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Sammanfattning 
 
Den här studien har haft som syfte att undersöka två läromedelsserier i matematik ämnade för 

årskurs 1-6. Undersökningen fokuserade på hur dessa två läromedelsserier dels förhåller sig rådande 

läroplan samt hur ofta de främjar olika former av kommunikativt och laborativt lärande. Läromed-

len har undersökts eftersom matematikundervisningen i den svenska skolan styr stora delar av 

undervisningen samtidigt som det inte existerar någon statlig kontroll på de läromedlen som an-

vänds. Studien har haft sin teoretiska utgångspunkt i tre teorier kopplat till utveckling och lärande. 

Dessa är de sociokulturella perspektivet och Lev Vygotskijs idéer, John Deweys teori “Learning by 

doing” samt David Kolbs modell för upplevelsebaserat lärande. Underlaget i studien har utgjorts 

av två läromedelserier Favorit matematik och Prima matematik bestående av totalt 21 stycken böcker 

med utskriven koppling till rådande läroplan, Lgr11.  

Studiens resultat visar att majoriteten av uppgifterna i de undersökta läromedlen är uppgifter ut-

formade för att eleven på egen hand skall arbeta med dessa. Dessa uppgifter har i denna studie 

kategoriserats som Icke laborativa- icke kommunikativa uppgifter. I resultatet kunde de urskiljas 

likheter mellan de olika läromedelsserierna som detta men också hur det skiljer sig åt. Bland annat 

innehöll den ena läromedelsserien en tydligt högre procent kommunikativa och laborativa uppgif-

ter, dessa löses genom att eleverna interagerar med varandra eller andra personer i sin närhet. Det 

visade sig även att läromedlen inte förhåller sig till rådande läroplan i den graden att de lämpar sig 

att helt styra undervisningen. Trots det är läromedlen lämpliga att använda men kräver att pedago-

gen varierar undervisningen för att den skall tillgodose läroplanen. Med utgång i de teoretiska 

utgångspunkterna visade studiens resultat att läromedlen i liten utsträckning innehöll de element 

som framhålls av Vygotskij, Dewey och Kolb. Detta diskuteras vidare i diskussionen och tydliggörs 

vidare i resultatet och analysen. En pedagog har ett stort ansvar var det kommer till valet av läro-

medel och att dessa i sin tur inte får tillåtas att helt styra undervisningens innehåll och progression, 

samtidigt är det viktigt att se till läromedlens positiva delar och de möjligheter de medför. 

 
Nyckelord : Laborativt lärande, kommunikativt lärande, upplevelsebaserat lärande, göra erfaren-

heter, sociokulturellt lärande, interaktion.  
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1 Inledning 

David Kolb är en utbildningsteoretiker som fokuserar på erfarenhetsinlärning och upplevelsebase-

rat lärande. Enligt David Kolb bör utbildning ske genom både teori och moment med konkreta 

upplevelser, då lärande från början ofta grundas i mer traditionella undervisningsmetoder som ba-

seras på en rationalistisk-idealistisk kunskapssyn. I boken Experiential learning theory (1984) tydliggör 

Kolb sina tankar om upplevelsebaserat lärande. Det Kolb tar upp i denna bok syftar till vikten av 

att uppleva kunskapen och handlingar som leder till erfarenheter att lära sig av. Detta är av intresse 

för denna studie eftersom den ämnar undersöka hur två matematikläromedelsserier främjar kom-

munikativt, laborativt och interaktivt lärande.  

Denna analys går igenom två läromedelsserier inom matematikämnet och granskar hur dess upp-

gifter skiljer sig ifrån varandra. Vi ser den andel teoretiska uppgifter jämfört med de uppgifter då 

lösningen sker med hjälp av interaktion, kommunikation och laboration. Lärandet sker i stort om-

fång till kreativa problemlösningar, Kolb beskriver dem inom två dimensioner: den konkret-

abstrakta dimensionen och den aktiv-reflektiva dimensionen, dessa kommer vi att tala med om 

under teoretiska utgångspunkter. Syftet och det vi finner intressant är hur läromedel i åk 1-6 inom 

samma ämne i stor mängd skiljer sig åt syftat till elevernas utveckling av olika kommunikativa för-

mågor och laborativt lärande, trots samma underlag och riktlinjer från Lgr11.  

Enligt Lgr11 ska undervisningen inom matematiken bidra till elevernas intresse för ämnet. Under-

visningen ska bidra till att eleven skapar en tilltro till sin egen förmåga att använda 

matematikkunskaper i olika sammanhang, genom användandet av olika kommunikativa förmågor. 

Hur kan det komma sig att majoriteten av undervisningen i ett ämne till allra största del styrs av 

läromedel som inte kontrolleras? Och hur förhåller sig dessa till läroplanen när de inte kontrolleras. 

Stora delar av kursplanen i matematik för år 1-6 syftar till kommunikation och mycket forskning 

påvisar vikten av praktiskt lärande inom matematiken, men hur förhåller sig läromedlen till detta?  

Undersökningar gjorda på den svenska matematikundervisningen som vidare presenteras i bak-

grunden visar att majoriteten av undervisningen sker med utgångspunkt i läromedlen. Läromedlen 

blir styrande för undervisningens struktur och progression. Detta medför att matematiken blir ett 

ämne där eleverna till största del arbetar på egen hand med läroboken som hjälpmedel. Fokus 
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hamnar genom detta ofta på nötande av repetitiva uppgifter och memorering av lösningar. Forsk-

ning visar att laborativt lärande och interaktion är avgörande faktorer för elevernas utveckling av 

fördjupad förståelse och kunskap. Så hur förhåller sig matematläromedlen till detta? I och med att 

läromedlen är en bevisad stor del av undervisningen lämpar det sig att undersöka detta genom att 

granska dem.  
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2 Bakgrund 

Förutsättningarna för matematikundervisningen inom den svenska skolan har genomgått många 

förändringar. Historiskt sätt har både styrdokument och läromedel förändrats mycket, såväl lära-

rens roll som ansvar. Idag innefattar lärarrollen en stor frihet men samtidigt ett stort ansvar var det 

kommer till val av läromedel. Detta kan medföra en väsentlig skillnad i hur olika pedagoger bedriver 

sin undervisning trots att de följer samma läroplansdirektiv. Matematikämnet och matematikun-

dervisningen är ett ständigt aktuellt och hett diskuterat ämne i samhällsdebatten. I debatten ställs 

oftast det traditionella sättet att undervisa mot de nytänkande och en internationell jämförelse står 

ofta i centrum. I följande avsnitt tydliggöras det hur läroplanens direktiv ser ut, vad mycket av 

samhällsdebatten kring ämnet handlar om samt läromedlens roll i undervisningen. Avsnittet kom-

mer även förtydliga vad som innefattas av laborativ matematik enligt Rystedt & Trygg samt hur 

den rådande undervisningskulturen påverkar matematikundervisningen. Denna undersökning visar 

att läromedel med uttalad koppling till läroplan inte följer dess direktiv till fullo, detta stärker ytter-

ligare ansvar hos pedagogen själv så att läromedlen lämpar sig till undervisningen. 

2.1 Läroplanens direktiv 
I läroplanens kursplan för matematik i grundskolan står det uttryckligen att eleverna ska genom 

undervisningen ges möjligheten att utveckla sina kommunikativa förmågor i både vardagliga och 

matematiska sammanhang. Kommunikation som innehåller att argumentera, redogöra och samtala 

om olika matematiska fenomen utgör en av fem punkter i ämnets syfte (Lgr11, 2011, s. 55). Vidare 

utgör även kommunikation stora delar av de kunskapskrav som undervisningen ska ge eleverna 

möjlighet att uppnå. I kursplanen för matematik årskurs 1-3 kan man läsa följande: 

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt 
och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksfor-
mer men viss anpassning till sammanhanget (Lgr11, 2011, s. 60). 

Detta påvisar tydligt vikten av att kommunikation och laboration med konkret material behöver 

utgöra en stor del av undervisningen då det är en stor del i både syfte och kunskapskrav för ämnet.  

Detsamma gäller för de efterföljande årskurserna 4-6, där man kan läsa följande i kunskapskraven 

för betyget E i årskurs 6: 
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Eleven kan redogöra för och samtala om tillva ̈gaga ̊ngssa ̈tt på ̊ ett i huvudsak fungerande 
sätt och använder da ̊ bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksfor-
mer med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven fo ̈ra 
och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta ma-
tematiska argument på ̊ ett sätt som till viss del för resonemangen framåt (Lgr11, 2011, s. 
61). 

Detta är vad som står i skolans styrande dokument. Men hur detta ska implementeras i undervis-

ningen står inte beskrivet och det blir upp till varje pedagog hur den väljer att genomföra detta, 

samt med vilket tillhörande material. Direktiven som ges i läroplanen är medvetet breda och icke 

specificerade vilket kan ge både positiva och negativa effekter. Dels kan detta ses som en möjlighet 

för lärare att på egen hand konstruera undervisningen på bästa möjliga sätt i förhållande till rådande 

förutsättningar och deltagande elevgrupper. Däremot kan detta även bli problematiskt då tydligare 

direktiv kan bli efterfrågade för att säkerställa en nationell likvärdighet. Denna handlingsfrihet på 

ett mer personligt plan blir upp till varje pedagog att hantera. Där är utfallet detsamma och kan ses 

som både positivt men även negativt. Den negativa delen här är att handlingsfriheten kan bli skräm-

mande för pedagogen ifall denne inte känner tillräcklig förtrogenhet i sin egen kompetens och 

känner ett behov av tydligare direktiv. Detta kan leda till att pedagogen låter undervisningen i 

största grad blir läromedelsstyrd som fallet i den svenska matematikundervisningen (Tengstrand, 

2010). Detta blir problematiskt eftersom att en statlig kontroll på de läromedel som används inte 

existerar och återigen faller ett stort ansvar på pedagogerna i valet av läromedel. Alltså byts den ena 

handlingsfriheten och ansvaret mot ett annat. Som en effekt på pedagogers självupplevda otillräck-

lighet har statliga projekt genomförts som bland annat matematiklyftet (Skolverket, 2016). Att 

använda läromedel i undervisning kan vara till stor hjälp och har oftast en positiv effekt på lärandet 

då de dels ger eleverna möjligheten att utmana sig själva samt avlasta pedagogen. Däremot så gäller 

det att dessa läromedel stämmer överens med det som ska läras ut enligt läroplanen, vilket behöver 

kontrolleras av pedagogen 

2.2 Läromedlens korrelation med läroplanen  
Att läromedlen står för en stor del av den undervisning som bedrivs i skolan medför en vikt av att 

dessa granskas för att följa den rådande läroplan. Resultatet i denna studie visar likt tidigare forsk-

ning av Johansson (2003) att de undersökta läromedlen inte korrelerar tillräckligt med läroplanen 

för att lämpa sig att till stor del styra undervisningen. Johansson (2003) utförde sin studie under en 

tidigare läroplan (Lpo94) och denna studie genomfördes mot rådande läroplan Lgr11. Trots detta 
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påvisar båda studierna liknande resultat, läromedlen innehåller mycket av det som återfinns i läro-

planen men fördelningen mellan olika matematiska element korrelerar inte. Detta resultat 

förtydligar ansvaret som pedagogen har när denne implementerar olika läromedel i undervisningen. 

