ansvar att tolka läroplanen för att kunna lägga upp undervisningen så att eleverna får 

möjligheter att uppnå målen (Palm, 2007, s. 9). I dagens läroplan, Lgr11 ska fokus istället läggas på 

den aktiva eleven, denne ska visa ett aktivt deltagande och ta ansvar för sin egen kunskapsinlärning 

(Skolverket, 2011. Rev. 2016, s. 15). Ytterligare en förändring är att det centrala innehållet har blivit 

mer utförligt beskrivet i Lgr11 jämfört med Lpo94 och att det även tillkommit kunskapskrav som 

beskriver kriterier för respektive årskurs och betyg (Skolverket, 2011. Rev. 2016).  

 

I den här studien analyseras åtta matematikläromedel. Enlig Nationalencyklopedin definieras 

läromedel enligt följande, ”en resurs för lärande och undervisning, främst läroböcker, läseböcker, 

övningsböcker och ordböcker” (Nationalencyklopedin, 2017). Enligt Skolverket definieras 

läromedel enligt följande, ”basläromedel innefattar läroböcker som kursböcker, textböcker och 

bibeln, men även talböcker och arbetsinstruktioner. Det ryms även andra former av 

representationer, bland annat radio, TV, tidning och datorer” (Skolverket, 2015). Eftersom att det 

finns många olika varianter på benämningar för läromedel valde vi därför att benämna det vi 

analyserat för matematikläroböcker. Anledningen till det är för att tydliggöra att det specifikt är 

matematikläroböcker och inte något annat läromedel som studeras, exempelvis en matematik app 
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eller ett arbetsblad som också räknas till begreppet läromedel. Studien fokuserar på områdena 

algebra och statistik med inriktning mot matematikläroböcker för årskurs 3. Här nedan kommer 

en presentation av områdena algebra och statistik samt vad de innehåller utifrån vad bland annat 

Skolverket skriver. En presentation av hur Lgr11 framställer de fem matematiska förmågorna 

kommer också att visas här nedan. Vi börjar med en presentation av hu internationella mätningar 

för TIMSS ser ut hos svenska elever i matematik för områdena algebra och statistik.  

TIMSS 

Algebra har under en längre tid varit den del inom skolmatematiken som svenska elever har stora 

svårigheter med. I internationella mätningar som till exempel TIMSS har svenska elevers resultat i 

algebra legat under genomsnittet sedan 1960-talet (Bråting & Madej, 2017, s. 3–8). År 1995 

presterade svenska elever som bäst, men resultaten i algebra låg även då under genomsnittet och i 

TIMSS mätningar från år 2007 och 2011 hade resultaten i algebra försämrats rejält (Bråting & 

Madej, 2017, s. 3–8). Algebra är en central del inom matematiken och eleverna behöver därför få 

rätt förutsättningar för att de ska klara av ämnet på högre utbildningsskolor, exempelvis gymnasiet 

och universitetet. En bidragande faktor till att svenska elever har bristande kunskaper i algebra kan 

ha påverkats av en tidigare tradition om att algebran skulle introduceras först i senare skolår. 

Eftersom att elever i tidigare skolår inte upplevts ha de kognitiva förutsättningarna för att ta till sig 

matematikämnet (Bråting & Madej, 2017, s. 3–8). För att förbättra resultaten har flera länder 

genomfört förändringar i läroplanerna och området algebra, så att det implementeras redan i 

skolans tidiga åldrar (Bråting & Madej, 2017, s. 3–8). Trots att resultatet hos svenska elever blivit 

något bättre i TIMSS 2015 jämfört med de senaste åren så ligger resultaten i algebra alltjämt under 

det internationella genomsnittet (Bråting & Madej, 2017, s. 3–8). 

Algebra 

Att behärska algebra kan på ett övergripande sätt beskrivas som att eleven kan uttrycka beräkningar 

på ett generellt sätt genom att använda bokstavsbeteckningar istället för tal. Algebra har en stor 

betydelse inom kunskapsområdet ”geometri” när eleven för resonemang och geometriska 

relationer, satser och formler men också inom området ”samband och förändring” för att kunna 

utveckla kunskaper om funktioner (Skolverket, Rev. 2017, s. 15). Området algebra tar allt större 

del i den svenska skolan eftersom programmering kommer in mer i undervisningen där eleverna 

ska ges möjlighet att utveckla ett förhållningssätt och kunskaper om programmering (Skolverket, 
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Rev. 2017, s. 15). Däremot finns inte programmering med som ett avsnitt i de matematikläroböcker 

som studien analyserar och därför kommer det inte läggas fokus på det under analysen. 

Blanton, Stephens, Knuth, Murphy Gardiner, Isler & Kim (2015) skriver att ett sätt att kategorisera 

skolalgebran för elever i de tidiga åldrarna är att dela in den i fem big ideas. Den första kategorin 

innehåller uttryck, ekvationer och olikheter som inkluderar att eleverna ska kunna resonera, förstå 

matematiska relationer och likhetstecknets betydelse (Blanton m.fl. 2015, 42–44). Den andra och 

tredje kategorin innehåller funktionslära och variabler.  Eleverna ska kunna konstruera och läsa av 

tabeller, identifiera mönster, kunna beskriva med ord samt skapa en förståelse för vilken roll 

variabler kan ha i olika matematiska sammanhang (Blanton m.fl. 2015, s. 42–44). Den fjärde 

kategorin innehåller proportionalitet som inkluderar att eleverna ska kunna se rimliga relationer 

och resonera kring samband (Blanton m.fl. 2015, s. 42–44). Den femte och sista kategorin 

innehåller generaliserad aritmetik, där fokus läggs på strukturer och relationer, exempelvis olika 

räknelagar (Blanton m.fl. 2015, s. 42–44).  

Skolverket (Rev. 2017) tar även de upp att likhetstecknets innebörd och bokstavsbeteckningar är 

viktiga byggstenar då de ligger till grund för elevernas förståelse av ekvationer, algebraiska uttryck, 

funktioner, formler och grafer (Skolverket, Rev 2017, s. 15). Vidare skriver Bråting & Madej (2017) 

att Blantons fyra första kategorier funnits representerade i läroplaner och läroböcker under en 

längre tid. Däremot har betoningen på Blantons tredje kategori, funktioner och variabler stärkts 

under åren, genom att i den senaste Läroplanen från 2011 har avsnittet “samband och förändring” 

lyfts fram som ett eget avsnitt. Tidigare har det avsnittet tillhört området algebra (Bråting & Madej, 

2017, s. 5) Den femte kategorin, generaliserad aritmetik företräder inte i lika stor omfattning inom 

den svenska skolalgebran. Det är svårt att förstå varför, men en anledning kan vara att den kategorin 

inte tillhör Sveriges tradition för skolalgebra och det svenskar är vana att hålla oss till (Bråting & 

Madej, 2017, s. 5).  

I det centrala innehållet för årskurs 1–3 i området algebra står det att eleverna ska få förståelse för 

”matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. Eleverna ska även få förståelse för hur enkla 

mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas” 

(Skolverket, 2011. Rev. 2016, s. 56). 

Statistik  

Statistik kan beskrivas som den informationen vi möter i vardagen, exempelvis idrottsresultat, 

beskriva sin omgivning och olika fenomen i närmiljön. Det centrala i statistikområdet är hur 
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statistik presenteras och sammanställs utifrån olika undersökningar och datainsamlingar. En god 

förutsättning till det är att eleverna behöver ha kunskaper om ämnet för att kunna samla in, 

organisera, tolka och presentera data (Skolverket. Rev. 2017, s.21–22). Läroplanen förespråkar även 

att eleverna ska kunna genomföra sina undersökningar såväl med som utan digitala verktyg. Det 

ökar möjligheterna att eleverna kan arbeta med större datamängder, men även ger det möjlighet 

för eleverna att kunna dela med sig av sina resultat till andra (Skolverket. Rev. 2017, 22). Kiselman 

& Mouwitz (2013) definierar statistikområdet som ett avsnitt där eleven lär sig olika metoder för 

att samla in, bearbeta, beskriva och dra slutsatser om data (Kiselman & Mouwitz, 2013, s. 20).  

I det centrala innehållet för årskurs 1–3 i området statistik står det att eleverna ska få träna sina 

kunskaper i att göra ”enkla tabeller och diagram samt hur de kan användas för att sortera data och 

beskriva resultat från enkla undersökningar” (Skolverket, 2011. Rev 2016, s. 57). 

Läroplanens förmågor 

I den nuvarande läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011. Rev 2016) finns det olika ämnesavsnitt, där 

varje avsnitt har ett syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Innan syftesdelen under varje 

ämneskapitel förklarar Skolverket varför ämnet måste finnas. Under matematikämnet beskrivs det 

att en lång historia och många kulturer bidragit till dess utveckling. Utvecklingen i matematik har 

skett genom praktiska behov och människans nyfikenhet samt lust att utforska. Människor ges 

förutsättningar att ta beslut i vardagslivet vilket ökar kunskaperna och möjligheterna till att delta i 

olika beslutsprocesser i samhället (Skolverket, 2011. Rev. 2016, s. 55). I läroplanen används 

förmågor som ger eleverna möjlighet att öva och utveckla kunskaper inom matematiken. 

Förmågorna beskrivs i slutet av matematikämnets syftesdel och det är samma förmågor för alla 

årskurser i grundskolan över hela landet (Skolverket, Rev. 2017).  Det finns fem matematiska 

förmågor i den svenska kursplanen för matematik: problemlösningsförmåga, begreppsförmåga, 

metodförmåga, kommunikationsförmåga och resonemangsförmåga. De motiveras på följande sätt i Lgr11: 

Undervisningen i matematik ska ge eleverna förutsättningar att de utvecklar och arbetar med 

förmågorna (Skolverket, 2011. Rev 2016, s. 55). Syftesdelen lyfter fram att eleverna ”genom 

undervisningen ska få möjlighet att utveckla verktyg för att kunna beskriva och tolka situationer 

och förlopp samt formulera och lösa problem. Eleverna får också möjlighet att värdera valda 

strategier och metoder för att kunna dra slutsatser av resultaten och fatta beslut” (Skolverket. Rev. 

2017, s. 5). Här nedan följer en presentation av de fem matematiska förmågorna. 
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Problemlösningsförmåga 

Problemlösning innehåller många delar av matematiken, eleverna ska kunna använda begrepp, 

metoder och olika uttrycksformer. Eleverna ska även kunna reflektera och värdera rimligheten i 

lösningen (Skolverket, 2014, s. 12). I problemlösningsuppgifter har lösningen inte en given metod, 

vilket betyder att eleverna inte känner till hur problemet ska lösas samt att lösningen kan utföras 

på flera sätt (Skolverket, 2014, s. 12). Eleverna behöver därför pröva sig fram i 

problemlösningsuppgifter för att komma på lösningen (Skolverket, Rev. 2017, s. 6–7). I Lgr11 

(Skolverket, 2011. Rev 2016) definieras problemlösningsförmågan på följande sätt; ”Formulera och 

lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder” (Skolverket, 2011. 

Rev. 2016, s. 56). I kunskapskraven för matematik står det för godtagbara kunskaper att ”Eleven 

kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss 

anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om 

resultatens rimlighet” (Skolverket, 2011. Rev. 2016, s. 60). 

Begreppsförmåga 

Begreppsförmåga handlar om förståelse och avkodning av symbol och formelspråk. Eleven kan 

förstå, avkoda, beskriva, jämföra, se samband och använda sig av matematiska begrepp eller 

begrepp som har betydelse för att kunna lösa uppgiften. Genom att använda flera uttrycksformer 

ökar förståelsen för begreppen och därmed även förståelsen för matematikämnet (Skolverket. Rev 

2017, s. 7–8). Lgr11 (Skolverket, 2011. Rev. 2016) beskriver begreppsförmågan på följande sätt; 

”använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp” (Skolverket, 2011. 

Rev. 2016, s. 56). I kunskapskraven för matematik och begrepp står det för godtagbara kunskaper 

att ”Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att 

använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan 

beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder” 

(Skolverket, 2011. Rev. 2016, s. 60). 

Metodförmåga 

Eleven ska på olika sätt kunna lösa en matematisk uppgift, de ska även kunna se sambandet mellan 

en metod och en annan uppgift med samma metod. Eleverna ska kunna välja och använda lämpliga 

metoder i den enskilda situationen och kunna genomföra metoden enligt matematikens regler. 

Metodförmågan innefattar huvudräkning, skriftliga beräkningar och beräkningar med miniräknare 

(Skolverket. Rev 2017, s. 7–8). Lgr11 (Skolverket, 2011. Rev. 2016) benämner metodförmågan på 

följande sätt; ”välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter” 

(Skolverket, 2011. Rev. 2016, s. 56). I kunskapskraven nämns det för godtagbara kunskaper att 
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”Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning 

till sammanhanget” (Skolverket, 2011. Rev. 2016, s. 60). 

Resonemangsförmåga 

Resonemangsförmågan innehåller tankar om val och slutsatser samt motiveringar. Att tänka 

matematiskt och skapa en förståelse för matematiska samband vilket ger eleven möjlighet att ta sig 

fram till lösningen. Resonemang kan ske både informellt och formellt (Skolverket, Rev 2017, s. 9–

10). Det finns olika grad av resonemang i uppgifterna, i enklare resonemang innebär det att en ska 

tänka matematiskt och se samband. En mer avancerad resonemangsförmåga innebär att 

resonemanget sker i flera steg (Skolverket. Rev 2017, s. 9–10).  Lgr11 (Skolverket, 2011. Rev. 2016) 

anser att eleverna ska kunna ”föra och följa matematiska resonemang.” (Skolverket, 2011. Rev. 

