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Sammanfattning 

Denna studie är framtagen för att analysera och jämföra vilka matematiska förmågor som två 

läromedelsserier i matematik för årskurs 1-3 möjliggör för eleverna. Det genomförs även en 

jämförelse mellan de två läromedelsserier som analyseras i uppsatsen. Vi har använt oss av en 

kvalitativ textanalys som metod för att analysera förekomsten av uppgifter i läromedel som kan 

utveckla matematiska förmågor. De läromedel som analyserats är Matte Direkt: Safari och Uppdrag 

Matte: Mattedetektiverna. I analysen har vi utgått från det ramverk som Lithner m.fl. (2010) har tagit 

fram för att underlätta kategorisering av matematiska förmågor. 

Resultatet visar att de två läromedel vi analyserat kan utveckla alla sex matematiska förmågorna. 

Utvecklingen av procedur- och kommunikationsförmågan är prioriterad i dessa läromedel medan 

uppgifter som utvecklar problemlösnings- och resonemangsförmågan är underrepresenterade. 

Detta resultat pekar på att lärare som är starkt vägledda av läromedel i matematik för årskurs 1-3 

behöver komplettera med uppgifter som kan utveckla speciellt problemlösnings- och 

resonemangsförmågan då möjligheterna att utveckla dessa inte är tillräckliga i läromedlen. 

 

 

Nyckelord: Matematik, årskurs 1-3, läromedel, matematiska förmågor, textanalys. 
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Inledning 

Efter att ha genomgått våran tredje och sista verksamhetsförlagda utbildning, började vi, två 

lärarstudenter vid namn Elias Hansson och Anna Orregård, på varsitt håll fundera över hur väl 

läromedel grundar sitt innehåll efter läroplanens fem förmågor som elever ska utveckla i matematik. 

När det blev aktuellt att välja ämne för vårt självständiga arbete blev det med ens självklart för oss 

båda att undersöka detta närmare. Denna studie kommer därför att analysera huruvida uppgifter i 

två läromedelsserier möjliggör att elever utveckla de förmågor som behövs för matematiskt 

tänkande. Genom en sådan typ av textanalys blir det även möjligt att belysa vilka förmågor som 

premieras i undervisningen under lågstadiet, alltså årskurs 1-3 i grundskolan. 

Vi vet att många har haft det tufft med matematik och att det är viktigt att redan i lågstadiet 

bygga sig en stabil grund för att fortsättningsvis kunna utvecklas i det högre årskurserna. 

Förhoppningsvis kommer vi kunna bidra med en översikt på hur populära läromedel är uppbyggda 

samt vilka förmågor som premieras och får utrymme att utvecklas över årskurserna. 

Vi har skrivit uppsatsen tillsammans med undantag för de olika delstudierna: Hansson har 

genomfört analysen av läromedlet Matte Direkt: Safari och Orregård har genomfört analysen av 

läromedlet Uppdrag Matte: Mattedetektiverna. 
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Bakgrund 

I detta avsnitt beskriver vi först hur läromedel används i matematikundervisningen i svenska skolor 

idag samt vad det har för konsekvenser. Därefter beskriver vi vad de matematiska förmågorna är 

för något samt hur de beskrivs enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Lgr11) och i Kommentarmaterial för grundskolan (2017). 

Läromedel 

Läromedel definieras i Nationalencyklopedin som dels en resurs i undervisningen, dels som en 

resurs för elevernas lärande, och kan exempelvis vara läroböcker och övningsböcker 

(Nationalencyklopedin, 2020-05-06). I dagens samhälle är det professionella lärare som ansvarar 

för att de läromedel som används i undervisningen, på ett korrekt sätt, förhåller sig till läroplanen 

(Johnsson, 2009, s. 223). Men trots att det är både lärare och rektorers ansvar att materialet som 

används i skolan är av hög kvalitet, är det ofta lärarna som på egen hand får uppdraget att granska 

och beställa läromedel (Utbildningsdepartementet, 2020-04-24). Rätten att ha tillgång till läromedel 

av hög och god kvalitet anser regeringen är en viktig faktor för att elever ska kunna nå kraven som 

ställs i skolan (ibid.). Med detta sagt menar dock Sveriges utbildningsminister Anna Ekström att 

Sverige har sämre kvalitetskontroller jämfört med andra länder (ibid.). 