Resultatet i denna studie förtydligar ansvaret som pedagogen har och vikten av att granska det som 

tillförs i undervisningen. Samtidigt som läroplanen framhåller kommunikation och laboration inom 

matematikämnet, framgår det inte hur detta genomförs framgångsrikt. Oltenau (2016) förtydligar 

detta i sin analys och fastlår i sitt resultat att kommunikation och laboration inte bara behöver 

finnas i undervisningen utan att det ställs krav på hur detta görs tillgängligt för eleverna så de förstår 

varför detta görs. Kopplat till denna studie betyder inte det att de läromedlen med högst procent 

kommunikativa och laborativa uppgifter direkt kan anses bättre än det andra, utan mycket ligger i 

hur pedagogen presenterar och vidare utvecklar dessa för att bidra till elevernas proximala utveckl-

ing. Även Liljekvist (2014) förtydligar detta i sin undersökning genom att påpeka vikten av 

pedagogens struktur i undervisningen och att denne behöver vara medveten om hur denna påver-

kar eleverna. Det finns många fördelar med att använda läromedel i undervisningen, med det krävs 

god insikt i dessa för att veta vilken strukturer de erbjuder och hur dessa kan påverka eleverna. Det 

går inte att blint lita på förlagens beskrivningar, vilket denna studie styrker.  

2.3 Samhällsdebatten 
I artikeln Fel fokus i undervisningen sänker eleverna i matematik som publicerades i Svenska dagbladet 11 

september 2019 debatteras utformningen av matematikundervisningen. I artikeln beskrivs hur den 

svenska matematikundervisningen inte bidrar till en positiv utveckling kunskapsmässigt hos ele-

verna. Som orsak till detta framhålls undervisningens utformning och struktur. Undervisningen 

handlar för mycket om att memorera och lösa rutinuppgifter, vilket inte fördjupar lärandet enligt 

Johan Sidenvall som är forskare inom matematik och didaktik. Pisaundersökningen är en internat-

ionell kunskapsutvärdering som genomförs på elever i grundskolan inom områdena matematik, 

naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning. Pisaundersökningen används ofta som ett starkt 

argument i debatten kring den svenska matematikundervisningen. Detta eftersom de svenska re-

sultaten mellan mitten av 1990-talet och 2012 pekade på en negativ utveckling inom elevernas 

matematikkunskap. I artikeln Hur man än mäter faller svenska skolresultat kraftigt som publicerades i 

Dagens nyheter 2016 används just pisaundersökningen som grundargument för att påvisa bristerna 

i den svenska matematikundervisningen. De internationella undersökningarnas resultat står också 

till grund för att påvisa den svenska skolans påstådda  pågående betygsinflation. 
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2.4 Undervisningskultur 
Det finns en kultur inom skolan och framförallt inom matematiken att utgå till stor del från olika 

läromedel i undervisningen, vilket i sin tur ställer stora krav på de läromedel som används. I Skol-

verkets rapport “Laborativ matematik, konkretiserande undervisning och matematikverkstäder” beskrivs hur 

detta grundas i tidigare läroplan Lpo94 och hur den utformats. Lpo94 utformades för att ge peda-

gogerna större möjlighet till att skriva egna pedagogiska planeringar inom ämnena. Detta blev 

istället kontraproduktivt då det resulterade i ett större användande av läromedlens struktur och 

progression för att strukturera undervisningen. I rapporten framhålls också styrkor som finns i att 

använda läromedlen som en del av undervisningen. En av dessa är att de möjliggör självständigt 

arbete på olika nivåer vilket kan bidra till en positiv utveckling. Läromedlen kan ge eleverna möj-

ligheten att på egen hand utmana sig själva på en optimal nivå (Skolverket, 2011, s. 97). 

2.5 Matematikämnets läroboksstyrning 
Rapporten Kommunala matematikutvecklare – en av förutsättningarna för en hållbar utveckling av svensk ma-

tematikundervisning, genomförd är Anders Tengstrand 2010, på uppdrag av nationellt centrum för 

matematikutbildning (NCM) ämnad att undersöka den svenska matematikundervisningens läro-

boksstyrning. Bland mycket annat framkommer det att den svenska matematikundervisningen är 

för läroboksstyrd i vissa avseenden. Undervisningen blir genom detta bristfällig och får negativa 

konsekvenser i form av att eleverna inte får den hjälp de behöver och deras intresse för ämnet 

sjunker. En bakomliggande orsak till detta konstateras vara att pedagogerna inte besitter de kun-

skaper som krävs inom matematikdidaktiken. Denna osäkerhet hos pedagogerna själva kan ligga 

till grund för att undervisningen blir i för stor utsträckning styrd av läromedlen (Tengstrand, 2010, 

s. 7). Vidare har skolverket i samverkan med NCM genomfört det så kallade matematiklyftet grun-

dat i detta. Matematiklyftet genomfördes 2012-2016 med det huvudsakliga syftet att öka lärarnas 

ämnesdidaktiska kompetens samt genom detta förbättra kvalitén på undervisningen i just matema-

tik (Skolverket, 2016, s. 8). 

2.6 Ett slagfält för okunniga tyckare 
”Skolan – ett slagfält för okunniga tyckare” är en artikel av Jonas Stier och Margareta Sandström 

publicerad i Pedagogiska magasinet 2011. Artikeln redogör för förändringarna som efterföljer den nya 

läroplanen som verkställdes 2011. I och med Lgr11 har det vidtagits åtgärder för att strama åt det 
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som tidigare benämnts som Flumskolan (2011, s. 75). Detta innefattar förändringar för både peda-

goger och elever men vad som blir viktigt enligt Sandström och Stier är att se till så de nya direktiven 

inte blir en tvångströja. I artikeln beskriver Sandström och Stier hur den svenska modellen med 

fokus på likvärdighet och dialog har lovordats utomlands men beskrivits i Sverige som flum (2011, 

s. 75). Samtidigt förskjuts blickarna mot Finland som ett ideal var det kommer till undervisning och 

den generella kompetensen hos pedagogerna.  

De åtgärder som nu, i och med de nya skolreformerna, har vidtagits mot det som onyanserat be-
nämnts ”flumskolan” innebär stramare tyglar – mot både elever och lärare. Det är viktigt att se 
upp så att tyglarna inte blir en tvångströja och sker på bekostnad av en livaktig dialog med eleverna 
om olika värderingar och synsätt (2011, s. 75). 

Artikeln framhåller att skolan i och med den nya reformen inte får förlora den livaktiga dialog som 

gör den framgångsrik trots att det kan kategoriseras som flum på ett onyanserat sätt.  

2.7 Laborativ matematik – vad är det? 
Laborativa material är fysiska material som exempelvis kan plockas isär och sättas samman igen, de 

kan vridas och vändas på samt omfördela och ändra. Laborativa material ingår i utförandet av 

experimentellt arbete samt i den pedagogiska verksamheten och undervisningen (Rystedt & Trygg, 

2010, s.9). Eleven är med hjälp av laborativt läromedel aktiv och verksam under lektionen, eleven 

arbetar då praktiskt med undersökningar och aktiviteter då flertalet sinnen används i jämförelse 

med vanlig matematikundervisning, då eleven endast deltar mentalt. Det är alltså konkret material, 

det du kan ta på, som kopplas till det abstrakta och det eleven uppfattar med tankar. Dessa två 

samarbetar och används parallellt, alltså matematiska symboler som vävs samman med bilder och 

laborativt material, detta utvecklar elevens abstrakta tänkande och eleven kan med hjälp av detta 

förklara olika räknesätt och samband (Rystedt & Trygg, 2010, s. 5). Det är alltså samspelet mellan 

vardagliga föremål och pedagogiska material som skapar den laborativa matematiken. Spel har även 

kommit att bli vanligare i matematikundervisningen. Detta har dock diskuterats som både negativt 

och positivt. Det negativa framställs som att eleven får en negativ bild av matematikämnet, då det 

förutsätter att spelen används på ett genomtänkt sätt (Rystedt & Trygg, 2010, s. 11). En positiv 

vinkel är att spel kan tillföra mycket och det medför att elever måste precisera sitt språk då spelen 

bidrar och främjar färdighetsträning (Rystedt & Trygg, 2010, s. 4). 
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2.8 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis spelar alla de tidigare nämnda rubrikerna in i denna studie då de alla har en 

påverkan på den matematikundervisning som bedrivs i den svenska skolan. Läroplanens direktiv 

är de som ska rikta undervisningen och även finnas tillgänglig för läromedelsutvecklare så de läro-

medel som finns på marknaden följer samma direktiv som skolan gör. Samtidigt finns det fler 

påverkansfaktorer att se till, där ibland samhällsdebatten och den undervisningskultur som tidigare 

nämnts vilken i sin tur kan leda till att undervisningen blir i stor utsträckning läromedelsstyrd. Detta 

skapar ett behov av att granska hur dessa delar samspelar och undersöka hur de kan ha en påverkan 

på undervisningen vilket denna studie ämnar att göra. Sedan kommer en en tydlig definition av 

laborativ matematik att vara viktig för förståelsen av resterande del av studien. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utifrån två olika läromedelsserier genom en kvantitativ metod un-

dersöka hur de förhåller sig till aktuell kursplan, med fokus på det som syftar till elevernas 

utveckling av olika kommunikativa förmågor och laborativt lärande. 

Studien grundar sig i följande frågeställningar: 

• Hur frekvent ger läromedelserierna möjlighet till praktisk inlärning genom laboration och 

interaktion? 

• Kan man urskilja en förändring i uppgiftsfördelningen genom årskurserna? 

• Hur korrelerar läromedelsserierna till läroplanen för matematik specifikt kopplat till kom-

munikativa förmågor och laborativt lärande?  
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4 Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer tidigare forskning inom ämnet att presenteras samt redogöra dess rele-

vans för denna studie. Denna forskning berör olika delar av tre olika matematiska aspekter; 

kommunikation/interaktion och laboration inom matematikundervisningen samt matematikläro-

medlens korrelation till rådande läroplan. Detta har gjorts för att ge frågeställningen relevans och 

tydliggöra behovet för denna studie. Genom olika kombinationer av ett antal ledord och ordet 

matematik eller matematikundervisning har forskningen upptäckts. Dessa ord var: Kommunikat-

ion, laboration/laborativt, läromedel, interaktion och läroplan. Av flertalet lästa skrifter har relevant 

forskning valts ut och givit en plattform till denna studie att utgå ifrån.   