2016, s. 56). För godtagbara kunskaper i resonemangsförmåga ska eleven kunna ”föra och följa 

matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, 

slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara 

frågor som i huvudsak hör till ämnet” (Skolverket, 2011, Rev. 2016, s. 60–61). 

Kommunikationsförmåga 

I kommunikationsförmågan handlar det om en förmedlare och en mottagare och att kunna förstå 

varandra. Eleven ska kunna förstå en kommunikationsform som någon annan formulerat samt 

kunna utföra en kommunikationsform som andra kan förstå (Skolverket, 2014, s.12). Exempel på 

kommunikationsform är samtal, skrift eller gester. Eleven ska kunna ta en instruktion men också 

kunna visa sina kunskaper med hjälp av en kommunikationsform (Skolverket, 2014, s.12). 

Användandet av flera uttrycksformer förstärker elevens matematiska kunskaper (Skolverket, Rev 

2017, s. 9–10). Lgr11 (Skolverket, 2011. Rev. 2016) beskriver kommunikationsförmågan på 

följande sätt; ” uttrycksformer för att samtala om, argumenten och redogöra för frågeställningar, 

beräkningar och slutsatser” (Skolverket, 2011. Rev. 2016, s. 56). För godtagbara kunskaper i 

kommunikationsförmåga ska eleven kunna ”beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i 

huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra 

matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget” (Skolverket, 2011. Rev. 2016, 

s. 60). 
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Tidigare forskning  

I det här avsnittet kommer vi att presentera olika forskare och studier som behandlat matematiska 

kompetenser. 

Matematiska kompetenser  

De matematiska kompetenserna behövs enligt Niss (2003, s. 3) av den anledning att lärarna i 

Danmark, som hans forskning baseras på, har olika bakgrund både erfarenhetsmässigt men även 

kulturellt. Lärarna skapar sina egna ramar för matematiken baserat på deras olika individuella 

bakgrunder vilket kan skapa problem när eleverna eventuellt byter lärare eftersom matematiken då 

kan få en annan ram.  Det gör det i sin tur svårt att se elevernas progression inom matematiken. 

Dessutom är de individbundna ramverken varken valida eller reliabla när de påverkas av yttre 

faktorer på det här sättet.  Därför menar Niss (2003) att det behövs instrument för att kunna ta 

reda på och följa elevernas faktiska kompetenser inom matematiken (Niss, 2003, s. 4). I ett försök 

att kunna förbättra de nyss nämnda bristerna inom bedömning av elevers matematiska kunskaper 

startades ett arbetslag med syfte att undersöka det matematiska området. Arbetslaget bestod av 

Niss, Jensen, Andersen, Christoffersen, Damgaard, Gustavsen, Jess, Lange, Lindenskov, Meyer, 

Nissen (Niss m.fl. 2002, s.4). Tillsammans utförde de den danska studien kallat KOM - projektet 

(Kompetenser och lärande inom Området Matematik) där det presenteras åtta kompetenser som 

de menar ska främja elevernas förmåga att förstå och använda matematik i olika sammanhang (Niss, 

2003, s. 6–7). De här åtta kompetenserna delas in i två grupper och samtliga åtta kompetenser kan 

delas in i en undersökande- och produktiv del. Den undersökande delen består av att kritiskt 

granska, analysera och förstå utförda processer inom kompetensen. Den produktiva delen av 

kompetenserna består av ett utförande av kompetensernas innehåll (Niss, 2003, s. 9). 

KOM- Projektets åtta matematiska kompetenser  

Kom-projektets första grupp innehåller fyra kompetenser som handlar om att kunna förstå 

matematikämnet.  

Thinking mathematically handlar om att eleverna ska kunna förstå matematiken genom att ställa 

lämpliga frågor och veta vilka olika svar som matematiken kan visa med hjälp av olika räknesätt. 

Eleven kan genom olika svar urskilja, generalisera och förstå matematiska uttryck (Niss, 2003, s. 6). 

Posing and solving mathematical problems handlar om att eleven ska kunna formulera och lösa olika 

matematiska problem. Till det hör också till att eleverna kan identifiera, framställa och lösa 
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matematiska problem enskilt eller tillsammans med andra (Niss, 2003, s. 6). Modelling mathematically 

handlar om att eleverna har förmågan att kunna analysera och förstå matematiska modeller. De ska 

kunna tolka och avkoda matematiska modeller från abstrakt situation till verklig situation samt från 

matematiska modeller från verklig situation till en abstrakt situation (Niss, 2003, s. 6–7). Reasoning 

mathematically handlar om att eleverna ska kunna följa och föra matematiska resonemang. Eleverna 

ska förstå vad ett matematiskt bevis är och hur det skiljer sig från andra matematiska resonemang 

(Niss, 2003, s. 7).  

 

Den andra gruppen innehåller fyra kompetenser som handlar om att kunna hantera det 

matematiska språket men även matematiken som redskap.  

 

Representing mathematical entities innebär att eleverna ska kunna avkoda och använda sig av olika typer 

av matematiska sätt att visa sina kunskaper på. Eleverna ska även kunna se de olika 

representationsformernas samband och kunna växla dom emellan. Handling mathematical symbols and 

formalism handlar om att eleverna ska kunna avkoda och koppla samman det matematiska språket 

med det vardagliga språket. Eleverna ska även kunna förstå regler och system som finns inom 

matematiken och kunna följa och interagera i samtal om symboler och formler. Communicating in, 

with, and about mathematics innebär att eleverna ska kunna förstå andras texter med matematisk 

innebörd. Eleverna ska även kunna uttrycka sig på olika nivåer och sätt exempelvis skriftligt eller 

muntligt. Making use of aids and tools handlar om vetskap om olika matematiska redskap och dess 

egenskaper och att kunna använda dem med eftertanke. Eftersom redskap medför både möjligheter 

och begränsningar (Niss, 2003, s. 7). 

 

NCTM:s fem standardiserade processer 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) är en organisation med funktion att vara en 

sorts resurs som delger information om ämnen inom matematiken. De har bland annat delgett 

fakta om standardiserade processer vilket kan likställas med Niss (2003) matematiska kompetenser. 

Enligt NCTM (2000) finns det, till skillnad från Niss (2003) åtta kompetenser, endast fem 

standardiserade processer inom matematiken. Nedan följer en redogörelse av NCTM:s processer 

som kan kopplas ihop med matematiska kompetenser. 

 

Problem Solving innebär att eleverna ska kunna reflektera över eventuella lösningar och ta hjälp av 

hur andra liknande uppgifter kan lösas. Problemlösning är också något som ska kunna användas i 
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liknande sammanhang i vardagen även utanför klassrummet. Reasoning and Proof handlar om att 

resonera och argumentera kommer kunskaperna om matematiken att fördjupas och sanningar om 

matematiken blir mer synliga. Resonemangen och sanningarna gör matematiken mer logisk. 

Communication handlar om att kommunikation är ett medel för att kunna visa på sin förståelse. 

Genom kommunikationen öppnas en möjlighet till reflektion både när eleverna själva ska 

kommunicera men även genom att lyssna när andra kommunicerar. Det eftersom eleverna kan dra 

kopplingar till deras egna tänkande. Kommunikationen behöver vara tydlig för att andra ska kunna 

förstå därför är också det matematiska språket användbart. Connections inkluderar matematikens 

delar och är inte fristående som det kan uppfattas i och med de olika kompetenserna. När eleverna 

ser matematikens delar som en helhet integrerade i varandra och i ett sammanhang förankrade i en 

kontext ökar den matematiska förståelsen hos eleverna menar NCTM (2000). Representations handlar 

om att matematiken kan representeras på olika sätt med hjälp av olika material. Bland annat med 

hjälp av bilder, grafer, symboler eller konkret material. Representationsformerna hjälper eleverna 

att förklara hur matematiska fenomen hänger samman (NCTM, 2000, s. 4).  

The Big 5  

Svanelid (2014) talar om fem förmågor “The Big 5” som han kallar dem. Tre av följande förmågor, 

som även kan likställas med kompetenser, passar in i läroplanens förklaring av de matematiska 

förmågorna (Skolverket, 2011). Att det endast är tre av förmågorna som kan kopplas samman med 

matematiken kan bero på att Svanelids förmågor är mer generella och baserade på samtliga 16 

skolämnen (Svanelid, 2014, s. 22). Det är begreppsförmåga, procedurförmåga och den kommunikativa 

förmågan. Begreppsförmågan förklaras enligt Svanelid (2014) vara en behärskning av begrepp, en 

begreppsförståelse, som är nödvändig för att kunna, tänka, läsa, skriva och samtala om ämnet. Det 

är även en förutsättning för att kunna bedömas i ämnet eftersom det vid en förklaring av något 

mer avancerat inom ämnet är nödvändigt att använda begrepp (Svanelid, 2014, s. 62). 

Procedurförmågan kan exempelvis handla om användandet av olika metoder, rutiner och regler för att 

kunna lösa uppgifter (Svanelid, 2014, s. 65). Den kommunikativa förmågan är enligt Svanelid (2014) 

en förmåga som inom matematiken innebär att kunna följa och föra matematiska samtal och 

resonemang (Svanelid, 2014, s.49). 

Kilpatricks fem strängar inom matematiken 

Kilpatrick, Swafford och Findell, (2001) menar att matematiken är en av mänsklighetens goda 

prestationer och att det i sin tur har underlättat utvecklingen inom bland annat vetenskap och 

teknik (Kilpatrick m.fl. 2001, s. 1). För att kunna upprätthålla det här behöver människor ha 
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grundläggande kunskaper inom matematikämnet för att fullt ut kunna delta i samhället. Har inte 

människor dessa kunskaper kan det innebära minskad kompetens i vardagliga uppgifter och 

situationer (Kilpatrick m.fl. 2001, s. 1). Eftersom samhället utvecklas och ställer nya krav är det 

stora skillnader på vad dagens elever behöver lära sig i matematik, jämfört med vad deras föräldrar 

behövde lära sig (Kilpatrick m.fl. 2001, s. 1). När dagens elever blivit äldre kommer nya krav på 

matematiska färdigheter finnas som skolan och lärarna ska försöka förutse för att utveckla eleverna 

efter samhällets krav (Kilpatrick m.fl. 2001, s. 1). 

Enligt Kilpatrick m.fl. (2001) finns det ingen matematisk term som berör alla områden inom 

matematik, istället talar han om betydelsen av att lära sig matematik och att det finns fem strängar. 

Kilpatrick m.fl. (2001) fem strängar kan kopplas ihop med Niss (2003) kompetenser genom att de 

förutsätter att eleverna ska tillägna sig kunskaper inom matematikämnet på olika sätt. De kan även 

kopplas ihop med de fem matematiska förmågorna som den svenska matematikundervisningen ska 

utgå från enligt Skolverket (2011). För att eleverna ska kunna utveckla sina kompetenser menar 

Kilpatrick m.fl. (2001) att de fem strängarna är beroende av varandra för att vara effektiva 

(Kilpatrick m.fl. 2001, s. 5). 

I den första strängen conceptual understanding handlar det om att eleverna ska skapa förståelse för 

matematiska begrepp och beräkningar. Den andra strängen procedural fluency ska utveckla elevernas 

förmåga att kunna genomföra beräkningar noggrant och effektivt medan den tredje strängen 

strategic competence ska utveckla elevernas förmåga att formulera, representera och lösa matematiska 

problem. Adaptive reasoning är den fjärde strängen och här ska eleverna använda logiskt tänkande, 

reflektion och förklara sina beräkningar. I den sista strängen productive disposition ska eleverna kunna 

se matematiken som användbar och lönsam i förhållande till sin egen förmåga och effektivitet 

(Kilpatrick m.fl. 2001, s. 5).   

Sex matematiska kompetenser 

Boesen, Lithner, Palm (2016) talar om sex kompetenser till skillnad från Svanelid (2014) och 

NCTM:s (2000) fem förmågor och standardiserade processer, Kilpatricks m.fl. (2001) fem strängar 

samt Niss (2003) åtta kompetenser. Kompetenserna Boesen m.fl. (2016) tar upp skulle kunna 

förklaras som en blandning av tidigare nämnda kompetenser. Kompetenserna Boesen m.fl. (2016) 

tar upp är: problem solving competency som innebär att kunna lösa uppgifter där lösningen inte är given 

(Boesen m.fl. 2016, s. 3). Reasoning competency som är den andra kompetensen förklaras som en 

kompetens där det fokuseras på att kunna motivera samt kunna redovisa matematiska val och 

slutsatser på ett rimligt sätt (Boesen m.fl. 2016, s. 3). Procedural Competency innebär att metoden ska 
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bestå av flera steg och att den ska kunna användas i liknande uppgifter. Representation Competency 

handlar om att konkretisera abstrakta matematiska fenomen. Connection Competency är förmågan att 

sammanlänka två ting exempelvis fakta och den logiska verkligheten. Communication Competency som 

är den sjätte och sista kompetensen handlar om att kunna kommunicera med och om matematik 

(Boesen m.fl. 2016, s. 4).  