Forskaren och pedagogen Anna Johnsson Harrie skriver i sin avhandling Staten och läromedlen 

(2009) om den statliga läromedelsgranskning som fanns under åren 1938-1991. Den statliga 

läromedelsgranskningen hade ansvaret för att de läromedel som kom ut på marknaden var av hög 

kvalitet (Johnsson, 2009, ss. 54-55). När den statliga granskningen avvecklades blev i stället 

läroplanen statens sätt att påverka läromedlens innehåll (Johnsson, 2009, ss. 223-224). Regeringen 

idag menar dock att avsaknaden av läromedelsgranskning leder till att bristfälliga läromedel 

kommer ut på marknaden och hamnar i skolor som själva ej granskat läromedlet 

(Utbildningsdepartementet, 2020-04-24). Med anledning av detta har nu utbildningsdepartementet 

påbörjat en utredning för att se över hur stort inflytande staten ska ha gällande utformningen av 

läromedel som används i svensk skola (ibid.). Vikten av bra läromedel stärks speciellt i dessa tider 

när Sverige lider av lärarbrist och många elever blir undervisade av obehöriga lärare (ibid.). 

Skolinspektionen har genom intervjuer, observationer och enkätundersökningar, granskat 

kvaliteten på matematikundervisningen i 23 olika grundskolor i Sverige (Skolinspektionen, 2009, 

ss. 5-6). Detta gjordes för att undersöka vilka områden i undervisningen som är i behov av 

utveckling för att elever i större utsträckning ska nå måluppfyllelse (Skolinspektionen, 2009, s. 5). 

Innehåll och form var ett av de sex områden i matematikundervisningen som bedömdes i 

kvalitetsgranskningen (Skolinspektionen, 2009, s. 12). Resultatet av granskningen visar att lärare i 

hög grad använder sig och vägleds av just läromedlet och förlitar sig på att läromedlet är tillförlitligt 

och förhåller sig till kursplanen (Skolinspektionen, 2009, ss. 16-17). Även forskaren och pedagogen 

Monika Johansson betonar detta då hon anser att läroböcker används frekvent i svensk 
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matematikundervisning, vilket påverkar undervisningens innehåll (Johansson, 2006, s. 30). Detta 

menar Johansson kan bero på att lärare i den svenska skolan har en tradition av att förlita sig på 

läromedel och att lärare som är osäkra på sin matematiska kunskap ser läromedlet som ett särskilt 

stöd (Johansson, 2006, s. 29). Både skolinspektionens granskning och resultatet av Johanssons 

studie visar att läromedel har både brister och begränsningar för elevers lärande (Skolinspektionen, 

2009, ss. 17-18; Johansson, 2006, s. 28). Enligt Skolinspektionen leder detta till att utvecklingen av 

vissa kompetenser, som problemlösningsförmåga och resonemangsförmåga, blir begränsade hos 

eleverna (Skolinspektionen, 2009, ss. 9, 17-18). Utvecklingen av dessa förmågor begränsas genom 

att fokus ligger på andra förmågor (ibid.). 

Matematiska förmågor 

Matematik är ett viktigt ämne i skolan och för ett lands fortsatta utveckling krävs det att 

matematikkunskaper är höga i landet (Hägglund, 2013, s. 11). Det är populärt att resonera om vad 

matematiskt kunnande faktiskt är och det är där de matematiska förmågorna kommer in i den 

internationella debatten (Hägglund, 2013, s. 18). Lisen Hägglund menar att man med matematiska 

förmågor fokuserar på det matematiska kunnandet framför det matematiska innehållet (ibid.). I 

Lgr11 beskrivs fem matematiska förmågor som eleverna, som det är beskrivet i Kommentarsmaterial 

till kursplanen i matematik, ska ges möjlighet att utveckla under hela sin grundskoletid (Lgr11, 2011, 

ss. 54-55; Skolverket, 2017, s. 29). De fem förmågorna som beskrivs i Lgr11 kan sammanfattas som 

problemlösningsförmåga, begreppsförmåga, metodförmåga, resonemangsförmåga och 

kommunikationsförmåga (ibid.). Göran Svanelid skapade “The Big 5” efter att ha analyserat 

kursplaner i 16 ämnen och då upptäckte han ett mönster på fem återkommande förmågor 

(Svanelid, 2014, s. 20). Svanelid menar att det är “The Big 5” som elever, i enlighet med Lgr11, ska 

utveckla under hela skolperioden (Svanelid, 2014, s. 19). 