4.1 Framgångsrik kommunikation i matematikklassrummet 
Framgångsrik kommunikation i matematikklassrummet  är en doktorsavhandling av Lucian Olteanu som 

fokuserar på vad som innefattas av framgångsrik kommunikation inom matematikundervisningen 

och hur det erbjuds i praktiken. Avhandlingen grundar sig i den utveckling som skett läroplans-

mässigt var det gäller vikten av kommunikation inom undervisningen och framförallt inom 

matematiken. I den senaste läroplanen Lgr11 så fastslås det att matematikundervisningen skall in-

nehålla tillfällen för eleverna att utveckla sina kommunikativa förmågor både i vardagliga och 

matematiska sammanhang. Dessa riktlinjer som ges via den rådande läroplanen gör att kommuni-

kation bör vara en central och grundande del av matematikundervisningen som bedrivs i 

klassrummen. Samtidigt förklaras inte hur detta görs framgångsrikt vilket medför att situationen 

kan variera mellan klassrum (Oltenau, 2016, s. 5). Avhandlingens syfte är att undersöka hur den 

ämnesspecifika kommunikationen bedrivs i klassrummet och vad av detta som utgör en framgångs-

rik klassrumskommunikation (Oltenau, 2016, s. 12). Doktorsavhandlingen är grundad i fyra olika 

artiklar ämnade att undersöka olika aspekter av detta. Mot bakgrund av detta syftar denna studie 

till att undersöka hur två läromedel med uttalad koppling till rådande läroplan Lgr11 förhåller sig 

till tidigare nämnda förmågor kopplade till kommunikation. Kommunikativa förmågor är en tydligt 

uttalad del av direktiven från Lgr11 vilket är den läroplan som de utvalda läromedlen i denna studie 

har skapats för. Resultatet i Oltenaus studie visar bland annat att ett stort ansvar ligger hos peda-

gogen och hur denne väljer att strukturera undervisningen för att främja en framgångsrik 

kommunikation. Då rådande läroplan lämnar pedagoger med en stor handlingsfrihet var det kom-

mer till strukturen av undervisningen och vilket material det innehåller blir det här resultatet 
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intressant då strukturen kan variera mycket från klassrum till klassrum. Vad som däremot kan åter-

finnas som en likhet mellan olika klassrum är ett läromedel, där av syftet med denna studie att 

undersöka vilken struktur de kan erbjuda. Oltenaus resultat visar även att möjligheten att kommu-

nicera måste ges via pedagogen och vikten av att syftet med kommunikationen görs tydligt. Det 

framgår även i resultatet att kommunikation i rätt form har en positiv effekt på lärandet. Matema-

tikundervisningen är inte känd för att vara kommunikativ och sker ofta utefter ett av läraren valt 

läromedel. Grundat i  detta ämnar denna studie att undersöka vilka möjligheter som två läromedel-

serier erbjuder sett till detta och hur de möjliggör tillfällen för kommunikation inom 

matematikämnet. 

4.2 Laborativt lärande  
Laborativt lärande år 7 naturvetenskapliga ämnen är en avhandling från 2008 av Gunilla Gunnarsson, 

vilken syftar till att undersöka hur laborativt lärande används i undervisningen i år7 och specifikt 

inom ellära. Trots att ämnet och åldern på eleverna skiljer sig åt i Gunnarssons och denna studie 

blir resultatet i Gunnarssons studie relevant eftersom laborativa läromedel även kan tillämpas i 

andra åldrar och ämnen med liknande strukturer. Studiens resultat visar även vikten av att kommu-

nicera och låta det vardagliga språket möta det ämnesspecifika för att genom detta fördjupa 

lärandet. Resultatet visar att laborativa element i undervisningen inte automatiskt genererar ett po-

sitivt lärtillfälle, det krävs insikt och tydlighet i laborationens syfte (Gunnarsson, 2008, s. 

218).  Eleverna som deltog i studien var väldigt noga med att följa instruktionerna som givits men 

syftet med varför laborationerna genomfördes och vad de förväntades lära sig av laborationerna 

förblev implicit för eleverna. Den explicita informationen alltså instruktionerna, blev det eleverna 

fokuserade på till den graden att vad de skulle lära sig blev otydligt (Gunnarsson, 2008, s. 4). Detta 

blir relevant för denna studie då resultatet förtydligar vikten av förståelse för innehållet och vikten 

av kommunikativt lärande via vardagsspråk vidare till ämnesspecifikt språk. Med utgångspunkt i 

detta resultat från Gunnarssons studie ämnar denna studie undersöka hur ofta de två läromedelse-

rierna erbjuder uppgifter med olika kommunikativa och laborativa element. 

4.3 Matematikens egenskaper 
Lärande i matematik, om resonemang och matematikuppgifters egenskaper är en avhandling av Yvonne Lil-

jekvist som syftar till att undersöka hur olika typer av matematiska uppgifter påverkar elevernas 
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möjlighet till utveckling och lärande. Resultatet förtydligar vikten av hur uppgifterna är konstrue-

rade för elevernas framgång inom ämnet (Liljekvist, 2014, s. 42). Studien visar att pedagogens roll 

är avgörande i elevens utveckling då denna erbjuder eleven de material som denne jobbar efter. 

Materialet kan vara färdigt med förklarad form av lösning och form av svar, vilka ofta förekommer 

i läromedlen, eller mer öppna där eleven själv är med i skapandet av en lämplig lösning. Resultatet 

visar även att det råder en osäkerhet i hur uppgifter ska utformas för äldre elever för att stimulera 

deras lärande på ett så bra sätt som möjligt (Liljekvist, 2014, ss. 10-11). För yngre barn används 

andra metoder eftersom innehållet undervisningsmässigt är enklare vilket kan ge pedagogen möj-

ligheten att forma större delar av undervisningen. I den osäkerheten kan lärare gynnas av väl 

utformade läromedel utefter elevernas ålder (Liljekvist, 2014, s. 42). I linje med detta ämnar denna 

studie att undersöka hur två läromedelsseriers progression genom årskurserna 1-6 ser ut och hur 

fördelningen mellan olika kategorier av uppgifter ser ut genom de olika årskurserna. Studiens re-

sultat klargör även svagheter i det som utgör stora delar av matematikundervisningen i den svenska 

skolan, repetitiva uppgifter och att memorera lösningar (Liljekvist, 2014, s. 46). Hur ofta dessa 

kategorier av uppgifter i läromedlen förekommer blir då relevant, då de står till grund för mycket 

av den undervisning som bedrivs inom ämnet. 

4.4 Läromedlets korrelation med läroplanen 
Studien Textbooks in mathematics education från 2003 av Monica Johansson syftar till att undersöka 

hur några av de läromedel som används i den svenska skolan korrelerar med rådande läroplan. 

Detta eftersom det i Sverige inte finns någon kontroll på vilka läromedel som används inom under-

visningen. Detta medför ett stort ansvar på pedagogen i och med valet av läromedel vilka 

implementeras i undervisningen (Johansson, 2003, s. 1). Studien tydliggör att läromedlen kan un-

derlätta för lärarens arbete då de erbjuder strukturer att arbeta efter, men dessa behöver kontrolleras 

så de stämmer överens med det som ska läras ut och ifall de lämpar sig till gruppen som ska bruka 

dem (Johansson, 2003, ss. 26-27). Resultatet i studien visar att läromedlen är de som dominerar 

undervisningen i matematik i den svenska skolan samtidigt som det även framkommer att materi-

alet i sig inte helt korrelerar med vad som sägs i läroplanen (Johansson, 2003, s. 74). Utifrån detta 

resultat ur Johanssons studie ämnar denna studie att undersöka hur utvalda läromedlen förhåller 

sig till rådande läroplan och hur dess progression förhåller sig till de olika kunskapsmål som finns 

i de olika årskurserna. 
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4.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis berör denna forskning det denna studie syftar till att undersöka. Forskning 

som genomförts inom ämnet förtydligar vikten av kommunikation/interaktion och laboration 

inom matematikundervisningen vilket denna studie även tänkt undersöka. Forskningen påvisar 

även en problematik i hur läromedlen inom matematikundervisningen används och hur de korre-

lerar med den rådande läroplanen.   
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5 Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt kommer de teoretiska utgångspunkterna för denna studie att klargöras och ex-

emplifieras. Dessa är teorin om sociokulturellt lärande med fokus på Lev Vygotskij, teorin 

om ”Learning by doing” av John Dewey och Upplevelsebaserat lärande genom David Kolbs mo-

dell och definition. Dessa teorier och teoretiker står bakom mycket av de som förekommer inom 

den pedagogik som brukas inom den svenska skolan idag, därför har dessa valts som teoretiska 

utgångspunkter för denna studie. Vygotskijs tankar om det sociokulturella lärandet är brett och 

täcker ett brett spektra av vad utveckling handlar om. Detta perspektiv kommer fungera som ett 

paraplybegrepp i den här analysen och vidare specificeras med hjälp av teorier och modeller fram-

tagna av John Dewey och David Kolb. Vygotskijs och Deweys teorier spänner över ett bredare 

område av hur lärande går till, då Kolbs modell mer specifikt förklarar en process. Vygotskijs tankar 

sträcker sig över ett brett spektra och sammanfattas bra med ”Kunskapens syfte är större än att 

korrekt besvara frågor i skolan” (Lindqvist, 1999, s. 77). 

5.1 Sociokulturellt lärande 
Lev Vygotskij är teoretikern bakom det sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspekti-

vet bygger på hur olika sammanhang med social interaktion påverkar individens utveckling både 

socialt och kognitivt (Imsen, 2000, s. 311). Vygotskij menar att genom att tala och interagera med 

andra utvecklas människan bäst och i detta utgör språket en väsentlig roll. Enligt Vygotskij är inte 

kunskap något som kan isoleras till endast människans kognitiva utveckling utan att mycket av detta 

ligger i utbytet och lärdomen som kommer ifrån interaktionen med andra och deras kunskap samt 

erfarenheter (Imsen, 2000, s. 313). Dialog och socialt samspel är enligt Vygotskij grundfunktioner 

för att kunna utveckla så kallade högre mentala funktioner som perception, uppmärksamhet, minne 

och tänkande (Lindqvist, 1999, s. 144). Sociokulturellt lärande syftar till lärande i aktiv form genom 

interaktion och möten och Vygotskij är kritiskt inställd till den form av undervisning där eleverna 

blir passiva (Linqvist,1999, s. 80). Istället skall eleverna bli aktiva för att optimera lärandet enligt 

Vygotskij och där ligger ett stort ansvar hos pedagogen. En aktiv och dynamisk inlärningsmiljö är 

det som eleverna behöver och detta gäller även pedagogen som behöver skapa detta samt själv vara 

en aktiv deltagare (Lindqvist,1999, s. 73). Vygotskij anser att klassrummet skall vara som ett labo-

ratorium och eleverna forskare. Detta förhållande ligger till pedagogens ansvar att skapa eftersom 

eleverna inte är kapabla att skapa detta själva men fullt kompetenta att agera inom det (Lindqvist, 

1999, s. 136). 
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Vygotskij skiljer inte på det fysiologiska och psykologiska utan menar att dessa samarbetar och 

samexisterar. Detta medför att utveckling framför allt sker när båda dessa bejakas inom undervis-

ningen (Lindqvist, 1999, s. 70). Genom detta konstaterar Vygotskij att tre pedagogiska slutsatser 

kan dras. Den första av dessa är att undervisningen behöver knyta an till elevers intresse och genom 

detta skapa ett samband för eleverna. Den andra syftar till att undervisningen inte endast får handla 

om repetitiv inlärning då det inte fördjupar förståelsen för kunskapen utan bara ytligt lärs in utan 

koppling till funktion eller nytta. 

5.2 John Dewey och Learning by doing 
John Deweys teorier grundar sig likt Vygotskij i att den sociala kontexten som vi befinner oss i är 

avgörande för vår bildning. Dewey skriver i Demokrati och utbildning (1999) att all kommunikation 

och socialt liv är bildande och att all interaktion och kommunikation med omgivningen innebär en 

utvidgad erfarenhet och därmed kunskap (Dewey, 1999, s. 26). Dewey påpekar även brister i den 

form av undervisning som inte bejakar detta och benämner det som inlärning via passiv absorbe-

ring. Enligt Dewey ska inte undervisningen kretsa kring att passivt absorbera kunskap och få det 

berättat för en hur saker är. Undervisningen ska enligt Dewey grundas i en aktiv och konstruktiv 

process (Dewey, 1999, s. 75). Det är undervisningens uppgift att skapa intresse och befästa kunskap 

vilket vanligtvis görs genom litteratur och konversation men dessa behöver kompletteras med ge-

mensamma aktiviteter där de deltagande kan förvärva ett socialt medvetande genom interaktion 

och stöttande material (Dewey, 1999, s. 77). 