Boesens m.fl. (2016) ovan nämnda sex matematiska kompetenser har använts i deras analys av de 

svenska nationella proven i ämnet matematik. Syftet med Boesens m.fl. (2016) studie av de 

nationella proven var att ta reda på i vilken omfattning de sex matematiska kompetensernas 

förekom i proven. Det eftersom proven enligt Boesen m.fl. (2016) kan ha en betydande roll för 

planeringen av undervisningen (Boesen, m.fl. 2016, s. 1). Boesen m.fl. (2016) beskriver de nationella 

proven som ett test som alltid haft och har betydelse för lärandemålen och nämner iden om ”what 

you test is what you get” (Boesen, m.fl. 2016, s. 2). Resultatet av studien visar att samtliga av 

Boesens m.fl. (2016) kompetenser förekommer i de svenska nationella proven (Boesen, m.fl. 2016, 

s. 1). Boesen m.fl. (2016) menar på att kompetenserna är komplexa och går in i varandra vilket 

också gör det svårt att kategorisera och bedöma på det här sättet. Forskarnas tolkningar kan ha 

påverkat resultaten vilket kan ses som en brist i studien (Boesen, m.fl. 2016, s. 1).  

The Cambridge Approach 

Rapporten The Cambridge Approach- principles for designing high- quality textbooks and 

resource materials (Oates, 2016. Rev 2017) grundar sig i forskning om läroböcker från länder med 

höga kunskapsresultat. Singapore och Shanghai är exempel på länder där eleverna presterat bättre 

när undervisningen baserats på innehållet i läroböcker. (Oates, 2016. Rev 2017, s. 7). I rapporten 

framkommer det att läroböcker är grundpelare som ger lärare stöd för att kunna ge sina elever en 

likvärdig utbildning med utgångspunkt i läroplanen (Oates, 2016. Rev 2017, s. 5). Varför läroböcker 

anses vara en grundpelare och öka likvärdigheten i lärares undervisning beror på att den skapar 

struktur och ger lärare förståelse för hur moment kan behandlas på olika sätt (Oates, 2016. Rev 

2017, s. 5). Rapporten visar även att forskning som gjorts tyder på att läroböcker har en stöttande 

roll för lärarna i deras planering vilket också har visat sig öka inlärningen hos eleverna (Oates, 2016. 

Rev 2017, s. 11). 

Baserat på forskningen om läroböckers betydelse skapades The Cambridge Approach (Oates, 2016. 

Rev 2017) utbildningsprogram, som gäller i 170 olika länder. Utbildningsprogrammet vill skapa de 

rätta förutsättningarna för elever att lära genom att hjälpa till att analysera och utforma läroböcker 

utefter läroplanen (Oates, 2016. Rev 2017, s. 3-4). För att utveckla programmet, på ett tydligt sätt 
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med syfte att vara lärorikt och utvecklande för eleverna, har de bland annat tagit hjälp av både lärare 

och skolor (Oates, 2016. Rev 2017, s. 4). Till skillnad från Boesens m.fl. (2016) nationella prov och 

idé om ”what you test is what you get” vill Oates (2016. Rev 2017) istället visa på läroböckers 

betydelse för utformandet av undervisningen.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Det teoretiska ramverket för den här studien vilar på att matematisk kunskap kan mätas med hjälp 

av matematiska kompetenser. Vi kommer därför i följande teoriavsnitt betona läroplanens 

förändring i perspektiv på hur kunskap mäts och har mätts i svenska kursplaner i matematik samt 

utgå från definitioner av matematiska kompetenser som är vedertagna inom forskningslitteraturen. 

Därefter presenteras de fem, utifrån forskningslitteraturen, utvalda kompetenserna som är studiens 

teoretiska perspektiv vid genomförandet av analysen.  

 

I studiens bakgrund finns en historisk tillbakablick i den svenska skolans läroplaner för 

grundskolan, eftersom det är av betydelse för studiens teoretiska utgångspunkt. I den historiska 

tillbakablicken framkommer det att det i Sverige har funnits fem läroplaner sedan 1962 och att de 

tre första läroplanerna Lgr62, -69 och -80 skiljer sig från de två senare.  Det eftersom Lgr62, -69 

och -80 var innehållsbaserade vilket bland annat betydde att skolmatematiken som ämne inriktade 

sig på matematiska begrepp samt den matematiska förståelsen. I Lgr69 stod det exempelvis 

utskrivet vilka begrepp eleverna skulle kunna i respektive årskurs samt direktiv om att elevernas 

uppgifter skulle innehålla en möjlighet för eleverna att förklara sina tankegångar med hjälp av 

begreppen (Prytz, 2016). De här innehållsdirektiven kan upplevas göra de innehållsbaserade 

läroplanerna mer styrda än de två senare läroplanerna Lpo94 och Lgr11 som till skillnad var och är 

målbaserade (Molin, 2006, s. 14–15). Den målbaserade läroplanen innebär att undervisningen 

bedrivs utefter mål eller kriterier som finns längre fram som ett riktmärke för vad eleverna ska 

kunna exempelvis i slutet av årskurs 3. Målen, kriterierna eller riktmärkena som fanns och finns 

inom matematikämnet i Lpo94 och Lgr11 avser de fem förmågorna som eleverna ska sträva mot. 

I den här studien kalls de fem förmågorna, de fem kompetenserna eftersom läroplanens förmågor 

kan liknas vid forskningslitteraturens kompetenser. 

 

I studiens tidigare forskning finns flera olika forskares syn på matematiska kompetenser, även fast 

forskarna valt att benämna kompetenserna olika har de flera likheter vad gäller deras innebörd. I 

den här studien används bland annat ramverk som Boesen m.fl. (2016), Svanelid (2014), Kilpatrick 

m.fl. (2001) samt Niss (2003) så kallade KOM- projekt som handlar om att göra bedömningen så 

valid och reliabel som möjligt (Niss, 2003, s. 4). Eftersom den teoretiska utgångspunktens fem 

utvalda kompetenser baseras på forskningslitteraturen väljer vi att resumera delarna av 

forskningslitteraturen som vi anser är av betydelse. I resuméerna används forskarnas egna 

benämningar, i mer generella drag kommer ordet kompetenser användas.   
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Boesen m.fl. (2016) och deras sex kompetenser skulle kunna tolkas som en blandning av de olika 

kompetenserna som tas upp i denna studies tidigare forskning. Det ramverk som Boesen m.fl. 

(2016) vilar på är följande sex matematiska kompetenser: problem solving competency som innebär att 

lösa uppgifter där lösningen inte är given, resoning competency handlar om att kunna motivera val och 

slutsatser rimligt, procedural competency innebär att metoden ska bestå av flera steg och kunna 

användas för att lösa liknande uppgifter, representation competency  innebär att eleverna ska kunna 

konkretisera abstrakta matematiska fenomen, connection competency handlar om en förmåga att kunna 

koppla samman två ting exempelvis verklighet och fakta och den sista kompetensen communication 

competency handlar om kommunikationen med och om matematik (Boesen m.fl. 2016, s. 4).  

 

Svanelids (2014) ”The Big five” är baserade på samtliga 16 skolämnen och är enligt Svanelid (2014) 

generella kompetenser och eftersom studiens fokus vilar på matematiska kompetenser har vi valt 

att ta med tre av Svanelids (2014) kompetenser och inte alla fem (Svanelid, 2014, s. 22). De tre 

kompetenserna som passar in i matematikämnet är begreppsförmåga som innebär behärskning- samt 

förståelse av begrepp som är nödvändiga för att kunna tänka, läsa, skriva och samtala om ämnet 

som i det här fallet är matematik (Svanelid, 2014, s. 62), procedurförmåga handlar om användandet av 

olika metoder, rutiner och regler för att kunna lösa uppgifterna samt den kommunikativa förmågan 

som handlar om att kunna föra och följa matematiska resonemang (Svanelid, 2014, s. 62, 49). 

 

Kilpatrick m.fl. (2001) och de fem strängarna syftar till att eleverna ska tillägna sig kunskaper inom 

matematikämnet på olika sätt. Den första strängen conceptual understanding handlar om att utveckla 

elevernas förståelse för matematiska begrepp och beräkningar, procedural fluency ska utveckla 

elevernas förmåga att kunna genomföra beräkningar på ett noggrant och effektivt sätt, strategic 

competence inkluderar ett tillägnande av förmågan att formulera, presentera och lösa matematiska 

problem, adaptive reasoning innebär att eleverna ska använda ett logiskt tänkande som innebär en 

reflektion och förklaring av beräkningarna, den femte och sista strängen productive disposition handlar 

om elevernas insikt i matematikens användbarhet och lönsamhet i förhållande till sin egen förmåga 

och effektivitet (Kilpatrick m.fl. 2001, s. 5). 

 

Det åtta kompetenserna som Niss (2003) talar om är thinking mathematically som handlar om att 

förstå matematiken och visa det, posing and solving mathematical problems handlar om att eleverna ska 

kunna formulera och lösa matematiska problem, modelling mathematically som innebär att kunna tolka 

och avkoda matematiska modeller från något abstrakt till något konkret, reasoning mathematically 

handlar om att kunna följa och föra matematiska resonemang, representing mathematical entities vilket 
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innebär att eleverna ska kunna avkoda för att kunna se samband och använda olika typer av 

matematiska metoder, handling mathematical symbols and formalism innebär att eleverna ska kunna 

avkoda och koppla samman vardagligt språk och matematiskt språk för att på så sätt förstå regler 

inom matematiken och kunna interagera i diskussioner om olika symboler och formler inom 

matematiken, kommunicating in, with and about mathematics innebär en förståelse av texter skrivna av 

andra samt att kunna uttrycka sig på flera sätt exempelvis muntligt och i skrift. Den sista 

kompetensen making use of aids and tools handlar om vetskapen om egenskaperna hos matematiska 

redskap och ett användande med eftertanke (Niss, 2003, s. 6–7). 

 

Här följer de fem kompetenserna inom matematikämnet som den här studien utgår från vid 

studiens analys. De fem kompetenserna som inkluderas i studiens teoriavsnitt är utvalda med 

utgångspunkt i forskningslitteraturens generella matematiska kompetenser och är en kombination 

av tidigare nämnda förmågor, kompetenser, standardiserade processer och strängar som nämnts i 

studiens tidigare forskning. Studien kommer fortsättningsvis benämna de fem utvalda 

kompetenserna enligt följande: problemlösningskompetens, begreppskompetens, metodkompetens, 

resonemangskompetens och kommunikationskompetens. 

Problemlösningskompetens  

Enligt Boesen m.fl. (2016) har lösningen i problemlösningsuppgifter inte en given metod (Boesen 

m.fl. 2016, s. 3), vilket i den här studien tolkas som att det i en uppgift som ska träna problemlösning 

finns flera olika metoder för att lösa uppgiften samt att eleverna ska kunna prova sig fram till en 

lösning vilket även styrks i Skolverkets (2017) definition av problemlösning som förklaras närmare 

i studiens bakgrund.  

Begreppskompetens 

Niss (2003) talar inte om begreppskompetens men om något som skulle kunna liknas vid 

begreppskompetens. Niss (2003) talar istället om en symbol- och formalismkompetens som 

innebär en förståelse och avkodning av symbol och formelspråk. Att kunna se sambanden mellan 

naturligt språk även kallat vardagsspråk och matematiskt språk och att kunna översätta språken 

emellan (Niss, 2003, s. 8). Motsvarande definition gör Svanelid (2014), han definierar 

begreppskompetensen som begreppsförståelse. Svanelid (2014) menar också att 

begreppskompetensen innebär själva användandet av symboler och uttryck (Svanelid, 2014, s. 62). 
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Metodkompetens 

Med metodkompetens menas enligt Boesen m.fl. (2016) att hitta ett matematiskt sätt att lösa en 

uppgift och att kunna se ett samband mellan liknande uppgifter där samma metod skulle kunna 

användas. Sättet eller metoden ska bestå av flera matematiska steg (Boesen m.fl. 2016, s. 4). Den 

här kompetensen tas inte upp i KOM-projektet (Boesen m.fl. 2016, s. 4) men projektets 

metodkompetens kan likställas med Svanelids (2014) procedurförmåga som innebär att eleverna 

ska kunna olika regler, rutiner och strategier för att sedan kunna hitta lämplig metod för att lösa 

matematiska uppgifter (Svanelid, 2014, s. 68).  

Resonemangskompetens 

Enligt Boesen m.fl. (2016) innebär resonemang att kunna motivera val och slutsatser med 

matematiska argument, att kunna redovisa hur en kommer fram till lösningen eller varför den 

rimligtvis borde vara på ett visst sätt. Det behöver inte nödvändigtvis vara logiskt bara det är rimligt 

(Boesen m.fl. 2016, s. 3). Niss (2003) förklarar resonemang som en kompetens som består av att 

kunna följa och tolka matematiska resonemang i flera steg som enligt Skolverket (2017) även ska 

ta eleverna fram till en matematisk lösning (Niss, 2003, s. 8; Skolverket, 2017, s. 9–10). Enligt 

Skolverket (2017) kan resonemang delas in i en informell mindre synlig del och en formell del som 

innebär att eleverna ska kunna visa sina tankar och resonemang, se studiens bakgrund (Skolverket, 

2017, s. 9–10). Den formella och produktiva delen av resonemangskompetensen är nära 

sammankopplad med den kommunikativa kompetensen.  

Kommunikationskompetens 

Förmågan att kunna kommunicera med och om matematiken handlar enligt Boesen m.fl. (2016) 

om en förmedlare och en mottagare samt ett gemensamt språk exempelvis skrift, tal eller gester. 

För att färdigheten ska uppfyllas ska kommunikationen nå fram till mottagaren och vise versa.  