Det finns i forskningsdebatten delade meningar kring matematiska förmågor, som skiljer sig 

från hur förmågorna beskrivs i Lgr11 och enligt Svanelids “The Big 5”. Exempelvis finns det 

forskning som visar på att det finns fem, sex eller åtta stycken matematiska förmågor. Både 

organisationen National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) och forskarna Jeremy 

Kilpatrick, Jane Swafford och Bradford Findell menar precis som Svanelid att det finns fem 

matematiska förmågor (NCTM, 2000, s. 4; Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001, s. 16). 

Uppdelningen mellan de fem matematiska förmågorna ser dock olika ut. I NCTMs sammanfattning 

av deras utgivna bok Principles and standards for school mathematics beskrivs förmågorna som 

standardiserade processer medan Kilpatrick, Swafford och Findell i boken Adding it up (2001) 

skriver om fem strängar inom matematiken (NCTM, 2000, s. 4; Kilpatrick, Swafford & Findell, 

2001, s. 16). Annan forskning visar dock att det finns fler än fem matematiska förmågor. I 

avhandlingen Mathematical competencies: A research framework (2010) har Johan Lithner, Ewa Bergqvist, 

Tomas Bergqvist, Jesper Boesen, Turolf Palm och Björn Palmberg tagit fram sex förmågor som 

var och en belyser en egen del av det matematiska kunnandet (Lithner, Bergqvist, Bergqvist, 
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Boesen, Palm & Palmberg, 2010, s. 157). Mogens Niss och Thomas Höjgaard-Jensen hävdar i 

rapporten Kompetencer och Matematiklæring att matematisk kompetens kan delas upp åtta olika 

förmågor (Niss & Höjgaard Jensen, ss. 45-46). 

I Lgr11 beskrivs fem matematiska förmågor men, som vi givit exempel på ovan, visar forskning 

att det kan finnas andra matematiska förmågor som kan vara värda att inkludera eftersom forskare 

fortfarande diskuterar hur många de matematiska förmågorna faktiskt är (Lgr11, 2011, ss. 54-55). 

Ovan beskrivs exempel på forskning som visar att det finns antingen fem, sex eller åtta matematiska 

förmågor. Dessa förmågor är långsiktiga mål som eleverna ska ges möjlighet att utveckla genom 

hela sin grundskoletid (Skolverket, 2017, s. 19). Skolinspektionen och Johansson nämner dock att 

elevers utveckling av dessa förmågor kan begränsas av lärares frekventa användningen av läromedel 

(Skolinspektionen, 2009, ss. 17-18; Johansson, 2006, s. 28). Lärare brister i granskningen av 

läromedel och avsaknaden av en läromedelsgranskning leder därför till att läromedel som är 

ogranskade och bristfälliga blir en del av elevers matematikundervisning 

(Utbildningsdepartementet, 2020-04-24). Vikten av kvalitetssäkra läromedel stärks speciellt dessa 

tider då många elever blir undervisade av obehöriga lärare (ibid.). I och med att läromedel används 

i matematikundervisningen och kan påverka elevers utveckling av matematiska förmågor blir det 

därför intressant att analysera vilka matematiska förmågor som läromedel i matematik faktiskt kan 

utveckla hos eleverna. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att analysera och jämföra vilka förmågor som två läromedelsserier i 

matematik för årskurs 1-3 möjliggör för eleverna att utveckla. 

Frågeställningar: 

1. Vad för typ av förmågor går att utveckla genom de olika läromedlen? 
2. Hur fördelas möjligheten att utveckla förmågorna i de olika årskurserna? 

3. Vilka likheter och skillnader finns hos läromedelsserierna gällande möjliggörande för 
elever att utveckla förmågor? 
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Forskningsöversikt 

I detta avsnitt redogör vi för tidigare forskning som behandlar läromedel och matematiska 

förmågor. 

I artikeln ”Examination of mathematics textbooks” (2011) har Baranyai Tünde och Gabriella 

Stark granskat huruvida läromedel som används i matematikundervisningen i ungerska 

lågstadieskolor i Rumänien möter kraven som ställs av den ungerska läroplanen (Tünde & Stark, 

2011, s. 47). I sin analys använde de sig av dokumentation, innehållsanalys och enkätundersökning 

(ibid.). Resultatet av innehållsanalysen visar att läromedlen innehåller en stor variation av 

problemlösningsuppgifter och att progressionen i läromedlen är bra (ibid.). Däremot visar 

resultatet av innehållsanalysen även negativa aspekter som matematiska misstag, vetenskapliga 

felaktigheter, olämpligt språk och att läromedlen inte möter kraven som ställs av läroplanen (ibid.). 