Deweys syn på lärande kretsar mycket kring erfarenheter och att man gör erfarenheter, det är något 

man går igenom och lär sig av. Genom erfarenheter påverkas vårt kommande agerande och vi lär 

oss något av det (Dewey, 1999, s. 183). Dock påpekar Dewey att endast en aktivitet i sig inte ger 

någon kunskap utan det är först när fokus riktas mot den förändring som det skapar som utveckl-

ingen sker och ny kunskap vinns (Dewey, 1999, s. 83). När man upptäcker och utforskar världen 

för att ta reda på hur den är, blir upptäckandet och undersökandet till undervisning om hur saker 

och ting hänger samman (Dewey, 1999, s. 184). Kopplat till skolan ses ofta en kroppslig aktivitet 

som en inkräktare på undervisningen. Detta eftersom den kroppsliga aktiviteten inte anses ha nå-

gon koppling till den mentala, utan istället utgör en störning. I skolan framhålls gott uppförande 

som fysisk stillhet vilket låser eleverna och resulterar i trötthet och onödig spänning. Dewey drar 

parallellen till den grekiska uppfostrans framgång i att de aldrig skiljde kropp ifrån själ utan lät de 
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samverka (Dewey, 1999, s.186). Dewey ser framgång hos en god pedagog som skapar undervisning 

där kommunikation och social interaktion integreras inom de olika momenten av inlärning (Phillips 

& Soltis, 2014, s. 89). Enligt Dewey ska även kunskapen ha en tydlig samhällsnytta för eleven, att 

eleven kan se hur den nyvunna kunskapen kan komma att tillämpas i sitt kommande liv. Kunskapen 

skall fungera som verktyg för att eleverna skall kunna agera aktivt i samhället (Phillips & Soltis, 

2014, s. 90). Hur ett aktivt lärande går till och hur kunskap vinns genom laboration och upplevelser 

har vidare förtydligats av David Kolb och hans definition av vad som är upplevelsebaserat lärande. 

5.3 Kolb – upplevelsebaserat lärande 
David Kolb är en utbildningsteoretiker och har gjort framsteg inom erfarenhetsbaserat lärande, 

1980 startade han organisationen Experience Based Learning Systems som utvecklar just lärandet 

genom erfarenheter. Kolb har inspirerats från bland annat Deweys kognitiva lärandeteori genom 

Learning by doing som nämns ovan (Kolb, 2015, About the author, stycke 1).  

Enligt Kolb måste effektivt lärande omfatta både abstrakt teoribildning och moment med konkreta 

upplevelser. Lärande genom upplevelser och erfarenheter innebär inte en undervisningsmetod i sig, 

utan de innefattar en syn på lärande och kan tillämpas på en mängd olika sätt genom många olika 

metoder. Lärandet menar Kolb, sker i alla mänskliga miljöer. Lärande omfattar också mer grund-

läggande begrepp för mänsklig anpassning, som kreativitet, problemlösning, beslutsfattande och 

attitydförändring (Kolb, 2015, The process of experiential learning, stycke 47-50). Detta förklarar 

Kolb genom följande modell för hur lärande går till (Kolb, 2015, The process of experiential le-

arning, stycke 67). 
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Figur 1 The Experiential learning model av David Kolb 

Modellen visar den konkret-abstrakta dimensionen, som representerar två motsatta sätt att generera 

kunskap, antingen genom att förlita sig på tolkning med hjälp av abstrakta begrepp, eller genom att 

förlita sig på konkreta erfarenheter genom direkta upplevelser. Den aktiv-reflektiva dimensionen, 

som representerar två motsatta sätt att transformera kunskapen, antingen genom reflektion och ob-

servation, eller genom aktivt experimenterande. De två dimensionerna representerar två dialektiskt 

motsatta sätt att lära. Resultatet av lärandet bestäms av interaktionen mellan dessa bägge dimens-

ioner vilket tydliggörs i modellen och det sätt på vilket motsättningen löses genom detta (Kolb, 

2015, The process of experiential learning, stycke 67-72). 

Ett exempel på detta kopplat till Kolbs modell skulle kunna vara följande: steg ett skulle vara att 

eleven själv får uppleva ett matematiskt fenomen till exempel en laboration om volym. Detta skulle 

sedan kunna vidareanalyseras och reflekteras för att tydliggöra vad det är som eleven upplevt, steg 

två i processen. Steg tre skulle sedan innefatta en bearbetning av det som tidigare upplevts och 

innehålla ett förtydligande av relevanta begrepp kopplade till fenomenen. Till sist skulle den kun-

skap testas i vidare mer abstrakt arbete inom området. Dessa tre steg inom Kolbs modell skulle 

kunna återfinnas i mycket av den matematiska undervisningen som bedrivs inom skolan. I Sverige 
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domineras undervinsgen inom matematik av läromedlen och det blir då relevant att se hur innehål-

let i  dessa  förhåller sig till denna modell. 
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6 Metod 

I följande avsnitt kommer arbetets metod att presenteras. I avsnittet kommer valet av metod, da-

tainsamling, urval och genomförande att redogöras samt förtydligas. Metoden är utformad för att 

kunna besvara tidigare ställda forskningsfrågor, hur informationen samlats in samt hur den analy-

serats. Under avsnittet kommer även analysmodellens kategorier och dess gränsdragningar 

presenteras. Kritiska aspekter inom metodens utformning och genomförandet av analysen kommer 

även granskas. 

6.1 Metodreflektion 
Metoden i denna undersökning är av kvantitativ form. Detta för att bäst besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Fördelen med en kvantitativ metod är att det genererar en bredd i undersökningen, 

vilket gör det möjligt att analysera resultatet mer generaliserande (Larsen, 2009, s. 25). I en kvanti-

tativ undersökning kan tre stycken frågor ställas till analysmaterialet, dessa innefattar vem som 

undersöks, vad som undersöks samt hur variablerna varierar (Larsen, 2009, s. 37). I denna underök-

ning blir vem man undersöker en enhet i form av läromedlen. Vad som undersöks det vill säga 

variablerna, blir läromedlens uppgifter. På vilket sätt variablerna varierar blir hur olika kategorier av 

uppgifter är representerade i enheterna, det vill säga i läromedlen (Larsen, 2009, s. 37). En kvanti-

tativ metod valdes för att undersökningen skulle få ett stort omfång för att kunna ge ett mer 

generellt resultat. Samtidigt så kan forskaren genom denna metod förbli anonym och där med mi-

nimera sin påverkan på resultatet. En kvantitativ metod genererar också tydligt definierbara 

variabler att utgå ifrån. Genom den bredden på underlag inom läromedelsserierna som genomgåtts 

kan en tydligare analys presenteras, det hade försvårats om ett färre antal böcker och uppgifter 

analyserats då materialet blivit för litet och resultatet inte gått att generalisera.  

 
Analysen som gjorts är en univariat analys i enighet med Larsens definition (Larsen, 2009, s. 59). 

En univariat analys sker via en variabel, i detta fall uppgifter i matematikläromedel och resulterar i 

en frekvensfördelning som sedan kan presenteras grafiskt (Larsen, 2009, ss. 60-61). I den här ana-

lysen visar frekvensfördelningen hur ofta en viss kategori av uppgifter förekommer inom två olika 

läromedelsserier för ämnet matematik. Fördelen med denna analysmetod är att den ger statistiska 

mått och kan presenteras tydligt grafiskt. Nackdelen med en kvantitativ undersökning är precis-

ionen i undersökningen då datamängden/empiriska materialet är stort. Detta kan undvikas genom 
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att undersökningen är grundligt förberedd och genomförd (Larsen, 2009, s. 26). En kvantitativ 

studie likt denna har dock en styrka i att den är i relativt låg grad påverkad av de som genomfört 

den till skillnad från en kvalitativ metod.  

6.2 Validitet och reliabilitet 
Larsen (2009) menar att om en undersökning ska ha en hög trovärdighet,  är det viktigt att tänka 

på studiens validitet och reliabilitet (Larsen, 2009, s. 40). Den teoretiska definitionen ska vara i linje 

med den operationella definitionen. Validitet syftar till studiens giltighet och relevans, att datain-

samling är relevant för att svara på de frågeställningar studien syftar till och i hög grad mäta det 

studien ämnar att mäta. (Larsen, 2009, s. 41). Frågeställningarna som stod till grund för denna 

studie syftade till att undersöka en frekvens på antalet uppgifter av olika kategorier. För att säker-

ställa validiteten i detta arbete skapades analysmetoden för att kunna presentera ett tydligt resultat 

sett till frekvens och progression av olika kategorier av uppgifter. Genom att tillsammans noga 

undersöka och granska läromedlen flertalet gånger gav detta starkt underlag till att i hög utsträck-

ning svara rättsgiltigt på frågeställningarna.  

Eftersom den valda metoden är skapad för denna studie var det viktigt att säkerställa att den ge-

nomfördes vetenskapligt och korrekt för att undvika missvisande resultat. För att säkerställa att 

undersökningens resultat skulle bli korrekt så skapades de tidigare nämnda kategoriseringarna av 

uppgifter och tillvägagångssättet för undersökningen planerades noggrant. Undersökningen testa-

des även på ett begränsat antal läromedel och reviderades därefter, detsamma gällande upplägget 

av undersökningen. Denna revidering medförde inga större förändringar utöver att laborativa upp-

gifter fördelades in i två kategorier istället för en, laborativa interaktionsuppgifter och självständiga 

laborativa uppgifter. Trosts (2010) krav för reliabilitet är att undersökningen skett vetenskapligt 

korrekt och med samma medel och miljö genom hela undersökningstiden. Med detta i åtanke lades 

stor vikt vid att skapa kategoriseringarna för att undvika att uppgifter hamnade utanför dessa. Ka-

tegorierna, miljön och deltagarna det vill säga skribenterna av denna uppsats förblev oförändrade 

under hela undersökningen och materialet analyserades upprepade gånger för att undvika misstag 

(Trost, 2010, s. 130). 
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6.3 Arbetsfördelning 
Under arbetets gång har mestadels av arbetet utförts tillsammans. Däremot har Hallberg skrivit om 

metodens validitet och Elebring har skrivit metodens reliabilitet. Läromedelsanalysen har gjorts 

tillsammans och genomförts två gånger för att säkerställa analysens utfall blir korrekt.  