Exempel på förmedlare kan vara läraren, eleven eller läromedlet och mottagaren kan vara läraren 

eller eleven (Boesen m.fl. 2016, s. 4). Niss (2003) beskriver kommunikationskompetensen som en 

djupare förståelse för det matematiska innehållet och tolkningen av det samt som en kompetens 

att kunna uttrycka sig nyanserat på olika nivåer (Niss, 2003, s. 8). Varav Svanelids (2014) definition 

är att kunna följa och föra matematiska samtal och resonemang (Svanelid, 2014, s. 49).  Kilpatrick 

m.fl. (2001) definition liknar Svanelids (2014) och innebär att kunna formulera och presentera 

lösningar av matematiska problem (Kilpatrick m.fl. 2001, s. 5).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att genom en innehållsanalys, ta reda på och jämföra i vilken 

utsträckning elever ges möjlighet att utveckla de fem matematiska förmågor som beskrivs i Lgr11 

för ämnet matematik, i områdena algebra och statistik utifrån åtta matematikläroböcker för årskurs 

3.  

 

Frågeställningar: 

1. I vilken utsträckning förekommer de fem matematiska kompetenserna i områdena algebra 

respektive statistik i åtta svenska läroböcker i matematik för årskurs 3?  

2. Med utgångspunkt i fråga 1, vilka likheter respektive skillnader finns det mellan områdena algebra 

och statistik? 

3. Med utgångspunkt i fråga 2, vilka likheter respektive skillnader finns det mellan de olika 

läroböckerna? 
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Metod 

I följande avsnitt presenterar och reflekterar vi över våra val och metoder som vi använt oss av i 

den här studien. Här presenteras studiens urval, genomförande, etiska överväganden, metodkritik, 

validitet och reliabilitet. 

Urval  

De matematikläroböcker som används i studien är baserade på den svenska läroplanen för grundskolan, 

förskoleklass och fritidshem för 2011, eftersom det är mer relevant och användbart för lärare att basera 

studien på den aktuella läroplanen. De matematikläroböcker som används i studien är Koll på 

matematik 3A och 3B, Pixel 3A och 3B, Eldorado 3A och 3B, Matte Direkt Safari 3A och 3B samt 

Mattedetektiverna 3A och 3B. Inom matematikböckerna avgränsas studien till områdena algebra och 

statistik. Motiveringen till de valda områdena är som vi tidigare nämnt att det är intressant att 

jämföra områden som svenska elever presterar bra respektive mindre bra i utifrån de internationella 

mätningarna i TIMSS. Analysen baseras sedan på fem utvalda kompetenser som är valda av 

anledning att de kan kopplas samman med de fem förmågorna som eleverna ska tillägna sig inom 

området matematik enligt Lgr11 (Skolverket, 2011. Rev 2016, s. 56). Här nedan följer en 

beskrivning av de valda matematikläroböckerna: 

Matematikläroböcker  

Matematikläroboken Koll på matematik 3A och 3 B (Almström & Tengvall, 2016) är en relativt ny 

bok på den svenska läroboksmarknaden som förlaget Sanoma Utbildning gett ut. 

Matematikläroboken har på varje kapitels första sida en bild som bjuder in eleverna till samtal, där 

eleverna får skapa en förförståelse inför arbetet. På kapitlets inledningssida står det även skrivet 

vad kapitlet kommer att handla om, målen är förenklade så att eleverna ska förstå vad de kommer 

att arbeta med. I läroboken finns det grundsidor där eleverna får möjlighet att arbeta enskilt eller 

gemensamt. Den rosa sidan på grundsidorna är en introduktion och ett resonemang med ett 

matematiskt innehåll som ska vara ett stöd för eleverna till kapitlets uppgifter. Det finns 

problemlösningssidor med uppgifter utifrån kapitlets innehåll, eleven får möjlighet att formulera 

ett eget problem och då visa sina lösningar. På de här sidorna kan eleverna med hjälp av 

kamratbedömning bedöma varandras uppgifter, genom att fylla i två stjärnor och en önskan till en 

klasskompis. Eleverna får möjlighet att använda sina kunskaper i nya sammanhang och det testas 

på matematiklärobokens mixsidor. På de sidorna visas kopplingen mellan uppgifterna och de 

matematiska förmågorna. I Slutet på varje kapitel finns det sidor som kallas för ”koll på” där 

eleverna får testa sina kunskaper. Det möjliggör för både en självbedömning av eleverna men även 
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en återkoppling mellan elev och lärare så att läraren får ett underlag för fortsatt arbete och 

bedömning av elevens kunskaper. Efter de här sidorna finns gula och gröna sidor som skapar 

möjligheter för eleverna att arbeta vidare utifrån sin förståelse. De gula sidorna ger eleverna mer 

kunskaper av grundsidorna och de gröna sidorna ger eleverna fördjupade kunskaper. I slutet på 

matematikläroboken finns det ett avsnitt som heter ”stora begreppskollen” som ger eleven 

möjlighet att visa sin förståelse för begreppen. I 3B läroboken finns det ett kapitel som heter 

repstegen där eleverna får arbeta med repetitionsuppgifter för att öka sin förståelse (Almström & 

Tengvall, 2016).   

 

Matematikläroboken Pixel Matematik 3A och 3B (Alseth, Arnås, Kirkegaard, Røsseland, 2015) är 

utgiven av förlaget Natur och Kultur. Kapitlen i matematikläroboken är uppbyggda på samma sätt 

där varje kapitel börjar med en samtalsbild som introducerar nya begrepp och ger eleverna 

möjlighet att diskutera vad bilden visar. Däremot upplevs inte alla samtalsbilder att ge utrymme för 

matematiska samtal utan kan lätt falla över på andra diskussioner, exempelvis miljöbeskrivning. 

Det saknas en beskrivning av vad målet för varje kapitel är och vad eleven ska ha fått med sig efter 

avslutat kapitel. Under varje kapitel finns det grundsidor som görs först därefter kommer en 

diagnos med ett fåtal uppgifter för att ta reda på om eleven förstått det som de arbetat med. Efter 

diagnosen kommer övningssidor där eleven får repetera om det är något som varit svårt. Det finns 

inte någon beskrivning om de här sidorna är obligatoriska eller om alla sidor ska göras av alla elever. 

Den sista sidan av kapitlet är det en arbeta tillsammans sida som innehåller ett spel (Alseth m.fl. 

2015).   

 

Matematikläroboken Mattedetektiverna 3A och 3B (Kavén & Persson, 2015) är utgiven av förlaget 

Liber. I den här matematikläroboken är även de här kapitlen uppbyggda på samma sätt genom att 

varje kapitel har ett inledningsuppslag där det beskrivs vad eleven ska kunna efter avslutat kapitel. 

Några viktiga begrepp står beskrivna som eleven behöver ha god kunskap om för att förstå vad de 

ska göra i uppgifterna. Inledningsuppslaget har också ett deckaruppdrag som eleven kan arbeta 

med, men behöver ha arbetat med grundsidorna innan de kan lösa uppdraget vilket kan skapa 

förvirring. Som tidigare matematikläroböcker har även den här grundsidor som eleven arbetar med 

först, vidare kommer sidor som kallas ”på rätt spår”, där eleven får en instruktion om vilken sida 

de ska arbeta med beroende på om de tyckt grundsidorna varit enkla eller svåra. Sista sidan 

innehåller en utvärdering där eleven fyller i hur kapitlet gått och om hen känner sig säker eller 

osäker på området som tagits upp (Kavén & Persson, 2015). 
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Matematikläroboken Eldorado 3A och 3B (Sterner, Forsbäck, Olsson, 2016) är utgiven av förlaget 

Natur och Kultur. Kapitlen börjar med en startsida där det beskrivs vad eleven kommer att arbeta 

med. Det finns även med en fråga som eleverna kan diskutera till bilden som visas. Till skillnad 

från de andra matematikläroböckerna har Eldorado många grundsidor som eleven ska arbeta med. 

Därefter kommer en utvärdering som även räknas som en diagnos för att ta reda på vad eleven kan 

och har lärt sig. Eleverna ska bli medvetna om sitt eget lärande och reflektera över vad de kan. I de 

sista sidorna finns det en sida repetition och två sidor som heter ”kul med matte”. På de här sidorna 

ska eleverna få tänka själva innan de arbetar i par och diskuterar sina lösningsförslag tillsammans. 

Det framgår inte om de här sidorna är obligatoriska eller om eleven själv får välja om de gör de här 

sidorna. I 3B läroboken finns det ett repetitionskapitel som tar upp alla områden igen där eleverna 

får möjlighet att känna sig säker på respektive område om det är något som varit svårt tidigare 

(Sterner m.fl. 2016).  

 

Innehållsanalys  

Vi har valt att använda en innehållsanalys för att kunna undersöka de matematikläroböcker som 

ingår i den här studien. En innehållsanalys kan enligt Bergström & Boréus (2012) förklaras att vara 

inriktad på textens innebördsaspekt (Bergström & Boréus, 2012, s. 24). Till viss del kan den analys 

vi använt ses som en kvantitativ analys, eftersom att tillvägagångssättet består i att räkna 

förekomsten av någonting i texter (Bergström & Boréus, 2012, s. 50). Studien analyserar 

matematikuppgifter och kategoriserar in dem med avseende på vilka kompetenser som eleverna 

har möjlighet att utveckla.  

 

Bergström & Boréus (2012) skriver att reliabiliteten bör vara intrasubjektiv, vilket betyder att 

resultatet vid samma sorts analys blir likartat av samma person och vid olika tidpunkter. Personen 

som genomför analysen behöver därför vara konsekvent i sina bedömningar och jämförelser 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 43). 

Genomförande  

Studien började med att vi läste in oss på de fem matematiska förmågorna i Lgr11 för att skapa oss 

en tydlig bild av hur läroplanen presenterar förmågorna samt hur de framträtt under åren från olika 

studier och forskare. För att hitta referenser till vår tidigare forskning och teoretiska utgångspunkt 

har vi sökt i portalerna DiVA, SwePub och EBSCO.  
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Analysen påbörjade vi tillsammans genom att vi använde oss av ett kodschema (se bilaga 2), som 

Bergström & Boréus (2012) förklarar som ett analysinstrument som anger förekomsten av 

någonting, i vårat fall de fem matematiska kompetenserna (Bergström & Boréus, 2012, s. 54). Varje 

kompetens består av en undersökande- och en produktiv del, vilket betyder att de inriktar sig på 

olika komponenter. Den undersökande delen omfattar att eleven kritiskt granskar, analyserar och 

förstår utförda processer inom kompetensen. Den produktiva delen omfattar ett utförande av 

kompetensernas innehåll (Helenius, 2006, s.13).  

 

När vi sammanställt kodschemat (se bilaga 2) kom vi till insikt att vi behövde göra ett eget 

analysverktyg (se bilaga 1) för att skapa en tydlighet i hur den teoretiska utgångspunktens definition 

av kompetenserna var kopplade till Lgr11:s förmågor. Eftersom att bedömningarna ska vara 

konsekventa ville vi skapa ett analysverktyg som underlättade för oss och att vi skulle veta vad i 

respektive uppgift vi letade efter för att den skulle räknas till en viss kompetens (se bilaga 1). 

Bergström & Boréus (2012) skriver hur bedömningar ska utföras i tveksamma fall och kallar det 

för kodningsinstruktion. Det innebär att en kommentar om oklarheten görs för att sedan diskuteras 

och eventuellt omarbetas (Bergström & Boreus, 2012, s. 55). Vi gjorde en del kommentarer på 

uppgifter där vi inte var helt eniga om vilken eller vilka kompetenser som eleverna får träna på och 

av den anledningen valde vi att skapa ett analysverktyg som definierar de fem matematiska 

kompetenserna (se bilaga 1).  

När vi fått en klar bild av definitionen för varje kompetens gjorde vi en ny bedömning av 

matematikläroböckernas uppgifter där vi på nytt fyllde i kodschemat (se bilaga 2). Det för att få en 

likvärdig och valid bedömning där vi genomförde avprickningen för alla uppgifter med 

analysverktyget under samma dag. Vi den andra bedömningen var vi eniga eftersom vi använde oss 

av ett analysverktyg (se bilaga 1) och kommentarslista som innehåller kommentarer om 

uppgifternas kompetenser vid tveksamma fall (se bilaga 3) för att minnas hur vi bedömt i tidigare 

liknande uppgifter.  

 

Efter att vi sammanställt områdena i alla matematikläroböcker (se bilaga 2), delade vi upp mellan 

oss så att Hedin jämförde området algebra med statistik i matematikläroböckerna medan Karhunen 

jämförde kompetenserna mellan matematikläroböckerna. Resultatet grundar sig i de kompetenser 

som beskrivits i den teoretiska utgångspunkten och som använts i analysen. Resultatet av analysen 

presenteras i stapeldiagram för att i antal visa förekomsten av respektive kompetens. I 

stapeldiagrammen har vi valt att benämna kompetenserna med förkortningar, enligt följande: 
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problemlösningskompetens (PL), begreppskompetens (BG), metodkompetens (MT), resonemangskompetens (RM) 

och kommunikationskompetens, (KT).  

Etiska överväganden 

Det vetenskapliga rådet (2002) förespråkar ett informationskrav samt samtyckeskrav men eftersom 

studien har sin grund i offentliga läromedel är det inte nödvändigt att ansöka om tillstånd för att 

genomföra analysen (Vetenskapliga rådet, 2002, s. 7,9). I och med att det är en innehållsanalys av 

en text och inte av individer är det inte lika känsligt som med exempelvis personuppgifter eller 

liknande. Att ansökan om tillstånd slopas innebär inte att kvalitén på studien försämras det ställs 

fortfarande krav på att analysen ska vara korrekt och forskningsbaserad med hög kvalitet. För att 

den ska kunna vara det baseras studien på forskning utifrån flera perspektiv vilket också styrker 

validiteten i studien.  