Enkätundersökningen stärker resultaten av innehållsanalysen och visar att läromedlen i matematik 

saknar nivåanpassning, utmanande uppgifter och innehåller olämpligt språk (ibid.) De etthundratvå 

lärarna som deltog i enkätundersökningen gav ett medelbetyg till matematiska läromedel som 

används i ungerska lågstadieskolor i Rumänien (ibid.). 

Marc van Zanten och Marja van den Heuvel-Panhuizen har i boken Opportunity to learn problem 

solving in Dutch primary school mathematics textbooks (2018) analyserat läromedel i matematik som 

används i undervisningen i nederländska lågstadieskolor (van Zanten & van den Heuvel-Panhuizen, 

2018, s. 827). Mer specifikt använde de sig av en textanalys för att analysera läromedlens möjlighet 

att lära ut en av matematikens förmågor: problemlösning (ibid.). Resultatet av rapporten visar att 

elevers möjligheter att lära sig problemlösning påverkas av läromedlens kvalitet och då speciellt 

problemlösningsuppgifternas utformning (van Zanten & van den Heuvel-Panhuizen, 2018, s. 837). 

Författarna menar även att elevers lärande av problemlösning påverkas av hur anpassade 

läromedlens problemlösningsuppgifter är för elever med varierande matematiska förmågor (ibid.). 

Sammanfattningsvis visar analysen att läromedlen ger små möjligheter för elever att lära sig 

problemlösning och att de få möjligheter som ges i stort är anpassade för elever med särskilt höga 

förmågor (van Zanten & van den Heuvel-Panhuizen, 2018, s. 827). 

Jesper Boesen, Johan Lithner och Torulf Palm har i artikeln ”Assessing mathematical 

competencies: an analysis of Swedish national mathematics tests” (2016) analyserat till vilken grad 

nationella proven faktiskt prövar elevernas matematiska förmågor (Boesen, Lithner & Palm, 2016, 

s. 109). De använde sig av textanalys för att analysera nationella prov i matematik för årskurserna 

3, 5, 9 samt matematikkurserna A-D i gymnasiet (Boesen, Lithner & Palm, 2016, ss. 113-114). I 

denna studie använde de sig av ett ramverk som utgångspunkt i analysen (Boesen, Lithner & Palm, 

2016, ss. 110-111). Ramverket som författarna utgick från i sin analys är skapat av Lithner m.fl. och 

ramverket har specificerat sex matematiska förmågor (Boesen, Lithner & Palm, 2016, ss. 110-111; 

Lithner m.fl, 2010, ss. 161-165). Boesen, Lithner och Palm använder detta ramverk för att i sin 

textanalys kategorisera de matematiska förmågorna som testas i nationella proven (Boesen, Lithner 

& Palm, 2016, ss. 110-111). Resultatet av studien visar att nationella proven i alla årskurser och 
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kurser testar respektive förmåga och att de två mest testade förmågorna var procedur- och 

kommunikationsförmåga (Boesen, Lithner & Palm, 2016, ss. 119-120). Studien visar dock att 

nationella proven för de lägre årskurserna inte testar resonemangs-, sambands- och 

kommunikationsförmåga i en lika hög grad som nationella proven för de äldre årskurserna (ibid.). 

Pedagogen Joakim Samuelsson har i artikeln ”Teaching activities” (2010) studerat hur olika 

lärandeaktiviteter påverkar elevers lärande olika inom området aritmetik, alltså räknelära 

(Samuelsson, 2010, s. 36). Samuelsson delade upp sex klasser i årskurs 7 där två klasser under tio 

veckor fick ägna sig åt en av de tre lärandeaktiviteterna (ibid.). Lärandeaktiviteterna var 

grupparbete, enskilt arbete i läroboken och den tredje var att läraren hade en genomgång av 

metoder och procedurer i början av lektionen men att eleverna sedan fick arbeta enskilt i sina 

läroböcker (ibid.). För att undersöka hur de tre lärandeaktiviteterna påverkade elevernas lärande 

testades elevernas kunskaper både innan och efter tioveckorsperioden (ibid.). Resultatet av 

Samuelssons studie visade att eleverna som arbetade självständigt i sina läroböcker utvecklade sin 

procedurförmåga marginellt mer än eleverna i de andra grupperna (Samuelsson, 2010, ss. 37-38). 