6.4 Analysmetod 
Metoden är en kvalitativ analys grundad i en mer kvantitativ undersökning anpassad för att besvara 

tidigare ställda forskningsfrågor. Metoden är grundad i en kategorisering av olika matematiska upp-

gifter vilka uppkommer i olika läromedel för matematik i årskurserna 1-6. Dessa kategoriseringar 

har gjorts med utgångspunkt i  David Kolbs definition av “upplevelsebaserat lärande” samt Lev 

Vygotskij sociokulturella perspektiv på utveckling och John Deweys syn på lärande genom kom-

munikation, interaktion och upplevelser. Metoden har sin utgångspunkt i fem stycken 

kategoriseringar av matematiska uppgifter. Denna kategorisering har gjorts inom ramen för detta 

arbete, kategorierna är följande: 

 
• Icke laborativa – icke kommunikativa uppgifter 

• Kommunikativa uppgifter 

• Laborativa interaktionsuppgifter 

• Självständiga laborativa uppgifter 

• Teckna och illustrationsuppgifter 

 

I metoden används begreppet grundläggande matematiskt material vilket i denna studie utgörs av 

penna, radergummi, linjal (även gradskiva) och miniräknare. 

6.4.1 Icke laborativa – icke kommunikativa uppgifter 
Med icke laborativa uppgifter syftas det till uppgifter som inte kräver att eleven aktiverar sig utanför 

boken. Detta innefattar uppgifter där allt som behövs för att lösa uppgiften finns inom elevens 

grundläggande matematiska material. Sådana uppgifter är till exempel rader med multiplikation al-

ternativt division eller liknande där endast svaret fattas, exempel: 

• Lös ekvationen. 18-x=7n 

• Räkna. 4x27= 
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6.4.2 Kommunikativa interaktionsuppgifter 
Dessa uppgifter grundar sig i att eleven behöver interagera med någon för att lösa uppgiften. Detta 

kan till exempel vara: förklara för en kompis eller låt en kompis försöka lösa din uppgift. Dessa 

uppgifter har ett tydligt kommunikativt syfte och kan endast genomföras ifall eleven interagerar 

med en annan elev eller person i sin närhet, exempel: 

• Fråga någon annan hur han eller hon löser uppgift 6. Hur skiljer sig era sätt att tänka? 

6.4.3 Laborativa interaktionsuppgifter 
Dessa uppgifter definieras av att de både grundar sig i laborativa uppgifter och interaktion. Detta 

kan till exempel ske i uppgifter där eleverna ska hjälpas åt att mäta föremål utanför ordinarie under-

visningsmiljö. Uppgiften är i sig beroende av att eleverna experimenterar och interagerar för att 

lösa uppgiften, exempel: 

• Mäta med gamla mått. En fot, en aln, en famn. Mät olika föremål i klassrummet och på 

skolgården. Jämför måtten med en kamrat.  

6.4.4 Självständiga laborativa uppgifter 
Denna kategori innefattar uppgifter där eleverna med hjälp av material utanför de grundläggande 

matematiska materialet experimenterar fram resultatet det vill säga en aktivitet av något slag krävs 

för att genomföra uppgiften. Denna kategori innefattar bland annat spel som ämnas utföras på 

egen hand och andra praktiska uppgifter som inte hänvisar till kommunikation eller interaktion 

med en annan elev. Skillnaden på en “Laborativ enskild uppgift” och en “laborativ kommunikativ 

uppgift” är antalet deltagare. Exempel: 

• Välj ett större föremål i klassrummet eller på skolgården. Mät föremålet och förminska i 

en skala som får plats i ditt räknehäfte.  

6.4.5 Teckna och illustrationsuppgifter 
Med dessa uppgifter avses de uppgifter som eleverna får rita eller illustrera olika matematiska fe-

nomen. Benämningen av dessa uppgifter varierar mellan läromedel, ibland skrivs illustrera och 

ibland teckna, detta kan till exempel vara “fortsätta mönsteruppgifter” och uppgifter där eleven 

förväntas rita och förklara hur denna löst en problemuppgift. Vad som inte innefattas av denna 

kategori är uppgifter där eleven förväntas återskapa något av matematisk specifik utformning som 

till exempel grafer. Detta övervägande gjordes eftersom de endast fyller den funktion att de åter-

skapar något visuellt från en plats till en annan. Dessa uppgifter kopplas till tidigare presenterade 

teorier genom det att det kan innefattas som upplevd kunskap då eleverna får möjligheten att kom-

binera abstrakt kunskap (matematik) med en konkret upplevelse (illustration/teckna). 
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• Rita och beskriv hur du löste uppgiften. 

6.4.6 Analys 
Dessa kategoriseringar kommer stå till grund för kommande analys av läromedlen. De kategorier 

som syftar till laborativt och interaktivt lärande är de kategorier av uppgifter som i hög grad över-

ensstämmer med de som framhålls av tidigare nämnda teoretiker. Den kategori av uppgifter som 

inte går i linje med de som framhålls av teoretikerna är de uppgifter som benämnts som icke labo-

rativa – icke kommunikativa uppgifter. Genom att undersöka fördelningen mellan dessa olika 

kategorier kan det tydliggöras i resultatet hur läromedlen förhåller sig till dessa teorier om lärande. 

6.5 Urval 
Materialet i studien valdes ut framförallt efter ett kriterium utöver det att läromedlen skulle vara 

ämnade för årskurserna 1-6. Detta kriterium var att läromedlen skulle enligt förlaget vara utformade 

för att passa aktuell läroplan, Lgr11. Detta gjordes eftersom läromedel i Sverige inte kontrolleras i 

någon form innan de ges ut (se avsnitt 4.4) och denna uttalade koppling  kan då bli  ett sätt att 

locka lärare till att använda läromedlen. Läromedlen som valdes för denna studie bestod båda av 

en serie böcker för årskurs 1 till 6 där böckerna i serien bygger på varandra i form av återkommande 

karaktärer och utformningen av innehållet. 

Läromedlen som analyserades begränsades till deras fysiska delar det vill säga medföljande digitalt 

material analyserades inte, inte heller bilagor. De två läromedelsserierna som valdes till studien blev 

därav Mera Favorit matematik och Prima matematik. Dessa två läromedelsserier sträcker sig båda mel-

lan årskurserna 1 till 6 samt har en uttalad koppling till Lgr11. Favorit matematik är från förlaget 

Studentlitteratur AB och är en serie på totalt 12 böcker, två böcker per årskurs. Det totala antalet 

sidor som genomgåtts är 2 540 stycken, dessa innehåller totalt 17 475 stycken olika räkneuppgifter. 

Prima matematik är från 2016 och är tryckta av Gleerups förlag. Serien är på totalt nio stycken läro-

böcker, två böcker per årskurs 1-3, i årskurserna 4-6 är det en bok per årskurs. Totala antalet sidor 

är 1 592 stycket som i sin tur innehåller 10 610 uppgifter.  

6.6 Genomförande 
Genomförandet av analysen grundar sig i tidigare nämnd kategorisering och utfördes genom en 

manuell genomgång av Elebring och Hallberg. Läromedelserierna analyserades grundligt minst två 

gånger vardera för att undvika misstag.  
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Det totala antalet uppgifter räknades och uppgifter med a, b, c uppgifter räknades som flera. Till 

exempel räknades en uppgift som såg ut på följande sätt fyra gånger: 

1. a) 6-1=     c) 4-2= 

b) 3-3=    d) 8-2= 

För att förtydliga så räknades en uppgift som innehöll 4 stycken deluppgifter som 4 stycken till 

antalet av det hela antalet uppgifter i läromedlen.  

6.7 Etiska aspekter. 
För denna studie var framförallt lagen om upphovsrätt det som skulle förhållas till eftersom denna 

studie inte hade några undersökningsdeltagare utan istället innehöll läromedel. Denna lag tydliggör 

författarna av läromedlen i det här fallets rätt över sina verk och hur dessa används av andra. Därav 

är det av vikt att en studie likt denna följer denna lag och tydligt refererar, citerar och hänvisar på 

ett vetenskapligt korrekt sätt till den litteratur som använts (Vetenskapsrådet, 2017).  
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7 Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer studiens resultat presenteras. Resultatet kommer även analyseras med 

utgångspunkt i de teoretiska utgångpunkterna samt kopplas till rådande läroplan.  

 

 
Figur 2 – Jämförelse mellan läromedelsseriernas kategorifördelning i årskurs 1 

 
Figuren ovan visar fördelningen mellan kategorierna i läromedelsseriernas böcker ämnade för års-

kurs 1, dessa består av del A och B. Framstående skillnaden är den självständiga laborativa 

kategorin, då den inom Primaserien är cirka sex gånger större än Favorit. Samma gäller för den 

laborativa interaktionskategorin då den är cirka tre gånger större i Primas matematikläromedel. En 

likhet är att de kommunikativa interaktionsuppgifterna är den kategorin som utgör den minsta de-

len i båda läromedlen. De kommunikativa interaktionsuppgifterna och de laborativa 

interaktionsuppgifterna är de två kategorier som utgör en oansenlig del inom Favoritböckerna, de 

utgör under en procent vardera. Ytterligare en likhet är att de icke laborativa och teckna och illust-

rationsuppgifterna är de som står för de två största delarna inom båda läromedlen. Däremot så 
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utgör de icke laborativa – icke kommunikativa uppgifterna i Prima endast lite drygt hälften av de 

totala antalet uppgifter samtidigt som de icke laborativa – icke kommunikativa i Favorit står för 

nästan tre fjärdedelar av totala antalet uppgifter. Det är också nästan 10 procent skillnad på antalet 

teckna och illustrationsuppgifter inom läromedlen. Kategorin laborativa interaktionsuppgifter ut-

gör en större del i Favoritserien, nästan dubbelt så stor som motsvarande kategori inom 

Primaserien.  

 

Sett genom Vygotskijs teori om sociokulturellt lärande där interaktion och kommunikation är två 

viktiga faktorer blir dessa två läromedel bristfälliga. Detta på grund av det låga antalet uppgifter 

som syftar till just den sortens lärande och undervisning. Ingen av de kommunikativa eller inter-

aktionsuppgifterna överskred fyra procent av de totala antalet uppgifter i varken Prima eller Favorit.  

Majoriteten av uppgifterna i båda läromedlen syftar till undervisning där eleven enskilt arbetar med 

läromedlet. Dewey delar mycket av Vygotskijs syn på lärande, men Dewey påpekar också riskerna 

med den form av passiv undervisning som dominerar skolan. Deweys syn på lärande grundar sig i 

att man gör erfarenheter, att man går igenom  något och lär sig av det. Detta kan återfinnas i 

kategorin självständigt laborativa uppgifter och de laborativa interaktionsuppgifterna, även om den 

förstnämnda inte innehåller interaktion av något slag. Dessa uppgifter handlar om att laborera och 

på så sätt uppleva kunskap och skapa nya erfarenheter i linje med Deweys teori om att göra erfa-

renheter och bilda sig kunskap. Att läromedlens uppgifter framförallt består av icke laborativa – 

icke kommunikativa uppgifter ger inte eleverna den möjlighet till lärande som Kolb framhåller. 