 

Däremot behövs det enligt upphovsrättslagen ansökas om tillstånd hos förlagen vid användande 

av bilder fotade direkt från matematikläroböckerna eftersom den här uppsatsen är en offentlig 

publikation vilket innebär att den är tillgänglig för allmänheten (SFS 2017:323, 2§). Från början var 

det tänkt att en del av exempeluppgifterna i analysdelen skulle vara fotade bildexempel från 

matematikläroböcker. Eftersom det var dålig respons från förlagen vid mejlkontakt, endast en av 

de tillfrågade förlagen svarade under tiden som arbetet pågick, valde vi att citera eller beskriva 

istället för att fota av exempeluppgifterna.   

Metodkritik  

Innehållsanalys som metod har fungerat bra för den här typen av studie. Bland annat var det smidigt 

att sammanställa resultaten efter att de dokumenterats i ett kodningsschema. Det som var svårt 

men som troligtvis hade varit svårt även vid val av annan metod är hur bedömningen av uppgifterna 

skulle göras. Var gränsen skulle gå för respektive kompetens var inte helt självklar eftersom 

kompetenserna går in i varandra till viss del. Den informella delen av resonemangskompetensen 

var svår för oss och tillslut bestämde vi oss för att utesluta den informella delen av resonemang i 

den mån vi kunde med motivering att studien inte skulle baseras på hypotetiska uträkningar som 

inte visas.  
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Validitet och reliabilitet 

Studien anser vi vara trovärdig och valid eftersom bedömningen av samtliga uppgifter genomförts 

två gånger. Varför den genomfördes i två omgångar beror bland annat på att bedömningen inte 

bedömdes som tillräckligt valid efter en gång. Under den första bedömningen visade det sig även 

att vi inte var ense om hur bedömningen av den informella delen av resonemang skulle bedömas 

och skillnaden mellan resonemang och kommunikation. Därför gjordes åtgärder innan den andra 

bedömningen av matematikläroböckerna. Bland annat gicks kompetenserna igenom ytterligare en 

gång och det gjordes en separat stödmall för hur tankegångar kring bedömningen i relation till 

kompetenserna skulle bedömas (se bilaga 1). Stödmallen baserades på Skolverkets 

kommentarmaterial (Skolverket, 2017) samt studiens teoretiska utgångspunkt. Den andra 

bedömningen genomfördes under en och samma dag av anledning att den mänskliga dagsformen 

inte skulle påverka bedömningen. Nu återgick vi till stödmallen med kompetensernas definition (se 

bilaga 1) samt att det gjordes en kompletterande kommentarslista till varje uppgift där de uppgifter 

som var svårare att bedöma fick en motivering till varför den bedömdes innehålla exempelvis den 

kommunikativa kompetensen (se bilaga 3). Ytterligare en anledning till att bedömningen skulle ske 

under en och samma dag var att det underlättade att komma ihåg hur bedömningen gjorts på 

liknande uppgifter. En nackdel med att genomföra all bedömning samma dag är att senare 

bedömningar kan påverkats av faktorer som trötthet vilket är en reliabel påverkan som kan innebära 

att studien blir mindre valid. Vi ansåg ändå att studiens resultat skulle bli mer valid om 

bedömningen genomfördes under en och samma dag.  
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PL=Problemlösningskompetens, BG=Begreppskompetens, MT=Metodkompetens, RM=Resonemangskompetens, KT=Kommunikationskompetens 

Resultat och analys 

Analysen är uppbyggd i två delar som syftar till att besvara studiens tre frågeställningar. De två 

delarna presenteras med hjälp av diagram som syftar till att göra resultaten mer överblickbara. Efter 

en redovisning av matematikläroböckerna och deras områden algebra respektive statistik samt de 

tillhörande diagrammen följer ett urval av exempeluppgifter för att visa hur bedömningen av 

kompetensernas inkludering gått till. Den första delen redovisar i vilken utsträckning eleverna ges 

möjlighet att utveckla de fem matematiska förmågorna som beskrivs i Lgr11, som vi valt att 

benämna kompetenser, utifrån åtta matematikläroböcker för årskurs 3: Koll på matematik 3A och 

3B, Pixel Matematik 3A och 3B, Mattedetektiverna 3A och 3B samt Eldorado 3A och 3B. Den första 

delen innehåller även likheter och skillnader som finns mellan de två områdena algebra och statistik.  

Den andra delen redovisar, med utgångspunkt i den första delen, fördelningen av kompetenserna 

i de åtta nyss nämnda matematikläroböckerna för årskurs 3 samt vilka likheter och skillnader som 

finns mellan de olika läroböckerna. En uppgift kan innehålla flera av matematikens fem 

kompetenser vilket innebär att summan av de fem kompetenserna blir fler än antalet uppgifter. 

Området algebra  

 

 

 
Inom området algebra finns samtliga kompetenser med även om de representeras i olika 

utsträckning. I diagram 1 som visas ovan syns fördelningen mellan kompetenserna inom området 

algebra i samtliga matematikläroböcker. I området algebra finns det i Koll på matematik 3A och 3B, 

16 uppgifter, Pixel Matematik 3A och 3B, 28 uppgifter, Mattedetektiverna 3A och 3B, 0 uppgifter och 

i Eldorado 3A och 3B, 21 uppgifter vilket innebär att det totalt är 65 uppgifter som analyserats inom 

området algebra. Det finns skillnader som avser i vilken utsträckning kompetenserna representeras 

i uppgifterna. Det är exempelvis 2 uppgifter av 65 som inom området algebra inkluderar träning av 

problemlösningskompetens medan begreppskompetens tränas i samtliga uppgifter. 
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Diagram 1
Samtliga matematikläroböcker 3A & 3B - Algebra
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PL=Problemlösningskompetens, BG=Begreppskompetens, MT=Metodkompetens, RM=Resonemangskompetens, KT=Kommunikationskompetens 

Metodkompetens tränas i 63 av 65 algebrauppgifter, 8 av 65 inkluderar resonemangskompetens 

medan kommunikationskompetens tränas i 38 av 65 uppgifter.  

 

Begreppskompetens som bedöms inkluderas i de åtta svenska matematikläroböckernas totalt 65 

algebrauppgifter (se diagram 1) är enligt analysen bedömda att inkludera begreppskompetens av 

anledning att uppgifterna innehåller matematiska symboler och skrift som är nödvändig för att 

förstå och kunna lösa uppgifterna. Inom algebra kan det exempelvis innebära att eleverna ska kunna 

förstå likhetstecknets betydelse. Metodkompetens som tränas i 63 av 65 uppgifter bedöms också 

generellt i samtliga matematikläroböcker vara uppgifter där det krävs en strategi för att lösa 

uppgifterna oavsett om strategin är given eller inte. Exempel på algebraiska uppgifter som 

inkluderar träning av metod är ekvationer där eleverna tränas i att använda en strategi för att lösa 

ekvationerna.  

 

Nedan följer en redovisning av respektive matematikläroboks algebraområde där 3A och 3B 

böckerna presenteras i samma diagram. Efter att diagrammet för matematikläroböckerna 3A och 

3B inom området algebra presenterats följer exempeluppgifter som syftar till att styrka hur 

bedömningen av uppgifterna gått till. Eftersom begrepps- och metodkompetens förekommer i 

nästan alla algebrauppgifter kommer de inte förklaras närmare i kommande exempeluppgifter. 

 

 

 

I diagram 2 ovan presenteras kompetensernas fördelning inom området algebra i 

matematikläroböckerna Koll på matematik 3A och 3B (2016). I den här matematikläroboken är det 

brist på uppgifter som tränar elevernas problemlösning- och resonemangskompetens inom 

området algebra. Däremot finns det i samtliga 16 uppgifter möjlighet för eleverna att träna både 

begrepp- och metodkompetens. Den kommunikativa kompetensen får eleverna möjlighet att träna 

i hälften av uppgifterna inom området algebra. Efter den här sortens redovisning av 
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matematiklärobokens algebraområde och kompetenser samt dennes tillhörande diagram följer 

exempeluppgifter som syftar till att styrka hur bedömningen av uppgifterna gått till. En 

algebrauppgift som inkluderar begrepp- och metodkompetens i Koll på matematik 3A (2016a) kan 

se ut såhär: 

 

Exempeluppgift 1.  

”Vilket tal kan bokstaven bytas ut mot? Lös ekvationen. 

14 + x = 20       x = ____ ” (Almström & Tengvall, 2016a, s. 37).  

 

Den här typen av uppgift som exempeluppgift 1 visar bedöms inte innehålla fler kompetenser än 

begrepp- och metodkompetens. Anledningen till att uppgiften inte bedöms innehålla 

problemlösning är för att det finns en given metod för att lösa uppgiften. Enligt Boesen et al. 

(2016), som bland annat nämns i studiens teoridel, är problemlösning när en uppgift inte har en 

given metod för att lösa uppgiften (Boesen m.fl. s. 3). Resonemangskompetens eller kommunikativ 

kompetens tränas inte i uppgiften eftersom den inte ger eleverna möjlighet att visa sina resonemang 

och kommunicera hur hen löser uppgiften, vilket innebär att den formella 

resonemangskompetensen inte har möjlighet att komma fram. Den informella delen av 

resonemangskompetensen har som nämnts i metoddelen till stor del valts bort förutom när 

lösningen kräver ett resonemang i flera matematiska steg för att ta sig fram till lösningen (Niss, 

2003, s. 8; Skolverket, 2017, s. 9–10), vilket ingen av matematiklärobokens uppgifter gör. Exempel 

på hur en algebrauppgift som inkluderar begrepp-, metod- och den kommunikativa kompetensen 

i Koll på matematik 3B (2016b) kan se ut såhär:  

 

Exempeluppgift 2. 

”Dra streck mellan likheter” och sedan visas flera olika tal som på olika sätt har något gemensamt 

(Almström & Tengvall, 2016b, s. 138). 

 

Anledningen till att exempeluppgift 2 inte inkluderar problemlösning är för att eleverna endast 

behöver dra streck mellan likheterna, det finns ett korrekt svar och en metod för att eleverna ska 

kunna lösa uppgiften. Resonemangskompetensen tränas inte i uppgiften eftersom det inte finns 

utrymme för eleverna att visa sina resonemang och det krävs inget steg för steg för att lösa 

uppgiften (Niss, 2003, s. 8). Förutom inkluderingen av begrepp- och metodkompetens inkluderas 

den kommunikativa kompetensen eftersom uppgiften inte skulle gå att lösa utan den skriftliga 

instruktionen. Vid en skriftlig instruktion tränas eleven i sin kommunikativa- och språkliga 
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kompetens i form av att ta emot en mottagares instruktion enligt Boesen m.fl. (2016) och göra en 

tolkning av det matematiska innehållet vilket även passar in i med Niss (2003) definition av 

kommunikativ kompetens (Boesen m. fl. 2016, s. 4; Niss, 2003, s. 8). 

 

 

 

Diagram 3 visar kompetensernas fördelning i algebrauppgifterna i matematikläroböckerna Pixel 

Matematik 3A och 3B (2015). Enligt den här analysen är det 1 uppgift av 28 inom området algebra 

som innehåller träning av kompetensen problemlösning. Samtliga 28 uppgifter inkluderar 

begreppskompetens medan metodkompetens tränas i nästan alla uppgifter. Två uppgifter 

inkluderar inte träning av metod av anledning att de endast handlar om att namnge siffrornas värde 

i tal med begreppen hundratal, tiotal och ental, siffrorna är i den här uppgiften redan utskrivna 

(Alseth m.fl. 2015, s.57). Resonemangskompetens får eleverna möjlighet att träna i 2 av 28 uppgifter 

medan kommunikationskompetens tränas i 15 av 28 uppgifter inom området algebra. Exempel på 

hur en algebrauppgift i Pixel Matematik 3A (2015a) som förutom begrepp- och metodkompetens 

även inkluderar resonemang- och kommunikationskompetensen kan se ut såhär:  

 

Exempeluppgift 3. 

”Gör multiplikationer med tal från ramen. Både faktorerna och produkten måste vara tal från 

ramen.” (Alseth m.fl. 2015a, s. 58).  
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Anledningen till att den här exempeluppgiften inte bedöms innehålla problemlösningskompetens 

är för att den har en given metod, eleverna ska enligt uppgiften ”multiplicera”, varför uppgiften 

innehåller resonemangskompetens är för att den kräver en rimlig tanke i flera steg, att eleverna 

behöver resonera sig fram till sitt svar (Boesen m.fl. 2016, s.3; Niss, 2003, s. 8). Den kommunikativa 

kompetensen är i den här uppgiften delvis att eleverna behöver förstå instruktionen för uppgiften 

samt att eleverna också ska kommunicera sina lösningar helt på egen hand i en tom textruta under 

uppgiften. Här krävs det att eleverna kan använda ett kommunikativt språk i form av matematiska 

symboler så att en eventuell mottagare kan förstå vad som kommunicerats. Algebrauppgiften som 

bedöms inkludera problemlösning-, begrepp-, metod- och kommunikationskompetens ser ut såhär 

taget från Pixel Matematik 3A (2015a):  

 

Exempeluppgift 4. 

Först ska eleverna läsa en halv A4 med text som ger information och ska hjälpa eleverna fram till 

lösningen, sedan finns en ruta med en lista över åtta aktuella hus nummer. 

”Vilka husnummer hör till vilken grupp? 

Gr 1 har husnummer: ___, ___, ___, ___ 

Gr 2 har husnummer: ___, ___, ___, ___ ” (Alseth m.fl. 2015a, s. 48).  