Däremot fick eleverna i denna grupp inte samma möjlighet att utveckla sin förmåga att föra 

resonemang och utvecklade därför inte sin kvantitativa förståelse i lika hög grad som de andra 

grupperna (ibid.). 

Kristen N. Bieda, Xueying Ji, Justin Drwencke och Andrew Picard har i artikeln ”Reasoning-

and-proving opportunities in elementary mathematics textbooks” (2013) analyserat läromedel i 

matematik som används i USA av elever som är 9-11 år gamla (Bieda, Ji, Drwencke & Picard, 2013, 

s. 61). Syftet med studien var att ta reda på nuvarande möjligheter elever har att ägna sig åt 

resonemang och matematisk argumentation (Bieda m.fl., 2013, s. 72). Genom en innehållsanalys 

analyserade de omfånget av uppgifter som kräver att elever resonerar och matematiskt 

argumenterar sina svar (Bieda m.fl., 2013, s. 74). Resultatet av studien visar att läroplanen inte är 

tillräcklig för att ge elever möjlighet att skapa och utvärdera matematiska tankar (Bieda m.fl., 2013, 

s. 79). Ett genomsnitt på 3.7 % av uppgifterna i de analyserade läromedlen lät eleverna resonera 

och matematiskt argumentera (ibid.). De läromedel som skrivits för att vara anpassade efter 

läroplanen belyste resonemangsförmågan mer än andra läromedel (Bieda m.fl., 2013, s. 71). 

Forskningsläget som är beskrivet ovan öppnar upp för fortsatt forskning kring kvaliteten av 

läromedel i matematik. Då läromedel idag har en betydande roll i undervisningens innehåll behöver 

det forskas mer kring vad läromedel i matematik faktiskt lär elever och vilka matematiska förmågor 

som prioriteras eller väljs bort. Många forskare har använt sig av en kvalitativ textanalys för att 

analysera läromedel i matematik i andra länder. Därför blir det intressant att använda en sådan 

metod för att analysera läromedel i matematik som används i svenska skolor idag. Genom en sådan 

metod kan det analyseras fram vilka matematiska förmågor som läromedel i matematik för årskurs 

1-3 möjliggör för eleverna. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I forskningsöversikten har vi beskrivit olika studier och artiklar som analyserat läromedel eller 

matematiska förmågor. I artikeln ”Assessing mathematical competencies: an analysis of Swedish 

national mathematics tests” har Boesen, Lithner och Palm kategoriserat vilka matematiska 

kompetenser som testas i nationella proven (Boesen, Lithner & Palm, 2016, ss. 110-111). Då vi på 

liknande sätt ska analysera och kategorisera matematiska kompetenser, blir det intressant att 

använda samma matematiska ramverk som de använde i sin analys. Det matematiska ramverket 

som de använde sig av i analysen var “Mathematical Competency Research Framework” (MCRF) 

(Boesen, Lithner & Palm, 2016, s. 111). Lithner m.fl. nämner i sin artikel ”Mathematical 

Competencies: A Research Framework” att ramverket tagits fram för att användas som verktyg att 

analysera empirisk data på ett kvalitativt sätt (Lithner m.fl., 2010, s. 157). I vår studie kommer vi 

att analysera och jämföra vilka förmågor som två läromedelsserier i matematik för årskurs 1-3 kan 

utveckla. Då MCRF huvudsakligen fokuserar på att analysera elevers möjligheter att utveckla 

matematiska kompetenser menar vi att det blir intressant att använda MCRF som teoretisk 

utgångspunkt (ibid.). 

Vi har valt att inte använda oss av Svanelids “The Big 5” då förmågorna främst är framtagna att 

utveckla undervisning och underlätta bedömning (Svanelid, 2014, s. 20). Lithner m.fl. betonar att 

andra ramverk som beskriver matematiska förmågor, har tagits fram för att underlätta 

kommuniceringen av mål och utvecklingen av undervisning (Lithner m.fl., 2010, s. 157). Detta 

leder till att förmågorna då är mer överlappande och kategoriserar inte de matematiska 

kompetenserna lika tydligt som MCRF (ibid.). MCRF skapades således för att det behövdes ett 

ramverk som genom tydliga och väl uppdelade kategorier möjliggör för att analysera data på ett 

kvalitativt sätt (Lithner m.fl., 2010, ss. 157-158). Då just kategorisering av data och speciellt 

kategorisering av matematiska kompetenser är vårt fokus i analysen, kommer MCRF vara till hjälp 

då ramverket är specifikt framtaget för detta ändamål (ibid.). I vår analys kommer vi att använda 

oss utav de sex matematiska kompetenserna som beskrivs i MCRF (Lithner m.fl., 2010, ss. 161-