Stegen i Kolbs modell för lärande är svåra att tillämpa till denna form av uppgifter. Stegen som 

består av det konkret erfara (vad händer?), reflektera (vad betyder det?), vidare till att förstå vad 

man har lärt sig samt hur det kan sättas i bruk via aktiv prövning främjas inte av denna uppgiftska-

tegori. Det är få uppgifter i dessa läromedel som erbjuder eleverna möjligheten att gå genom dessa 

steg då stegen framförallt återfinns i kategorierna kommunikativa interaktionsuppgifter, laborativa 

interaktionsuppgifter och självständiga laborativa uppgifter. Resultatet visar att uppgifter med kom-

munikativt syfte endast utgör mellan 0.28% och 3.87% av det totala antalet uppgifter. Kopplat till 

tidigare forskning av Oltenau (2016) vilken förtydligar vikten av kommunikativt lärande i klassrum-

met så blir dessa läromedel bristfälliga ur den synpunkten. Oltenau (2016) fokuserar på vad som 

utgör framgångsrik kommunikation i klassrummet och för att möjliggöra detta behöver de utgöra 

en stor del av undervisningen vilket dessa läromedel ej erbjuder. 
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Figur 3 – Jämförelse mellan läromedelsseriernas kategorifördelning i årskurs 2 

 
Figuren visar fördelningen av de olika uppgiftskategorierna inom läromedelsseriernas böcker äm-

nade för årskurs 2, dessa utgörs inom båda läromedlen av en A-del och B-del. En av de utstående 

skillnaderna är de självständigt laborativa uppgifterna som utgör en större del inom Primas läro-

medel, nästan sju gånger större än inom Favoritserien. En intressant likhet är teckna och 

illustrationsuppgifterna som i båda läromedlen ligger på nästan exakt samma procent, dryga 13 

procent vardera. Kategorin icke laborativa – icke kommunikativa i både Prima och Favorit är den 

delen som utgör den största procentandelen. De laborativa interaktionsuppgifterna och de kom-

munikativa interaktionsuppgifterna är de som utgör minsta andelen i både Prima och Favorit.  

 
De uppgifter som främjar det lärande som både Vygotskij, Dewey och Kolb förespråkar är förhål-

landevis få sätt till det totala antalet uppgifter i läromedlen. Däremot kan man se i Prima att de 

uppgifter som främjar denna form av lärande utgör en större del av totalen än motsvarande i Fa-

vorit. De uppgifter som syftar till kommunikation och interaktion av olika slag utgör en väldigt 

liten del av uppgifterna framförallt i Favoritläromedlen. Ingen av de kategorier som innehåller den 

typen av uppgifter överstiger en procent, vilket gör att detta läromedel kan ses som bristfälligt inom 
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det området. Vygotskij beskriver att ”genom undervisningen ska eleven vara forskare och klass-

rummet ska agera laboratorium” (Lindqvist, 1999, s. 136). Uppgifterna i kategorin självständiga 

laborativa uppgifter kan innefatta denna form av lärande. Denna kategori utgör en större del i Prima 

än i Favorit. Även om Prima har fler av de uppgifter som stämmer överens med Vygotskij, Dewey 

och Kolbs syn på lärande, så utgör dessa en ytterst liten andel i det totala. Forskning av Gunnarsson 

(2008) tydliggör vikten av att låta det matematiska språket möta det vardagliga genom olika former 

av kommunikation och upplevelser. Genom att dessa läromedel till 76.44 – 84.81% utgörs av upp-

gifter eleverna förväntas utföra på egen hand så lämnas inte mycket utrymme till kommunikation 

ifall de skulle styra undervisningen. Detta går då mot resultatet som Gunnarsson (2008) kom fram 

till. 

 

 
Figur 4 – Jämförelse mellan läromedelsseriernas kategorifördelning i årskurs 3 

 
 

Diagrammet ovan visar fördelningen mellan uppgiftskategorierna i årskurs 3, båda läromedelsseri-

erna innehåller en A-del och en B-del för denna årskurs. De icke laborativa – icke kommunikativa 

uppgifterna i båda läromedlen ligger runt 80 procent och utgör därmed den största delen uppgifter. 

Ytterligare en likhet är att den näst största delen är teckna och illustrationsuppgifterna inom båda 

läromedlen som båda utgör ungefär lika stor del. I Primas läromedel finns en marginellt större andel 
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laborativa interaktionsuppgifter och kommunikativa interaktionsuppgifter. De självständiga labo-

rativa uppgifterna skiljer sig däremot tydligt mellan läromedlen där de utgör en betydligt större del 

i Prima än i Favorit.  

 
Likt tidigare läromedel i serierna främjar inte fördelningen av uppgifter den typen av lärande som 

Vygotskij, Dewey och Kolb förespråkar. Däremot de uppgifter som ingår i kategorin teckna och 

illustrationsuppgifter kan till viss del innefatta det som Dewey och Kolb definierar som göra kun-

skap och upplevelsebaserat lärande. Det är en fortsatt låg andel på de interaktiva och laborativa 

kategorierna inom båda läromedlen, dock ligger Prima något högre inom denna kategori. Samtidigt 

fortsätter de icke kommunikativa och icke laborativa uppgifterna att dominera, vilket innefattar en 

form av passivt lärande som Dewey påpekar. De självständigt laborativa uppgifterna utgör som 

tidigare nämnt en 5% större del i Prima än i Favorit. Att denna del är större inom Prima medför 

att en tydlig skillnad kan klargöras kopplat till tidigare forskning av Gunnarsson (2008), som bland 

annat framhåller vikten av att matematikundervisningen innehåller laborativa delar. Prima erbjuder 

enligt resultatet fler tillfällen för laboration men detta medför inte ett garanterat positivt lärtillfälle 

utan ett stort ansvar ligger fortfarande hos pedagogen. Detta förtydligas av Gunnarsson (2008) 

genom implicit och explicit informations tillgänglighet för eleverna inom dessa uppgifter, ifall ele-

verna delges den information de behöver för att till fullo förstå uppgiftens syfte. Trots att Prima 

innehåller ett större antal uppgifter inom denna kategori har denna undersökning inte sett till hur 

den matematiska informationen presenteras för eleverna och vilka delar som blir implicita och 

explicita. Däremot tydliggör resultatet att uppgifter kopplat till detta område förekommer oftare i 

Prima än i Favorit. 
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Figur 5 – Jämförelse mellan läromedelsseriernas kategorifördelning i årskurs 4 

 
Figuren ovan tydliggör fördelningen mellan uppgiftskategorierna inom läromedelsseriernas 

material ämnat årkurs 4. En stor skillnad är teckna och illustrationsuppgifterna som inom Favorit-

serien är betydligt större, nästan 13 gånger större än motsvarande kategori inom Primaserien. 

Kommunikationsuppgifterna utgör en större del i Prima, då de inom Favorit nästan inte utgör 

någon del alls. Även de laborativa interaktionsuppgifterna utgör en större del i Primaserien, cirka 

fyra gånger större är i Favorit. En likhet finns inom de självständiga laborativa uppgifterna då de 

utgör en ungefärlig lika del inom båda läromedlen. Den dominerande delen inom båda serierna är 

de icke laborativa – icke kommunikativa uppgifterna som båda utgör runt 90 procent inom båda 

läromedlen.  

 
De uppgifter som bjuder in till den form av passivt lärande som Dewey varnar för utgör ungefär 

90 procent av uppgifterna i båda läromedlen. Samtidigt ökar de uppgifter som syftar till interaktion 

i Prima, vilket överensstämmer med Vygotskijs teori om interaktionens vikt i undervisningen.  Den 

kommunikativa kategorin är betydligt högre i Prima än i Favorit och ur Deweys och Vygotskijs 

synvinkel kan då Prima återigen ses som mer lämpad för deras syn på lärande. Kategorierna med 

de laborativa inslagen vilka främjar den form vad undervisning som Kolb förespråkar ligger för-

hållandevis lågt i båda läromedlen sätt till det totala. Trots denna återfinns en stor andel teckna och 
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illustrationsuppgifter inom Favorit, vilka kan innehålla delar som kan kopplas till Dewey och Kolbs 

teorier om att göra kunskap och upplevelsebaserat lärande. Detta utgör även en intressant del  

kopplat till tidigare forskning. Att teckna och illustrationsuppgifterna utgör  13.5% i Favorit och 

1.13% i Prima gör att Favorit i högre grad erbjuder de uppgifter där eleverna själva får ”skapa 

svaren och lösningarna själva” enligt Liljekvist (2014) definition. Liljekvist (2014) påvisar i sin studie 

vikten av att eleverna är med och skapar matematiken i olika former, vilket denna kategori av upp-

gifter kan erbjuda.  

 

Figur 6 – Jämförelse mellan läromedelsseriernas kategorifördelning i årskurs 5 
 
Cirkeldiagrammet ovan visar kategorifördelningen inom båda läromedlens material ämnade för 

årskurs 5. Något som tydligt syns är att den icke laborativa – icke kommunikativa kategorin som 

utgör en nästan identisk procentandel i de båda läromedlen, de ligger båda över 90 procent. De 

självständiga laborativa uppgifter utgör också en nästan lika stor del i båda läromedlen. Däremot 

kan man urskilja en stor skillnad vad gäller teckna och illustrationsuppgifter som står för en betyd-

ligt större procentandel i Favorit. De laborativa interaktionsuppgifterna och de kommunikativa 
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interaktionsuppgifterna utgör en större procent i Prima, ca tre till fyra procent, jämfört med Favorit 

där de båda kategorierna ligger strax under en procent.  

 

De passiva uppgifter som inte uppmuntrar till kommunikativt och laborativt lärande utgör mindre 

än 10 procent i båda läromedlen. Detta medför att den form av undervisning som Dewey, Vygotskij 

och Kolb förespråkar blir svårare att bedriva med hjälp av dessa läromedel. Läromedlen i sig skiljer 

sig marginellt åt till fördel för Prima sett ur tidigare nämnda teoretikers synvinkel. Motsägande stora 

delar av den tidigare forskningen av bland annat Gunnarson och Oltenau så fortsätter de icke kom-

munikativa och icke laborativa delarna att växa och utgör i denna årskurs genomsnitt 9 utav 10 

uppgifter som eleverna möter inom läromedlen. 

 

 
Figur 7 – Jämförelse mellan läromedelsseriernas kategorifördelning i årskurs 6 

 

Bilden visar kategoriernas fördelning för båda läromedlen inom årskurs 6. Den största likheten 

utgör den icke laborativa – icke kommunikativa kategorin som i båda läromedlen utgör cirka 95 

procent. Teckna och illustrationsuppgifterna ligger procentuellt på en relativt lika andel, inom 

Prima utgör denna en något större del än inom Favorit. Slår vi ihop de kommunikativa 

interaktionsuppgifterna och de laborativa interaktionsuppgifterna utgör de i Primas läromedlen en 
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större del. De självständiga laborativa uppgifterna i Prima utgör en ytterst liten procentandel, endast 

0,04 procent.  

 
I de här läromedlen utgör de uppgifter kan mynna ut i passivt lärande, runt 95 procent av totala 

antalet uppgifter. Detta gör det väldigt svårt att bedriva den form av undervisning som Vygotskij, 

Dewey och Kolb förespråkar ifall man vill utgå från dessa läromedel fullt ut. Den näst största delen 

i Prima är fortfarande laborativa interaktionsuppgifter vilka kan generera den typ av lärande som 

alla tre teoretiker framhåller. Överlag så följer Prima mer i linje med Vygotskijs, Deweys och Kolbs 

teorier. Detta eftersom de kategorier som innefattar den typen av uppgifter utförs genom interakt-

ion, kommunikation och upplevelser, generellt utgör en större del av det totala antalet uppgifter 

inom detta läromedel. Sett till tidigare forskning av Johansson (2003) påvisar även detta resultat att 

dessa läromedel inte fullt ut följer de riktlinjer som läroplanen förmedlar. Johanssons resultat visade 

att läromedlen inte korrelerade med då rådande läroplan (Lpo94) och därmed inte lämpade sig att 

styra undervisningen. Även denna studies resultat visar att så är fallet med de läromedel som grans-

kats och kopplat till nuvarande läroplan Lgr11. 