 

Uppgiften bedöms innehålla problemlösning av anledning att den ska lösas genom att pröva sig 

fram och det ges inte någon given metod för att komma fram till vilket husnummer som tillhör 

vilken grupp (Boesen m. fl. 2016, s.3). Varför uppgiften inte bedöms inkludera resonemang som 

kompetens är för att den inte möjliggör något formellt resonemang. Uppgiften innehåller träning 

av kommunikationskompetensen eftersom den inte går att lösa utan tillhörande instruktion för 

uppgiften.  

 

I matematikläroböckerna Mattedetektiverna 3A & 3B (2015) fanns inte området algebra. Det är 

möjligt att algebra finns med i Mattedetektiverna för tidigare årskurser men eftersom den här studien 

inte fokuserar på de andra årskurserna har de matematikläroböckerna inte granskats.  
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De matematiska kompetensernas fördelning i matematikläromedlet Eldorado 3A och 3B (2016) 

visas i diagram 4 ovan. Den visar att Eldorado 3A och 3B (2016) innehåller totalt 21 algebrauppgifter. 

I de 21 uppgifterna är det 1 uppgift som bedöms inkludera träning av problemlösningskompetens 

medan begrepp- och metodkompetens tränas i samtliga uppgifter inom området algebra. 

Resonemangskompetens tränas i 6 av 21 uppgifter jämfört med kommunikationskompetensensens 

motsatta, av 21 uppgifter är det 6 uppgifter där kommunikationskompetens inte tränas. Exempel 

på en algebrauppgift i Eldorado 3B (2016b) som inkluderar samtliga fem kompetenser ser ut enligt 

följande:  

 

Exempeluppgift 5. 

”Vilket nummer har den sista figuren?” (Olsson & Forsbäck, 2016b, s. 110). Till den instruerande 

texten finns en rutad bild på numrerade trianglar i ökande storlek. Mellan två trianglar finns rum 

för eleverna att rita en egen triangel i en storlek som passar med de redan utritade trianglarnas 

storleksökning. 

 

Lösningen har ingen given metod och kräver att eleverna testar sig fram därför har den bedömts 

inkludera problemlösningskompetens. För att komma fram till vilken storlek eleverna ska rita sin 

triangel behöver eleverna tänka i flera steg och resonera sig fram till en lösning därav bedömdes 

den även innehålla träning av den informella resonemangskompetensen. Den kommunikativa 

kompetensen har i den här uppgiften bedömts vara både den instruerande texten som behövs för 

att kunna genomföra uppgiften samt att eleverna ska kunna kommunicera i form av att rita en 

triangel i en specifik storlek med hjälp av den rutade bakgrunden.  
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Området statistik 

 

 

Diagram 5 här ovan visar i vilken utsträckning de fem matematiska kompetenserna representeras i 

samtliga matematikläroböckers statistikuppgifter. I området statistik finns det i Koll på matematik 

3A och 3B totalt 4 uppgifter, Pixel Matematik 3A och 3B 16 uppgifter, Mattedetektiverna 3A och 3B 

27 uppgifter och i Eldorado 3A och 3B 17 uppgifter. Det innebär att det totalt är 64 statistikuppgifter 

som analyserats i studien. Problemlösningskompetens får eleverna inom området statistik möjlighet 

att träna i 2 av 64 uppgifter. Begrepp- och metodkompetens tränas i samtliga 64 uppgifter, 

resonemangskompetens i 23 av 64 och den kommunikativa kompetensen i 38 av 64 uppgifter. 

 

Begreppskompetens bedöms inkluderas i samtliga 64 uppgifter i samtliga matematikläroböcker 

eftersom begreppsförståelse är en förutsättning för att kunna genomföra uppgifterna. Det gäller 

oavsett om uppgifterna inkluderar begrepp i form av matematiska symboler eller matematiska 

begrepp i form av gemener. Inom området statistik kan det exempelvis vara att förstå ordet 

stapeldiagram. Metodkompetensen som även den inkluderas i samtliga 64 statistikuppgifter i alla 

matematikläroböcker bedöms tränas av anledning att eleverna behöver kunna lämplig strategi för 

att lösa uppgifterna. Inom statistik kan det exempelvis vara en strategi för att kunna läsa av 

stapeldiagram.  

 

Nedan följer en redovisning av respektive matematikläroboks statistikområde där 3A och 3B 

böckerna presenteras i samma diagram. Efter att diagrammet för matematikläroböckerna 3A och 

3B inom området statistik presenterats följer exempeluppgifter som syftar till att styrka hur 

bedömningen av uppgifterna gått till. Eftersom begrepp- och metodkompetens förekommer av 
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samma anledning i samtliga uppgifter kommer de inte förklaras närmare i avsnittets 

exempeluppgifter. 

 

 

 

I diagram 6 ovan visas kompetensernas fördelning i matematikläroböckerna Koll på matematik 3A 

och 3B (2016) inom området statistik. Enligt studiens analys finns det ingen möjlighet att träna 

problemlösningskompetens specifikt inom området statistik. Medans begrepp-, metod- och 

kommunikationskompetens inkluderas i samtliga 4 uppgifter, tränas resonemangskompetens i 1 av 

4 uppgifter inom området statistik. Statistikuppgifterna i boken Koll på matematik 3B (2016b) är alla 

uppbyggda på liknande sätt och kan exempelvis se ut såhär:  

 

Exempeluppgift 6. 

”Fyll i stapeldiagrammet och tabellen så det stämmer. Eleverna har i årskurs 3 valt ämne till elevens 

val. Här ser du resultatet.” Sedan finns bild på ett stapeldiagram och en tabell som båda är till 

hälften ifyllda men som kompletterar varandra så eleverna kan lista ut vad som saknas i diagrammet 

och tabellen. Det finns även tillhörande följdfrågor som eleverna ska besvara. Exempelvis. ”Vilket 

ämne valde flest elever?” (Almström & Tengvall, 2016b, s. 160).  

 

Den här uppgiften bedömdes inte innehålla problemlösning eftersom det endast handlar om att 

kunna läsa av diagrammet och tabellen och fylla i korrekt svar. Uppgiften bedöms inte kunna lösas 

med flera olika metoder som Boesen m.fl. (2016) menar att en problemlösningsuppgift bör göra 

(Boesen m.fl. 2016, s. 3). Träning av resonemangskompetens bedöms inte inkluderas eftersom det 

inte finns utrymme för eleverna att resonera formellt, uppgiften kräver inte av eleverna att de ska 

visa hur de tänkt. Den här studien har som tidigare nämnts i metodavsnittet valt att exkludera större 

delen av den informella resonemangskompetensen. Den kommunikativa kompetensen inkluderas 

i uppgiften av anledning att det krävs att eleverna kan följa en instruktion, förstå stapeldiagrammet 

och tabellens struktur för att kunna lösa uppgiften.  
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I diagram 7 här ovan visas de fem kompetensernas fördelning i matematikläroboken Pixel 

Matematik 3A och 3B (2015) inom området statistik. Enligt studien saknas det uppgifter som 

innehåller utmaning av elevernas problemlösningskompetens. Enligt den här analysen förekommer 

träning av elevernas begrepp- och metodkompetens i samtliga uppgifter, resonemangskompetens 

i 1 av 16 och kommunikationskompetens i 15 av 16 uppgifter. Statistikuppgiften som enligt den 

här studien bedöms innehålla begrepp-, metod-, resonemang- och kommunikationskompetens i 

boken Pixel Matematik 3B (2015b) är följande uppgift:  

 

Exempeluppgift 7. 

”Åtta barn fick frågan vilken frukt som var deras favoritfrukt. 4 barn svarade äpple, 2 svarade 

päron, 1 svarade vindruvor och 1 svarade kiwi. Vilket cirkeldiagram visar detta?” Sedan visas bilder 

på fyra olika cirkeldiagram med olika fördelning (Alseth m.fl. 2015b, s.126). 

 

Den här uppgiften bedöms inte inkludera problemlösning av anledning att eleverna får information 

om hur många elever som har respektive frukt som sin favorit. Det finns inte flera sätt för eleverna 

att lösa uppgiften på utan det handlar om att uppskatta rimlig fördelning baserat på den information 

som delgivits. Uppgiften bedöms möjliggöra träning av resonemangskompetens, det eftersom 

eleverna behöver tänka i flera steg för att ta sig fram till uppgiftens lösning (Niss, 2003, s. 8). 

Formellt finns det inte något utrymme för eleverna att förklara hur de tänkt. Den kommunikativa 

kompetensen bedöms tränas av anledning att uppgiften inte går att lösa utan att först läsa, förstå 

och tolka uppgiftsinstruktionen.   
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Diagram 8 här ovan visar de fem matematiska kompetensernas fördelning i statistikuppgifterna i 

matematikläroböckerna Mattedetektiverna 3A och 3B (2015). 2 av 27 uppgifter inom området statistik 

innehåller träning av problemlösningskompetens. Medan begrepp-, metod- och 

kommunikationskompetens inkluderas i samtliga, tränas resonemangskompetens i 14 av 27 

uppgifter. En uppgift ur boken Mattedetektiverna 3A (2015a) som innehåller samtliga fem 

matematiska kompetenser problemlösning-, begrepp-, metod-, resonemang- och 

kommunikationskompetens ser ut såhär:  

 

Exempeluppgift 8. 

”I en handbollsturnering spelar 4 lag. Alla lag möts en gång. Hur många matcher spelas i 

turneringen? Visa hur du tänker. ” (Kavén & Persson, 2015a, s. 117). Som följduppgift ska en 

tabellgöras över hur många matcher som spelas i turneringen. 

 

Den här uppgiften bedöms vara en problemlösningsuppgift av anledning att den har flera möjliga 

metoder för att lösa uppgiften (Boesen m.fl. 2016, s. 3). Uppgiften bedöms innehålla resonemang- 

och kommunikationskompetens eftersom eleverna ska visa hur de tänker när de löser uppgiften. 

Det krävs av eleverna att de kan resonera och kommunicera sina tankar i text eller symbolspråk 

med hjälp av en tabell.  
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Mattedetektiverna 3A & 3B - Statistik
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13 av 27 uppgifter i boken Mattedetektiverna 3A och 3B (2015) inkluderar begrepp-, metod-, och 

kommunikationskompetensen (se kodschema i bilaga 2). De uppgifterna är ofta strukturerade 

enligt följande:  

 

Exempeluppgift 9. 

Eleverna ska fylla i ett ofullständigt diagram med hjälp av en tabell för att sedan besvara följdfrågor. 

Svaren på följdfrågorna finns i tabellen och diagrammet. 

 

Uppgiften bedöms inte inkludera problemlösning eftersom det krävs en given metod för att lösa 

uppgiften (Boesen m.fl. 2016, s. 3). Resonemangskompetens bedöms inte inkluderas av anledning 

att eleverna inte behöver föra varken informella eller formella resonemang för att kunna lösa 

uppgiften. Det centrala för att kunna lösa uppgiften är att eleverna kan förstå begrepp, som leder 

till lämplig metod och att eleverna kan tolka kommunikationsformen för att kunna läsa av 

diagrammen.  

 

 

 

I diagram 9 ovan visas det i vilken utsträckning de fem matematiska kompetenserna förekommer i 

matematikläroböckerna Eldorado 3A och 3B (2016). Enligt den här studien är det 0 av 17 uppgifter 

inom området statistik som tränar elevernas problemlösningskompetens. I samtliga 17 

statistikuppgifter tränas begrepp-, metod- och kommunikationskompetens medan 

resonemangskompetens tränas i 8 av 17 uppgifter. Exempel på en uppgift i boken Eldorado 3A 

(2016a) som inkluderar begrepp-, metod-, resonemang- och kommunikationskompetens ser ut 

enligt följande:  
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Exempeluppgift 10. 

”Sara och Lukas prickade av alla fordon som åkte förbi skolan kl. 8.00-8.15. Nu får du pricka av 

fordonen kl. 14.00-14.15. De fordonen ser du längst ned på uppslaget. Gör färdigt diagrammen.” 

Till uppgiften finns tillhörande tabell för avprickning av fordonen samt ofullständiga stapeldiagram. 

Efter att eleverna genomfört uppgiften ska de jämföra diagrammen och själva skriva två frågor till 

dem. Frågorna ska börja med ”Hur många fler” och ”Hur många färre” (Olsson & Forsbäck, 

2016a, s. 103).  

 

Uppgiften inkluderar inte problemlösning eftersom det finns en given metod i form av avprickning 

i tabeller samt att fylla i diagrammen (Boesen m.fl. 2016, s. 3). Förutom betydelsen av begrepp-, 

och metodkompetens som förklaras i början av analysens statistikområde inkluderas resonemang- 

och kommunikationskompetens när eleverna får möjlighet att själva konstruera egna frågor till 

diagrammen. 

Vilka likheter och skillnader framkommer mellan områdena algebra och statistik 

Vilka förmågor som representeras inom områdena algebra och statistik har presenterats här ovan, 

nu följer en jämförelse om likheter och skillnader mellan områdena. Nedan visas ett stapeldiagram 

som presenterar fördelningen av de fem matematiska förmågorna med staplarna för områdena 

algebra och statistik bredvid varandra för lättare överblick av skillnaderna. Observera att antalet 

uppgifter inom områdena är olika. Totalt sett är det 65 algebrauppgifter om man räknar ihop 

samtliga algebrauppgifter i alla matematikläroböcker, medan området statistik består av 64 

uppgifter. 
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Likheter mellan områdena algebra och statistik är uppgifternas fokus på begrepp- och 

metodkompetens som förekommer i nästintill samtliga uppgifter medan 

problemlösningskompetens till det motsatta inte förekommer i lika stor utsträckning i varken 

algebra eller statistik. Problemlösningskompetens bedöms förekomma i två uppgifter i respektive 

område. 