165). De sex matematiska kompetenserna är Problem solving ability (Problemlösningsförmåga), 

Representation ability (Representationsförmåga), Connection ability (Sambandsförmåga), applying 

procedures ability (Procedurförmåga), Reasoning ability (Resonemangsförmåga) och Communication 

ability (Kommunikationsförmåga) (Lithner m.fl., 2010, s. 157). Vi kommer med dessa matematiska 

kompetenser, som de beskrivs av Lithner m.fl., kunna analysera och jämföra vilka förmågor som 

två läromedelsserier i matematik för årskurs 1-3 möjliggör för eleverna att utveckla. Nedan beskrivs 

de sex matematiska kompetenserna som ingår i MCRF (Lithner m.fl., 2010, 161-165). 

Problemlösningsförmåga 

Problemlösningsförmåga innebär enligt Lithner m.fl. att kunna lösa en uppgift som eleven inte vet 

svaret på i förhand (Lithner m.fl., 2010, s. 161). Eleven ska alltså kunna förstå problemet och förstå 
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hur hen ska gå tillväga för att lösa problemet (ibid.). Utöver det ska eleven även kunna använda 

olika strategier för problemlösning och kunna anpassa dessa till olika typer av problem (ibid.). En 

problemlösningsuppgift kan exempelvis se ut såhär: En film om hästar kostar 85 kr och en film 

om örnar 68 kr. Hur mycket skiljer det i pris? 

Representationsförmåga 

Representationsförmåga är förmågan att behandla enheter (Lithner m.fl., 2010, s. 163). Siffror, 

metoder och geometriska objekt är exempel på olika representationer som Lithner m.fl. menar att 

matematiken är uppbyggt av (ibid.). Representationer ersätter olika abstrakta enheter och det är 

viktigt inom matematiken att förstå och ha kunskap kring vilka enheter de olika representationerna 

ersatt (ibid.). Eleven ska både förstå representationer, kunna använda relevanta representationer till 

rätt uppgift eller situation och kunna bedöma funktionen av representationerna (ibid.). En 

representationsuppgift kan exempelvis uppmana att eleven ska dra streck mellan flera olika 

representationer av siffran 8. Exempel på representationer kan vara kuber, bollar och fingrar. 

Sambandsförmåga 

Lithner m.fl. menar att sambandsförmåga, är förmågan att kunna se samband mellan olika 

matematiska representationer eller enheter (Lithner m.fl., 2010, ss. 163-164). Eleven ska kunna se 

och förstå hur matematiska samband bygger på varandra och skapar matematiska strukturer och 

helheter (ibid.). Dessutom ska eleven kunna använda sig av relevanta samband för att lösa 

matematiska problem, samt bedöma funktionen av ett samband (ibid.). En uppgift som stimulerar 

sambandsförmågan kan exempelvis vara fyra tärningar med fem prickar på som ska räknas ut med 

addition och multiplikation. 

Procedurförmåga 

Lithner m.fl. menar att matematiska procedurer är processen som eleven stegvis använder sig av 

för att lösa en uppgift (Lithner m.fl., 2010, s. 162.). Att hantera procedurer innebär att kunna 

använda sig av sina egna strategier för att få fram rätt svar och nå fram till en slutsats (ibid.). 

Dessutom ska eleven även kunna förstå andras strategier och kunna bedöma dem efter deras utfall 

(ibid.). En procedursuppgift kan exempelvis se ut såhär: Vad är 367+243=? Eleverna behöver 

sedan använda sig utav antingen huvudräkning, uppställning eller sortera talsorter för att lösa 

uppgiften. 

Resonemangsförmåga 

Resonemangsförmåga beskriver Lithner m.fl. som förmågan att kunna föra resonemang (Lithner 

m.fl., 2010, ss. 161-162). Det innebär att eleven ska kunna argumentera och föra matematiska 
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resonemang för sina egna processer, val och slutsatser (ibid.). Dessutom ska eleven kunna förstå 

samt bedöma och utvärdera sina egna såväl som andras argument och matematiska resonemang 

(ibid.). En resonemangsuppgift kan exempelvis se ut såhär: Pär har 7 äpplen och Annika har 15, 

hur många fler har Annika? Hur kan du veta det? Förklara. 