 
Figur 8 – Läromedlens progression inom uppgiftskategori 
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Diagrammet tydliggör de båda läromedelsseriernas progression inom kategorin de icke laborativa-

icke kommunikativa uppgifterna. Båda läromedlen följer en snarlik progression genom årskurserna 

och slutar i näst intill identiska procentandelar. Däremot kan man se en skillnad i var de börjar, där 

Primas startpunkt är lägre än Favorit. I Prima kan man tyda en tydlig ökning från årskurs ett till 

årskurs fyra som sedan planar ut vidare fram till årskurs sex. I förhållande till detta har Favorit en 

högre start men också en liten minskning mellan 3 två och 3, för att sedan gå upp och avsluta 

högre. Det är i årskurs 1, 2 och 4 som läromedlen noterbart skiljer sig åt men utöver detta är 

resultatet relativt lika. 

 
Dessa uppgifter inom båda läromedlen ökar succesivt genom årskurserna, vilket kan antyda att 

eleverna förväntas genomföra mer på egen hand allt eftersom de blir äldre. Vikten av kommunika-

tivt lärande är ingenting som varken Dewey, Vygotskij eller Kolb ser som något som förändras 

mellan olika åldrar, utan är av samma relevans oavsett årskurs. Sett genom Kolbs perspektiv på 

lärande är en undervisning som grundas i ett läromedel där 95 procent av uppgifterna löses själv-

ständigt utan laboration eller konkret material inget att eftersträva. Ett läromedel där fem procent 

lämnas åt kommunikativt och laborativt lärande överensstämmer inte heller med någon utav ovan 

nämnda teoretiker. Däremot i de yngre årskurserna lämnas ett betydligt större utrymme för dessa 

uppgifter. Denna progression kan kopplas till rådande läroplan och hur eleverna förväntas bli mer 

ansvarstagande och ta succesivt mer ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan (Skolverket, 

2019, s.13). Liljekvist (2014) lyfter i sin studie osäkerheten som kan uppkomma var de gäller mate-

matikundervisningen allt eftersom eleverna blir äldre. Den kreativiteten som pedagogerna tillämpar 

i undervinsgen inom de yngre årskurserna återfinns inte i lika hög grad i de äldre trotts att detta 

säkerligen skulle gynna lärandet även där. Denna studies resultat visar på att de uppgifter som till 

slut i årskurs sex står för cirka 95% av uppgifterna är uppgifter som eleven utför på egen hand med 

hjälp av lärobokens instruktioner. Att dessa uppgifter dominerar så pass i läromedlen kan medföra 

att tidigare nämnda fenomen förstärks, äldre elever behöver inte den kreativa och kommunikativa 

matematiken och framförallt lämnas ett begränsat utrymme till den inom dessa läromedel. 
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Figur 9 – Läromedlens progression inom uppgiftskategori 

 

Diagrammet visar progressionen av kategorin kommunikativa interaktionsuppgifter inom de båda 

läromedelsserierna. Till att börja med så utgjorde denna kategori en väldigt låg procentuell andel i 

de undersökta materialet, som högst strax under 3,5 procent, däremot kan man trots detta urskilja 

tydliga skillnader. Start och slutpunkt för båda läromedlen är relativt lika i förhållande till varandra, 

men där emellan ser de olika ut. Prima har en tydlig ökning mellan årskurserna ett till fem för att 

sedan sjunka till årskurs sex. Minskningen mellan årskurs fem och sex är nästan lika stor som 

ökningen som skedde över det fem tidigare årskurserna. Favorit startar högre men sjunker från 

årskurs ett till tre för att sedan marginellt öka till årskurs fyra. Sedan har Favorit en liten stigning 

mellan årskurs fyra och fem för att sedan sjunka igen till årskurs sex. Primas slutpunkt är trots 

minskningen i slutet högre än dess startpunkt samtidigt som Favorit avslutar lägre än startpunkten. 

Primas kurva har en betydligt större rörelse än vad Favorit har mellan start och slutpunkt men 

skillnaden på start och slutvärde är betydligt mindre.  

 
Trots att en urskiljing kan ses i det ena läromedlet, utgör fortfarande dessa uppgifter en bråkdel av 

det totala antalet. Kommunikativa interaktionsuppgifter innefattar mycket av de element som 

Vygotskij ser som avgörande för positiv inlärning. Att dessa uppgifter endast utgör mellan en halv 

och drygt tre procent medför att en undervisning grundad i dessa läromedel inte skulle erbjuda det 
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som ses som avgörande ur Vygotskijs sociokulturella perspektiv. De kommunikativa delarna ses 

även som avgörande för undervisningens framgång enligt Deweys syn på lärandet. Progressionen 

inom denna kategori är relativt svårtolkad då den inte rör sig mycket, variationen sker endast mellan 

ett par procent från årskurs 1 till 6. Riktlinjerna i det centrala innehållet för kommunikation och 

interaktion är ytterst lika för både låg och mellanstadiet vilket kan förklara detta (Skolverket, 2019, 

ss.56-58). Oltenau (2016) framför i sin studie hur framgångsrik kommunikation skapas och vad 

som krävs för detta. Ett av de kriterier som finns för att kommunikationen ska bli framgångsrik är 

det att den ska ges en väsentlig del av undervisningen. Ifall undervisningen skulle följa dessa läro-

medel blir det väldigt svårt att skapa en framgångsrik kommunikation inom ämnet då de tillfällen 

som ges för kommunikation endast utgör som högst strax över 3,5%. 

 

 

 
Figur 10 – Läromedlens progression inom uppgiftskategori 

 
Ovanstående diagram visar progressionen för båda läromedelsserierna vad gäller kategorin 

laborativa interaktionsuppgifter. Vad som blir tydligt i detta diagram är hur rörelsen på linjerna 

skiljer sig markant åt. Favorit har en i princip stillastående linje jämfört med Primas som går upp 

och ner mellan årskurserna. Trots att rörelsen är under fem procent så är skillnaden tydlig. Favorit 

har en generellt nedåtgående kurva där start och slutpunkt endast skiljer sig åt cirka en halv procent. 

Prima börjar relativt högt med en kraftig nedgång fram till årskurs tre för att sedan öka förbi 

startpunkten till årskurs 5. Sedan sker en minskning förbi startpunkten mellan årskurs 5 och sex 

vilket gör att den avslutar lägre än startpunkten.  
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Dessa uppgifter innefattar mycket av den formen av lärande som Kolb beskriver i sin modell. I och 

med dessa laborativa uppgifter erbjuder de element som ses som avgörande i Kolbs definition av 

upplevelsebaserat lärande. Dessa går även i linje med Deweys tankar om att göra erfarenheter och 

genom detta vinna kunskap. Även om man tydligt kan se att det sker både ökningar och 

minskningar varierar de endast mellan några få procentenheter. Att dessa uppgifter ligger så lågt 

kan ha att göra med det som Dewey beskriver, att inom skolans kultur ses kroppslig aktivitet som 

en inkräktare på undervisningen. Samtidigt som Dewey själv valde att aldrig skilja på det fysiska 

och psykiska. I progressionen kan det urskiljas en tydlig ökning mellan låg och mellastadiet inom 

det ena läromedlet, Prima. Detta kan tyda på att uppgifterna med laborativt interaktionssyfte är av 

större relevans för äldre elever kopplat till de förmågor de skall få möjligheten att utveckla enligt 

Lgr11 gällande kommunikation och laboration (Skolverket, 2019, s. 57). Gunnarsons (2008) forsk-

ning visar vikten av laborativt lärande och att det kan vara en bristvara inom mycket av den 

undervisningen som bedrivs i den svenska skolan. Denna studies resultat visar att detta kan vara 

en påföljd av en allt för läromedelsdominerad undervisning, i det här fallet matematikundervisning. 

Detta eftersom det till exempel inom Favorit som är ett erkänt välanvänt läromedel endast vigs 

cirka 1% av innehållet till laborativa uppgifter. Detta medför att en undervisning grundat i detta 

läromedel troligtvis inte kommer att innehålla mycket laborativt lärande ifall inte detta tillförs från 

annat håll av pedagogen. 

 



 
 

40 

 
Figur 11 – Läromedlens progression inom uppgiftskategori 

 
De självständiga laborativa uppgifternas progression genom läromedelsserierna tydligörs i 

diagrammet ovan. Favorit har en väldigt liten rörelse från start till slutpunkt, skillnaden i ökningarna 

och minskningarna mellan årskurserna är knappt urskiljbara. Däremot har Prima en betydligt större 

rörelse med en betydligt högre startpunkt är Favorit men även en marginellt lägre slutpunkt. Prima 

startar högt och har även en mindre ökning mellan årskurs 1 och 2. Sedan sker en markant 

minskning mellan årskurs 2 och 4. Efter detta sker ytterligare en minskning fram till årskurs 6 men 

inte lika markant.  

 
Uppgifterna inom den här kategorin har potential att följa Kolbs modell för upplevelsebaserat 

lärande. Fortfarande är det en låg andel uppgifter jämfört med det totala antalet uppgifter. En 

urskiljning kan ses i dippen som sker från årskurs tre till årskurs 4, vilket kan förklaras av de olika 

styrdokumenten som gäller för låg- och mellanstadiet. Progressionen inom Prima talar ett tydligt 

språk, dessa uppgifter prioriteras högre i de lägre årskurserna. Detta kan kopplas till att denna 

kategori bland annat innefattar olika spel eleverna kan utföra på egen hand och att spel i sig är en 

uttalad del i det centrala innehållet för lågstadiet men inte mellanstadiet (Skolverket, 2019, s. 56). 

Inom denna kategori kan man som tidigare nämnt urskilja en skillnad inom det ena läromedlet var 

det kommer till fördelningen mellan låg och mellanstadiet. Detta resultat kan kopplas till tidigare 
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forskning av Liljekvist (2014). Liljekvist (2014) resultat visar att det råder en osäkerhet hos peda-

goger var det kommer till utformningen av undervisningens olika delar allt eftersom eleverna blir 

äldre. Som tidigare nämnt handlar det framförallt om ämnenas kreativa delar där ibland laboration 

och kommunikation. Detta kan återfinnas i denna studies resultat och ovanliggande Figur 11, då 

en tydlig skillnad mellan de äldre och yngre årskurserna kan urskiljas inom läromedlet Prima för 

denna kategori. 

 

 
Figur 12 – Läromedlens progression inom uppgiftskategori 

 
Progressionen för kategorin teckna och illustrationsuppgifter för båda läromedlen visas i figuren 

ovan. Båda läromedlen har en minskning mellan start och slutpunkt, samtidigt som de har väldigt 

lika slutpunkt skiljer de sig i startpunkt. I årskurs 2 skär linjerna varandra då Favorit gör en marginell 

ökning och Prima sjunker. Efter detta är skillnaden som störst i årskurs fyra där Prima ligger väldigt 

lågt i förhållande till dess utgångspunkt och Favorit inte rört på sig lika mycket. Från årskurs 4 fram 

till årskurs 6 sker en minskning i Favorit och en liten ökning i Prima vilket resulterar i att slutpunk-

terna möts. 