 

Det finns ingen större skillnad, mellan områdena algebra och statistik, i antalet uppgifter som 

inkluderar den kommunikativa kompetensen. Skillnaderna mellan områdena algebra och statistik 

är att uppgifterna inom området algebra bedöms innehålla mindre av den djupare matematiska 

kompetensen för att förstå och kunna lösa uppgifterna. Med en djupare matematisk kompetens 

menas att det krävs en förståelse av instruktionerna för att kunna lösa uppgifterna.  Möjligheten 

för eleverna att kunna uttrycka sig nyanserat inom matematiken enligt den kommunikativa 

kompetensen saknas i många av uppgifterna inom området algebra. Det innebär ofta att eleverna 

endast ska skriva ett svar på lösningen i form av en symbol. 

 

Statistikuppgifterna kräver däremot att eleverna kan förstå och tolka uppgiftsinstruktionerna samt 

olika diagram och tabeller för att kunna utföra och lösa uppgifterna. I statistikuppgifterna får 

eleverna möjlighet att uttrycka sig mer nyanserat och på olika nivåer inom matematiken. 

Kommunikation förekommer inom statistik oftast i form av att fylla i tabeller och diagram samt 

sammanställa resultat i skrift.  

 

Det finns även en skillnad i förekomsten av resonemangskompetens en skillnad mellan områdena 

algebra och statistik är antalet uppgifter som inkluderar resonemangskompetensen. Uppgifterna 

som inkluderar resonemang har både inom området algebra och statistik baserats på möjligheten 

till en informell resonemangsförmåga i flera steg för att komma fram till lösningen. Uppgifterna i 

båda områdena inkluderar även en formell resonemangskompetens där eleverna får möjlighet att 

kommunicera sina resonemang i exempelvis skrift eller tal.   

Vilka likheter och skillnader framkommer mellan matematikläroböckerna för årskurs 3?  

Föregående avsnitt lyfte fram likheter och skillnader mellan områdena algebra och statistik. Här 

nedan presenteras fördelningen av de fem matematiska kompetenserna samt likheter och skillnader 

mellan de åtta matematikläroböckerna.  
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PL=Problemlösningskompetens, BG=Begreppskompetens, MT=Metodkompetens, RM=Resonemangskompetens, KT=Kommunikationskompetens 
 

 

Diagram 11 visar fördelningen mellan de fem matematiska kompetenserna över områdena algebra 

och statistik i åtta matematikläroböcker för årskurs 3 som totalt visar 129 stycken uppgifter. 

Stapeldiagrammet visar vilka kompetenser som prioriteras och vilka kompetenser som förekommer 

minst i matematikläroböckerna. De två kompetenser som ges störst utrymme i 

matematikläroböckerna är begreppskompetens som finns med i samtliga 129 uppgifter och 

metodkompetens som finns med i 127 uppgifter. För att eleverna ska undvika svårigheter med att 

lösa uppgifterna krävs det att eleverna har förståelse för matematiska begrepp och att de kan 

använda en matematisk metod. Som tidigare tagits upp under teoretiska utgångspunkten, menar 

Niss (2003) att begreppskompetensen handlar om att få en förståelse och kunna avkoda symboler 

och formler samt att eleverna själva i den produktiva delen ska kunna använda det. Eleverna ska 

förstå och se samband mellan vardagsspråk och matematiskt språk för att kunna lösa uppgifterna 

(Niss, 2003, s. 8). Metodkompetensen handlar enligt Boesen m.fl. (2016) om att eleverna ska 

använda en matematisk metod för att lösa en uppgift, även här behöver eleverna kunna se samband 

för att använda samma metod vid liknande uppgifter (Boesen m.fl. 2016, s.4). Det som Boesen 

m.fl. (2016) och Niss (2003) skriver, styrker det som analysen och resultatet visar genom att 

begrepp- och metodkompetens förekommer i samtliga uppgifter.  

 

Kommunikationskompetens tränas också en stor del i matematikläroböckerna och finns med i 

totalt 102 uppgifter.  Boesen m.fl. (2016) skriver att kommunikationskompetens utgör en 

förmedlare, en mottagare och att de tillsammans ska ha ett gemensamt språk för att nå fram till 

varandra (Boesen m.fl. 2016, s.4). Niss (2003) menar att i kommunikationskompetensens 

produktiva del ska eleverna uttrycka sig på olika nivåer inom matematiken (Niss, 2003, s. 8). De 

uppgifter som eleverna ges möjlighet att träna på kommunikationskompetens är till största del 

uppgifter där eleverna är mottagare och behöver förstå uppgifternas instruktioner. Ett fåtal 
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Samtliga matematikläroböcker 3A & 3B - Algebra & statistik
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PL=Problemlösningskompetens, BG=Begreppskompetens, MT=Metodkompetens, RM=Resonemangskompetens, KT=Kommunikationskompetens 

uppgifter ger eleverna utrymme att uttrycka sig inom matematiken och visa med bild, skrift eller 

gester hur de kommer fram till lösningarna.  

 

De kompetenser som ges minst utrymme är resonemangskompetens som finns med i 32 uppgifter 

och problemlösningskompetens som finns med i 4 uppgifter. Eleverna ges inte utrymme att 

utveckla resonemangskompetens i så många uppgifter, vilket innebär att de inte får möjlighet att 

motivera sina val och slutsatser med matematiska argument samt visa uträkningar i flera steg. De 

får inte heller möjlighet att uppskatta rimlighet eftersom att majoriteten av uppgifterna inte ger 

plats eller efterfrågar det. Vilket enligt Boesen m.fl. (2016) är centrala delar för att uppfylla 

resonemangskompetens (Boesen m.fl. 2016, s.3). Problemlösningskompetens kan endast hittas i 4 

uppgifter vilket visar att det saknas problemlösningsuppgifter där eleverna på egen hand plockar 

fram lämplig metod och reflekterar över hur uppgifterna kan lösas (Boesen m.fl. 2016, s.3).  

 

I de fyra stapeldiagrammen nedan visas skillnader mellan de olika matematikläroböckerna och 

fördelningen av de fem matematiska kompetenserna i båda områdena algebra och statistik. 
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Diagram 12
Koll på matematik 3A & 3B  

Algebra & statistik
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Diagram 13
Pixel Matematik 3A & 3B 

Algebra & statistik
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Diagram 14
Mattedetektiverna 3A & 3B 

Statistik
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Diagram 15
Eldorado 3A & 3B 
Algebra & statistik
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Diagram 12 visar fördelningen av de matematiska kompetenserna i matematikläroboken Koll på 

matematik 3A och 3B (2016) som utgör 20 uppgifter vilket visar en fördelning av kompetenserna 

enlig följande, problemlösningskompetens inkluderas inte i någon av uppgifterna, 

begreppskompetens tränas i samtliga 20 uppgifter, metodkompetens tränas också i samtliga 20 

uppgifter, resonemangskompetens inkluderas inte i någon av uppgifterna och 

kommunikationskompetens tränas i 8 uppgifter.  

 

Diagram 13 visar fördelningen av förmågorna i Pixel Matematik 3A och 3B (2015) som utgör 44 

uppgifter och visar en fördelning där problemlösningskompetens tränas i 1 uppgift, 

begreppskompetens i samtliga 44 uppgifter, metodkompetens i 42 uppgifter, 

resonemangskompetens i 3 uppgifter och kommunikationskompetens i 30 uppgifter.  

 

Diagram 14 visar en fördelning av förmågorna i Mattedetektiverna 3A och 3B (2015) där 2 av 

uppgifterna inkluderar problemlösningskompetens, 27 uppgifter inkluderar begrepp- och 

metodkompetens, 14 uppgifter inkluderar resonemangskompetens och 16 uppgifter 

kommunikationskompetens.  

 

Det sista stapeldiagrammet visar fördelningen i Eldorado 3A och 3B (2016) där 1 av uppgifterna 

inkluderar problemlösningskompetens, 38 uppgifter inkluderar begrepp- och metodkompetens, 14 

uppgifter inkluderar resonemangskompetens och 15 uppgifter kommunikationskompetens.  

 

Fördelningen av kompetenser visar att begreppskompetens inkluderas i samtliga uppgifter och i 

alla läroböcker, vilket därför utgör den största delen av diagrammet. Metodkompetens tränas i alla 

matematikläroböcker och nästan alla matematikuppgifter vilket betyder att kompetensen utgör den 

näst största delen av diagrammet. Därefter kommer kommunikationskompetens som tränas i alla 

matematikläroböcker men inte i alla matematikuppgifter. Den här kompetensen håller sig ofta i 

mitten av fördelningen vilket också visas i stapeldiagrammen, även om fördelningen av 

kompetensen varierar mellan matematikläroböckerna. Resonemangskompetens utgör den näst 

lägsta fördelningen då den inte finns med i alla matematikläroböcker och inte heller i alla 

matematikuppgifter. Resonemangskompetensen hamnar antalsmässigt alltid under 

kommunikationskompetensen i samtliga matematikläroböcker. Den kompetens som har den lägsta 

frekvensen är problemlösningskompetens eftersom den inte finns med i alla matematikläroböcker 
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eller matematikuppgifter. Den här kompetensen har funnits med som mest i totalt 2 uppgifter per 

matematikbok. 

 

De skillnader som visas i diagrammen är att Koll på matematik 3A och 3B (2016) är de 

matematikläroböcker som inte har uppgifter som innehåller problemlösningskompetens i de valda 

områdena, däremot finns det en separat problemlösningssida i slutet på varje kapitel. Eftersom att 

varje kapitel innehåller fler områden och problemlösningssidan inte ligger i anslutning till algebra 

eller statistik avsnittet har vi valt att inte använda oss av de uppgifterna i analysen. De uppgifter 

som ligger på problemlösningssidan upplevs inte som algebra- eller statistikuppgifter och därför 

räknas de inte in i kodschemat (se bilaga 2). Resonemangskompetens är också en stor skillnad 

mellan matematikläroböckerna, Koll på matematik 3A och 3B (2016) innehåller inte uppgifter där 

kompetensen tränas. Matematikläroboken Pixel Matematik 3A och 3B (2015) innehåller endast 4 

uppgifter där kompetensen tränas och i de två andra matematikläroböckerna upplevs det att vissa 

uppgifter efterfrågar ett resonemang där eleverna förväntas visa hur de kommer fram till sin lösning 

eller tänker i flera steg. Eftersom att diagrammen ovan visar den totala fördelningen av de fem 

matematiska kompetenserna i de två områdena för respektive matematiklärobok, upplevs det att 

extremt få uppgifter innehåller problemlösningskompetens och resonemangskompetens. Det 

betyder därför att det är de två största skillnaderna mellan matematikläroböckerna.  

En mindre skillnad är att Pixel Matematik 3A och 3B (2015) är de matematikläroböcker där 

metodkompetens inte förekommer i samtliga matematikuppgifter. I övriga matematikläroböcker 

förekommer metodkompetensen i samtliga uppgifter.  
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Diskussion 

Syftet med studien var att ta reda på i vilken utsträckning eleverna gavs möjlighet att utveckla de 

fem matematiska förmågorna som beskrivs i Lgr11, som vi valt att kalla kompetenser, utifrån 

områdena algebra och statistik i åtta utvalda matematikläroböcker. Vi ville även ta reda på likheter 

och skillnader mellan de två områdena algebra och statistik samt mellan de åtta utvalda 

matematikläroböckerna. Det är som lärare av intresse för yrkesutövandet att få en inblick i vilka 

kompetenser som tränas i matematikläroböckerna. Det är av betydelse att kritiskt granska 

matematikläroböckerna eftersom lärarna idag själva ansvarar för valet av läroböcker till sin egna 

undervisning. Den här studien är av den anledningen till nytta för blivande- och verksamma lärare. 

Att läroböckernas innehåll har betydelse styrks även av Oates (2016. Rev 2017).  

 

I analysen framkom det skillnader mellan vilka kompetenser som prioriteras i respektive område. 

Studiens resultat visar bland annat en mindre skillnad mellan områdenas resonemangskompetens 

som mest innebar en skillnad i antalet uppgifter snarare än i uppgifternas struktur. Det fanns 

däremot en större skillnad i uppgifternas struktur mellan algebraiska- och statistiska uppgifter som 

innebar att de algebraiska uppgifterna kunde lösas utan instruktion, medan de statistiska 

uppgifterna krävde en tolkning och förståelse av uppgiftsinstruktion i form av tabeller och diagram, 

för att kunna lösa uppgifterna. Den största skillnaden som framkom var att begrepp- och 

metodkompetens i de åtta matematikläroböckerna är de mest förekommande kompetenserna i 

matematikuppgifterna. Enligt Niss (2003) är begrepp- och metodkompetenserna nödvändiga för 

att eleverna ska kunna förstå, följa och lösa matematiska uppgifter (Niss, 2003, s. 7). I kontrast till 

begrepp- och metodkompetens är problemlösningskompetensens framträdande minst 

förekommande. I förhållande till Lgr11 kan det ses som en brist att problemlösning inte inkluderas 

i större mängd än vad studien visar. Det eftersom Lgr11 (2011) hävdar att eleverna ska tränas i alla 

förmågor i alla områden (Skolverket, 2011. Rev. 2016, s. 9–10). I områdena algebra och statistik 

som studien analyserat förekommer alla kompetenser men i olika utsträckning vilket kan bidra till 

en påverkan av elevernas uppfattning om kompetensernas betydelse. Kompetensernas olika 

inkludering kan även påverka elevernas progression eftersom kompetensutvecklingen inte får 

möjlighet att ske stegvis (Niss, 2003, s. 3-4). Skolverkets (2011) kunskapskrav, som också inkluderar 

de matematiska förmågorna, ska ske enligt en progression och kan därför likställas med Niss (2003) 

tankar om progression enligt ovan (Skolverket, 2011. Rev. 2016, s. 60).  