Kommunikationsförmåga 

Kommunikationsförmåga innebär att kunna kommunicera genom att använda sig av symboler, 

tecken eller beteenden för att förmedla matematisk information mellan individer (Lithner m.fl., 

2010, s. 165). Denna kommunikation kan exempelvis ske mellan lärare, elever eller det som 

förmedlas i en lärobok (ibid.). Det handlar om att kunna förstå och kunna uttrycka ett matematiskt 

innehåll till och från en mottagare, samt kunna bedöma kommunikationens funktion och betydelse 

(ibid.). En kommunikationsuppgift kan exempelvis se ut såhär: Hitta på en textuppgift som ger 

svaret 37. 

Med dessa redovisade begrepp blir det tydligt att vårt analytiska arbete kommer att kräva en 

form av kategorisering eller identifiering av de olika förmågorna. Förmågorna kommer därför att 

appliceras på de olika uppgifterna i läromedlen som ska analyseras. Uppgifter kan nämligen 

stimulera flera förmågor per uppgift och i vissa fall inte stimulera någon förmåga. 
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Metod 

I detta avsnitt beskriver vi studiens analysmetod, validitet och reliabilitet, urval och avgränsningar, 

material och analysprocess 

Kvalitativ textanalys 

Metoden som vi kommer att använda i utförandet av denna studie är en kvalitativ textanalys. Att 

genomföra en kvalitativ textanalys innebär att man noggrant går igenom en utvald samling text 

flera gånger och analyserar den på djupet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 

2017, s. 211). Den data som vi vill analysera ligger dold under ytan på texten och för att identifiera 

vilka matematiska förmågor som kan utvecklas genom en uppgift kommer vi behöva läsa texten 

flera gånger (ibid.). 

Analysprocess 

Vi ska använda oss av en kvalitativ textanalys för att analysera och jämföra vilka förmågor som två 

läromedelsserier i matematik för årskurs 1-3 möjliggör för eleverna att utveckla. För att analysera 

detta har vi utgått från hur förmågorna beskrivs i MCRF (Lithner m.fl., 2010, ss. 161-165). Vi ska 

analysera varje läromedel var för sig och gå igenom dem tre gånger utifrån studiens syfte samt 

frågeställningar. I analysen av läromedlen kommer vi analysera en uppgift i taget och med ett eller 

flera kryss markera i ett formulär vilka förmågor som krävs för att lösa uppgiften. Formulärets 

utseende presenteras under detta stycke. Därefter kommer vi dela upp resultatet utifrån de 

förmågor uppgifterna möjliggör hos elever. Slutligen jämför vi det empiriska material vi producerat 

och svarar på frågeställningarna. 

 

Läromedlets namn        

Kapitlets namn        

Sida Uppg. Probl. Repr. Samb. Proc. Reso. Kom. 

        

        

        

        

Urval och avgränsningar 

Den första avgränsningen som vi gjort i urvalet av material är att läromedelen ska ha läroböcker 

för årskurs 1, 2 och 3. Den andra avgränsningen är att läromedlen ska vara publicerade efter Lgr11, 

vilket gör det möjligt för oss att koppla uppsatsens utgångspunkt till de matematiska förmågorna i 
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Lgr11. Läromedlen som vi valt att analysera är två serier av matematikböcker för årskurserna 1 till 

3: Uppdrag matte: Mattedetektiverna och Matte Direkt: Safari. Vi har valt våra läromedel utifrån vilka 

läromedel som användes under våran senaste verksamhetsförlagda utbildning. Vi har valt två 

läromedelsserier, skapade för årskurs 1-3, för att med en kvalitativ textanalys analysera huruvida de 

läromedlen möjliggör utvecklingen av matematiska förmågor hos elever. Totalt ska vi analysera 12 

böcker varav 6 böcker som tillhör ett förlag och 6 böcker hos ett annat förlag, varav ett läromedel 

per termin. Utifrån den tid som vi tilldelats ansåg vi att arbetet hade blivit slarvigt ifall vi analyserat 

tillbehören till arbetsböckerna, såsom extra utmaningar, läxböcker och lärarhandledningar.  

Material 

Läromedlen som vi har analyserat är uppdelade i årskurser och terminer, vilket resulterar i att 

varje årskurs har två läromedel som beroende på termin kallas A eller B. Läromedel för 

höstterminen har namnet A och vårterminen B, detta förklaras för att göra resultatet och analysen 

mer lättläst. 1A är alltså läromedlet anpassad för första terminen i årskurs 1 och 1B för andra 

terminen i årskurs 1. Detsamma gäller för årskurs 2 (2A och 2B) och årskurs 3 (3A och 3B). 