 
Uppgifterna som syftar till illustration och bildligt skapande kan bidra till att skapa intresse för 

undervisningens innehåll vilket enligt Dewey är avgörande för lärandet. Denna kategoris uppgifter 
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kan även motverka lärande genom passiv absorbering som Dewey benämner det, eleverna är även 

själva deltagande i skapandet av det matematiska innehållet. Man kan se att linjerna tydligt visar att 

detta är något som sjunker med åldrarna, detta kan kopplas till att den lekfulla formen av undervis-

ning inte anses lämplig för äldre elever, grundar i tradition snarare än vetenskap. Det kan även 

kopplas till att innehållet inom matematikundervisningen och rådande läroplan går från mer kon-

kret till abstrakt (Skolverket, 2019, kap 5.5). Till exempel är matematiken i de yngre årskurserna 

ofta mer konkret ansluten till elevernas egen kontext och innehåller oftare fysiska hjälpmedel för 

att göra det matematiska innehållet mer tillgängligt. 

8 Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka två läromedelsseriers koppling till den rådande läroplanen och till 

vilken grad de främjar elevernas kommunikativa förmågor samt laborativt lärande. Frågeställning-

arna som togs fram för att besvara dessa var hur ofta läromedlen erbjuder uppgifter som möjliggör 

detta samt hur detta förändras genom årskurserna. Även hur läromedelsserierna förhåller sig till 

läroplanens syfte och kunskapskrav. Resultatet kommer att diskuteras genom Vygotskijs och 

Deweys teorier om lärande och utveckling samt Kolbs modell för upplevelsebaserat lärande. Re-

sultatet kommer även att diskuteras i förhållande till aktuell kursplan för matematik. Resultatet 

visade att majoriteten av innehållet i läromedlen syftade till självständigt arbete där eleven arbetar 

med repetitiva uppgifter som till stor grad handlar om att memorera lösningsmetoder. Dessa upp-

gifter utgjorde som mest drygt 95 procent av det totala antalet uppgifter, de låg generellt  mellan 

75-95 procent med undantag för ett läromedel för årskurs ett där de endast utgjorde cirka 55 pro-

cent. I förhållande till rådande läroplan där kommunikation utgör en stor del av de styrande 

dokumenten så speglas inte detta i läromedlen, eftersom de kommunikativa delarna i läromedlen 

är generellt låga mot det totala antalet. De kategorier av uppgifter som syftar till kommunikation 

steg aldrig över fem procent. De kommunikativa delarna i läroplanens direktiv utgör en av fem 

punkter i matematikämnets huvudsyfte, detta kan tolkas som att dessa delar bör vara av stor rele-

vans. Resultatet visar att undervisning som strikt skulle följa dessa läromedel inte skulle 

överensstämma med dessa direktiv.  
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8.1 Två olika läromedelsserier 
Denna studie har fokuserat på två olika läromedelsserier, dessa utgår i sin tur från samma läroplans 

direktiv. Trots detta kan man urskilja stora skillnader, men även likheter. Prima matematik innehål-

ler större delar av de kommunikativa och laborativa sorten av uppgifter, dessa överensstämmer 

med Vygotskij och Deweys teorier där vikten av interaktion klargörs. De laborativa uppgifterna 

både via interaktion och självständiga går att tillämpas Kolbs modell för upplevelsebaserat lärande. 

Prima matematik i och med en större andel av dessa uppgifter följer därmed dessa teorier men även 

rådande läroplan till högre grad än vad Favorit matematik gör. En likhet mellan läromedlen är att 

de icke kommunikativa och de icke laborativa uppgifterna är de som dominerar vilket överens-

stämmer med rådande undervisningskultur inom den svenska matematikundervisningen. Detta är 

endast två läromedelsserier med uttalad koppling till Lgr11, men som trots detta inte överensstäm-

mer till fullo – vilket leder till frågan hur andra läromedelsserier stämmer överens med kursplanen 

för matematik, även de serier utan uttalad koppling till läroplanen, men som fortfarande används i 

undervisningen. Den här undersökningen förstärker vikten av att läromedlen kontrolleras och un-

dersöks innan de implementeras i undervisningen. Detta följer tidigare forskning av Liljekvist 

(2014) vars studie förstärker ansvaret som pedagogen har var det kommer till vad som tillförs ele-

verna genom undervisningen. Pedagogen har en direkt avgörande roll i elevernas 

kunskapsutveckling då de är denne som förser dem med de material som ska stå till grund för deras 

inlärning. 

8.1.1 Progression 
I stora drag och inom majoriteten av de kategoriseringar som gjorts följer läromedlen liknande 

progression, även om start- och slutpunkt skiljer sig åt. Detta kan tyda på en gemensam syn på 

vilken kategori av uppgifter som ter sig mest relevant till de olika årskurserna, till exempel kategorin 

teckna och illustrationsuppgifter. Denna kategori inom båda läromedlen börjar betydligt högre i 

årskurs 1, än vart den avslutas i årskurs 6. Det går även i båda läromedlen att urskilja en tydlig 

skillnad mellan låg- och mellanstadiet (se figur 11). Liljekvist (2014) lyfter i sin studie hur det råder 

en osäkerhet i hur undervisningen skall utformas för äldre elever vilket resulterar i att undervis-

ningen blir allt för läromedelstyrd. Denna osäkerhet råder oftast till utformningen av ämnets 

kreativa delar , där ibland de kategorier av uppgifter som inom denna studie benämnts som kom-

munikativa uppgifter, Laborativa interaktionsuppgifter, Självständiga laborativa uppgifter och 
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Teckna och illustrationsuppgifter. Att dessa kategorier av uppgifter sedan är kraftigt underrepre-

senterade i läromedlen medför en risk att eleverna går miste om mycket av det som forskningen 

påvisar skulle gynna deras lärande. 

8.2 Olika teorier om lärande 
Av de valda teoretikernas syn på lärande återfinns inte mycket av deras tankegångar i läromedlen, 

trots att dessa står till grund för en stor del av vad som präglat nutidens pedagogik. Denna under-

sökning har endast fokuserat på ett ämne, matematik. Det är inte så att dessa teoretiska idéer inte 

lämpar sig för matematikämnet, snarare tvärt om så skulle matematikundervisningen kunna kretsa 

till stor del kring kommunikation, interaktion och laboration. Däremot sitter matematikundervis-

ningen till stor del fast i en kulturell tradition, där dessa element ses som mer eller mindre icke 

relevanta för lärandet. Vikten av kommunikation som framhålls i för denna studies valda teoretikers 

teorier återfinns även i mycket av den tidigare forskningen som gjorts inom ämnet av bland annat 

Gunnarsson (2008) och Otenau (2016). Dessa påpekar vikten av att kommunikation behöver ut-

göra en stor del av matematikundervinsgen och att eleverna får möjlighet till detta. Kopplat till 

resultatet i denna studie så blir dessa delar lidande ifall de undersökta läromedlen styr undervis-

ningens struktur och progression. Detta resultat betyder inte att dessa läromedel inte lämpar sig alls 

för att ingå i undervisningen utan bara det att de behöver kompletteras av pedagogen som brukar 

dessa för att undervisningen ska tillgodose det som framhålls i rådande läroplan.  

8.3 Framtid 
Genom historien har läroplanen och skolans styrande dokument reviderats flertalet gånger. I och 

med detta blir det intressant och se hur framtiden blir och hur rådande läroplan kommer att för-

ändras. I nuläget pågår en debatt om vad som faktiskt skulle gynna den svenska skolans utveckling 

där den svenska skolmodellen dels hyllas utomlands men nedvärderas nationellt (Jelmini, 2019). 

Denna debatt är mycket resultatorienterad och grundad i en kollision mellan en traditionell och en 

nytänkande form av undervisning. Vissa förespråkar en mer traditionell undervisning och menar 

att denna skulle resultera i förbättrade resultat för svenska elever vilket i sin tur skulle stå för en 

höjning av den svenska skolans rykte internationellt. Andra förespråkar det mer nytänkande sättet 

att undervisa och menar att skolan bör utvecklas framåt i takt med samhället istället för att bli 

bakåtsträvande. Den pågående debatten handlar även mycket om internationella jämförelser genom 

bland annat Pisatesterna. Tidigare forskning av Johannsson (2003) visar resultat som går i linje med 
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det resultat som denna studie trotts att dessa genomförts med sjutton års mellanrum och i förhål-

lande till olika läroplaner. Detta kan påvisa att vissa saker tar tid att förändra och att det inte 

nödvändigtvis betyder att en ny läroplan innebär en direkt förändring. Det finns många delar i 

skolan som är kulturbundna och inte förändras över en natt, samtidigt som det är omöjligt att veta 

vad nya direktiv i form av läroplan direkt innebär för undervisningen se ( punk 2.3). 
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9 Konklusion 

I detta avsnitt kommer studiens slutsatser att sammanfattas med utgångspunkt i studiens resultat 

och diskussion. 

9.1 Slutsats 
Genom studiens resultat framkom det att de undersökta läromedlen inte fullt ut följer den läroplan 

de sades utgå ifrån, vilket gör att de inte lämpar sig att helt styra undervisningens struktur och 

progression. Läromedlen innehöll alla de delar som behövs för att följa de direktiven som läropla-

nen ger, men fördelning mellan dessa är inte i proportion till det som framgår av de styrande 

dokumenten. Läromedlen lämpar sig därmed att vara en del av undervisningen om de kompletteras 

och struktureras på ett sätt som ger eleverna möjligheten att utveckla de förmågor läroplanen fram-

håller. Läromedlen innehåller även en väldigt låg procent av de uppgifter som inbjuder till de former 

av kommunikativt och laborativ lärande genom interaktion som är av stor vikt enligt studiens ut-

valda teoretiska utgångspunkter och som även utgör stora delar av direktiven från rådande läroplan. 

Läromedlens utformning av uppgifterna har en stor påverkan på den undervisning som utgår från 

dessa och fördelningen mellan uppgiftskategorierna replikeras i undervisningen. I detta fall blir 

undervisningen till största del kopplad till kategorin icke laborativa – icke kommunikativa uppgifter, 

då kategorin utgör majoriteten av samtliga uppgifter i båda läromedelsserierna. Detta tydliggör yt-

terligare ansvaret som pedagogen har när det kommer till valet av läromedel att använda inom 

undervisningen. Pedagogen kan med fördel använda sig av läromedlen men dessa behöver kom-

pletteras och granskas innan användning för att kunna tillämpas i undervisningen till fullo. 

Slutsatsen som kan dras av denna studie och dess resultat är att undervisningen inom matematik 

inte får bli för läromedelsstyrd då läromedlen inte alltid korrelerar med vad som ska läras ut. Peda-

gogen har en stor frihet men också ett avgörande ansvar i sitt val av läromedel. 

9.2 Vidare forskning 
Förslag på vidare forskning skulle vara att göra en liknande studie men inom ett annat ämnesom-

råde. Det skulle även vara intressant att se vad en mer omfattande studie utformad på samma sätt 

som denna skulle ge för resultat. Ett komplement för att vidare utveckla denna form av studie 

skulle vara att använda observationer och intervjuer för att kunna jämföra teori med praktik. Hur 

läromedlen implementeras i undervisningen och vad som är tanken bakom dessa beslut, skulle då 

kunna besvaras. Till sist gjordes denna studie på läromedel med en uttalad koppling till rådande 
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läroplan. Det skulle därav vara intressant att se hur läromedel som används i skolan utan denna 

uttalade koppling förhåller sig till läroplanens direktiv. 
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