 

Kilpatrick m.fl. (2001) talar om kompetensernas samband för att de ska nå sin fulla potential vilket 

också framkommer i analysen. Där framkommer det att de få uppgifterna som innehåller 
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problemlösningskompetens även innehåller de andra kompetenserna (Kilpatrick m.fl. 2001, s. 5). 

Vi kan även se att 127 av 129 uppgifter inkluderar både begrepp- och metodkompetens som är 

nära sammankopplade. De två uppgifterna som endast innehöll begreppskompetensen var som 

tidigare nämnts uppgifter som inte krävde någon metod av anledning att det handlade om att kunna 

namnge siffrors placering och deras värde. Det kan däremot diskuteras eftersom det kan behövas 

en metod som får eleverna att minnas siffrornas värde beroende på placering. När eleverna sedan 

kan värdet beroende på siffrornas placering krävs inte längre någon metod för att kunna besvara 

uppgiften.  

 

Niss (2003) talar om en uppdelning inom kompetenserna som är undersökande respektive 

produktiv vilket kan diskuteras utifrån vår analys (Niss, 2003, s. 9). I problemlösningskompetens 

skulle den undersökande delen kunna innebära en reflektion över hur uppgifter kan lösas på 

liknande sätt. Den produktiva delen inom problemlösningskompetensen skulle kunna vara själva 

lösningen samt användandet i sammanhang i det vardagliga livet (NCTM, 2000, s. 4). I 

begreppskompetens skulle den undersökande delen kunna vara förståelse och avkodning av 

symbol- och formelspråk samt att se samband mellan naturligt och matematiskt språk samt att 

kunna översätta språken emellan. Den produktiva delen av kompetensen skulle kunna innebära 

själva användandet av symboler och uttryck (Niss, 2003, s. 9). I metodkompetens skulle den 

undersökande delen kunna vara att hitta och se samband mellan metod och liknande uppgifter 

medan den produktiva delen skulle kunna vara själva användandet av metoden (Boesen m.fl. 2016, 

s. 4). I resonemangskompetens skulle den undersökande delen kunna vara att kunna följa och tolka 

matematiska resonemang medan den produktiva delen kan bestå av att tänka ut och genomföra 

resonemang (Niss, 2003, s. 9). I den kommunikativa kompetensen skulle den undersökande delen 

kunna vara att få en djupare förståelse för det matematiska innehållet och att kunna tolka det. Den 

produktiva delen består av att kunna uttrycka sig nyanserat på olika nivåer inom matematiken (Niss, 

2003, s. 9). Den här uppdelningen av kompetenserna hade med fördel kunnat användas i analysen 

eftersom studien hade blivit mer detaljerat analyserad. I slutändan valdes det bort av anledning att 

det skulle bli för djupgående. Det skulle däremot vara intressant att i vidare forskningsstudie utgå 

från Niss (2003) uppdelning av undersökande- respektive produktiv kompetens.  
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Slutsats 

I vår analys har det framkommit att samtliga matematiska kompetenser inkluderas i alla 

matematikläroböcker. Däremot skiljer det sig mellan uppgifterna vilka kompetenser som 

representeras, det kan vara allt ifrån en kompetens till samtliga kompetenser som inkluderas i en 

uppgift. De största likheterna och skillnaderna som analysen kommit fram till är att 

problemlösningskompetensen inte förekommer i så stor utsträckning i någon utav uppgifterna 

oavsett område medan begrepp- och metodkompetens tränas nästintill samtliga uppgifter i båda 

områden och i alla matematikläroböcker. En större skillnad är också att resonemangskompetensen 

framträder olika i matematikläroböckerna, där Koll på matematik 3A och 3B (2016) inte innehöll 

någon uppgift där kompetensen tränas. Pixel Matematik 3A och 3B (2015) innehöll 4 uppgifter där 

kompetensen tränas och de två andra matematikläroböckerna innehöll fler uppgifter där eleverna 

förväntades visa ett resonemang i sina lösningar. Det fanns även skillnader i den kommunikativa 

kompetensen mellan algebraiska- och statistiska uppgifter som innebar att de algebraiska 

uppgifterna kunde lösas utan instruktion medan de statistiska uppgifterna krävde en tolkning och 

förståelse av uppgiftsinstruktion, tabeller och diagram för att kunna lösa uppgifterna.  

 

De kompetenser som representeras mest respektive minst inom områdena var nästintill lika, där 

problemlösningskompetensen representeras minst i både området algebra och området statistik. 

Resonemangskompetensen representeras i 8 av 65 uppgifter i området algebra och i 23 av 65 

uppgifter i området statistik vilket utgör den näst minsta fördelningen i båda områdena. 

Kommunikationskompetensen representeras i 38 av 65 uppgifter och utgör därför den mittersta 

fördelningen i båda områdena. I området algebra inkluderas begreppskompetensen i samtliga 65 

uppgifter och utgör därför den största fördelningen, metodkompetensen utgör den näst största 

fördelningen och inkluderas i 63 av 65 uppgifter i området algebra. Inom området statistik 

representeras begrepp- och metodkompetensen i 64 av 65 uppgifter och utgör därför tillsammans 

den största fördelningen. 

 

Efter analysen diskuterades det om de matematiska uppgifterna som finns i matematikläroböckerna 

skulle kunna inkludera fler matematiska kompetenser om de hade byggts ut mer och haft mer 

utrymme för eleverna att kommunicera sina svar på. En uppgift som inkluderar begrepp- och 

metodkompetens skulle exempelvis kunna utvecklas så att eleverna får motivera sina svar, vilket 

resulterar i att eleverna tränas i ytterligare två kompetenser, resonemang och kommunikation. Den 

här utvecklingen av uppgifterna för att fler kompetenser ska inkluderas behöver inte vara till det 

bättre beroende på vad syftet är med uppgifterna i matematikläroböckerna. I området algebra är 
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det exempelvis många uppgifter som endast innehåller begrepp- och metodkompetens och syftet 

med det skulle kunna vara att eleverna ska få mängdträning för att befästa sina metodkunskaper 

för uträkning av algebraiska uppgifter. Det skulle vara intressant att forska vidare om hur lärare 

använder sig av matematikläroböckerna och om eventuell komplettering av undervisningen sker i 

form av annat material där eleverna får tränas i de matematiska kompetenserna.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Analysverktyg 

Problemlösningskompetens 

Problemlösning innehåller många delar av matematiken, eleverna ska kunna använda begrepp, 

metoder och olika uttrycksformer. Eleverna ska även kunna reflektera och värdera rimligheten i 

lösningen (Skolverket, 2014, s. 12). I problemlösningsuppgifter har lösningen inte en given metod, 

vilket betyder att eleverna inte känner till hur problemet ska lösas samt att lösningen kan utföras 

på flera sätt (Skolverket, 2014, s. 12; Boesen m.fl. 2016, s. 3). Till skillnad från rutinuppgifter och 

uppgifter där eleverna har en given metod att följa för att kunna lösa uppgiften. Eleverna behöver 

därför pröva sig fram i problemlösningsuppgifter för att komma på lösningen (Skolverket, Rev. 

2017, s. 6–7).  

 

Begreppskompetens 

Förståelse och avkodning av symbol och formelspråk. Eleven kan förstå, avkoda, beskriva, jämföra, 

se samband och använda sig av matematiska begrepp eller begrepp som har betydelse för att kunna 

lösa uppgiften. Genom att använda flera uttrycksformer ökar förståelsen för begreppen och 

därmed även förståelsen för matematikämnet (Skolverket, Rev 2017, s. 7–8; Niss, 2003, s. 8; 

Helenius, 2006, s. 15; Svanelid, 2014, s. 62).  

 

Metodkompetens 

Eleven ska på olika sätt kunna lösa en matematisk uppgift, de ska även kunna se sambandet mellan 

en metod och en annan uppgift med samma metod. Eleverna ska kunna välja och använda lämpliga 

metoder i den enskilda situationen och kunna genomföra metoden enligt matematikens regler 

(Skolverket, Rev 2017, s. 7–8; Boesen m.fl. 2016, s. 4). Metodförmågan innefattar huvudräkning, 

skriftliga beräkningar och beräkningar med miniräknare (Skolverket, Rev 2017, s. 7–8). 

 

Resonemangskompetens 

Resonemangsförmågan innehåller tankar om val och slutsatser samt motiveringar. Att kunna 

redovisa och tänka matematiskt samt skapa en förståelse för matematiska samband ger eleven 

möjlighet att ta sig fram till lösningen (Boesen m.fl. 2016, s. 3; Niss, 2003, s. 8; Helenius, 2006, s. 

14). Resonemang kan ske både informellt och formellt (Skolverket, Rev 2017, s. 9–10). Det finns 

olika grad av resonemang i uppgifterna, i enklare resonemangsuppgifter ska en tänka matematiskt 
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och se samband. En mer avancerad resonemangsförmåga innebär att det sker i flera steg, både 

formellt och informellt (Skolverket, Rev 2017, s. 9–10). 

 

Vi har valt att inte bedöma det informella resonemanget eftersom att studien inte kan baseras på 

hypoteser och uträkningar som inte visas. Det betyder att de uppgifter där eleven endast skriver ett 

svar inte räknas till ett formellt resonemang enligt vår studie. Om studien skulle inkludera det 

informella resonemanget skulle förmodligen samtliga uppgifter inkluderas under kompetensen. 

 

Kommunikationskompetens 

Det handlar om en förmedlare och en mottagare och att kunna förstå varandra. Eleven ska kunna 

förstå en kommunikationsform som någon annan formulerat samt kunna genomföra en 

kommunikationsform som andra kan förstå (Skolverket, 2014, s.12; Boesen m.fl. 2016, s.4). 

Exempel på kommunikationsform är samtal, skrift eller gester. Eleven ska kunna ta en instruktion 

men också kunna visa sina kunskaper med hjälp av en kommunikationsform (Skolverket, 2014, 

s.12). Användandet av flera uttrycksformer förstärker elevens matematiska kunskaper (Skolverket, 

Rev 2017, s. 9–10).  

 

Vi har valt att bedöma kompetensen som att eleven ska kunna förstå beskrivningar och förklaringar 

om vad som ska göras, att kunna läsa av uppgiften räknas som en del av kommunikationsförmågan. 

De uppgifter där eleven utan en tillhörande instruktion eller beskrivning kan förstå vad som 

förväntas att göras inte övar elevens kommunikationskompetens. De uppgifter som behöver en 

tillhörande instruktion räknas inte in till kommunikationskompetensen. 
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Bilaga 2. Kodschema 

Mattedetektiverna 3B - Statistik 

Uppgifter 1.Problemlösnings-

kompetens 

2.Begrepps-

kompetens 

3.Metod-

kompetens 

4.Resonemangs-

kompetens 

5.Kommunikations-

kompetens 

1.  x x x x 

2.  x x x x 

3.  x x x x 

4.  x x  x 

5. x x x x x 

6.  x x x x 

7.  x x  x 

8.  x x  x 

9.  x x  x 

10.  x x x x 

11.  x x  x 
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Bilaga 3. Kommentarer till kodschemat 

Mattedetektiverna 3B – Statistik 

1. Begrepp, metod, resonemang, kommunikation - kombinatorik  

2. Begrepp, metod, resonemang, kommunikation - förståelse av schemat, kunna läsa av tiderna och svara på frågorna 

samt kunna uppskatta rimlighet.  

3. Begrepp, metod, resonemang, kommunikation - uppgifter där eleven får visa hur hen tänkt och resonera. 

4. Begrepp, metod, kommunikation - fylla i resultatet i ett diagram - fått hjälp av ett land först som de kan kolla på. 

Behöver inte uppskatta rimlighet utan behöver endast fylla i från tabellen. 

5. Problemlösning, begrepp, metod, resonemang, kommunikation - eleverna får välja själv hur uppgiften ska 

konstrueras.  

6. Begrepp, metod, resonemang och kommunikation - eleverna behöver förstå hur ett cirkeldiagram ser ut för att kunna 

rita ett eget. Kunna läsa av tabellen samt svara på frågorna. De behöver ha en metod för att kunna lösa uppgifterna. I 

sista uppgiften får eleverna träna förmågan i resonemang och kommunikation genom att visa och mäta rimlighet.  

7. Begrepp, metod och kommunikation - förståelse av användning av miniräknare och få rätt svar. Rita och visa ett 

diagram, inget resonemang pga av att de ritar diagrammet efter tabellen. 

 8. Begrepp, metod, kommunikation - samma som uppgift 7. 

9. Begrepp, metod, kommunikation - vi är osäkra på om det är problemlösning då det vi endast hittar ett sätt att lösa 

uppgiften på = metoden är given men inte utskriven. Annars lika som uppgift 9 i 3A.  

10. Begrepp, metod, resonemang, kommunikation - enklare att räkna ut uppdelningen i diagrammet. Eleverna behöver 

resonera och kommunicera sitt svar och lösning. 

11. Begrepp, metod, kommunikation - inte ett så avancerat problem.  

 