Matte Direkt: Safari 

Matte Direkt: Safari (2011) är en serie läromedel inom matematiken som publiceras av förlaget 

Sanoma utbildning. Matte Direkt: Safari riktar sig mot elever i förskolan upp till årskurs tre i 

grundskolan. Varje årskurs har sin egen arbetsbok för både höstterminen och vårterminen. Denna 

serie är uppbyggd så att varje kapitel har en arbetsdel med en avslutande diagnos som avgör om 

eleven är redo för en utmanande del eller behöver repetera mera. Läromedlet fokuserar på 

problemlösning och tydlighet i övningarna, genom att gå från det konkreta till det abstrakta. 

Uppdrag Matte: Mattedetektiverna 

Uppdrag Matte: Mattedetektiverna (2011; 2012) är en serie läromedel inom matematiken som 

publiceras av förlaget Liber. Serien riktar sig mot elever i lågstadiet. Varje årskurs har sin egen 

arbetsbok för både höstterminen och vårterminen. Det särskilda med Uppdrag Matte: 

Mattedetektiverna är att varje sida är uppdelad i tre delar som är nivåanpassade, detta för att fånga 

upp de svaga och samtidigt utmana de starkare eleverna. Läromedlet har som mål att väcka 

spänning och nyfikenhet hos utövaren. Uppdrag Matte: Mattedetektiverna är uppbyggd för att eleverna 

ska lösa uppdrag som riktiga detektiver, detta för att öva elever på när och hur metoder ska 

användas. Slutligen vill förlaget att eleverna ska skapa ett sammanhang med matematiken och 

förbereda dem för matematiken i vardagen. 
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Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet kan delas upp som extern reliabilitet samt intern reliabilitet (Esaiasson, m.fl., 2017, s. 

64). Extern reliabilitet innebär att studien går att replikera och utgången på den efterkommande 

studien blir liknande (Bryman och Nilsson, 2018, s. 465). Intern reliabilitet innebär att studiens 

forskarlag har ett gemensamt synsätt på hur de ska tolka all data som dem får in (ibid.). Brister hos 

reliabiliteten orsakas oftast av den mänskliga faktorn som slarvfel och slöhet (Esaiasson, m.fl., 2017, 

ss. 64-65). Nivån av reliabilitet kan mätas genom att man jämför resultatet från två olika studier 

som har använt sig av liknande verktyg för studien och om resultaten då liknar varandra är nivån 

på reliabiliteten hög (Esaiasson, m.fl., 2017, s. 65). 

Validitet syftar till hur väl de som forskat kan försvara tolkningen av den forskning dem gjort 

(Kilpatrick, 1992, s. 23). Intern validitet innebär att slutsatserna är välgrundade och att de 

härstammar från den sanningsenliga grund som forskarna hävdar (ibid.). Extern validitet innebär 

hur väl det går att dra slutsatser från det resultat man fått från studien och kunna sätta slutsatsen i 

en kontext (Esaiasson, m.fl., 2017, s. 59). 

Denna studies validitet och reliabilitet anser vi vara god, detta på grund av att vi har tre argument 

som stärker trovärdigheten på studien. Första argumentet är att vi använder oss av en teoretisk 

utgångspunkt som redan använts i flera publicerade studier innan. Andra argumentet stärker 

reliabiliteten på grund av att vi under analyseringen av läromedlen, har haft ett gemensamt synsätt 

av kriterierna som ska uppnås för att en uppgift ska möjliggöra förmågor för eleverna. Det tredje 

argumentet är att läromedlen har genomgått en noggrann analys då vi har bearbetat dem vid tre 

olika tillfällen. Anledningen till att vi har bearbetat läromedlen tre gånger är för att resultatet ska 

kunna ge en ärlig bild av läromedlet och kunna eliminera risken av att den mänskliga faktorn 

påverkar datan. 
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Resultat och analys 

Vi har analyserat två förlags läromedel i matematik för årskurserna 1 till 3. Hansson har analyserat 

läromedlet Matte Direkt: Safari och Orregård har analyserat Uppdrag matte: Mattedetektiverna. 

Analysen är uppdelad i fyra delar, en resultatdel och sedan tre delar som svarar på uppsatsens 

tre frågeställningar. Vissa uppgifter har under analysdelen inte fått något kryss för 

förmågsutveckling, detta val har gjorts när en viss uppgift ej uppfyllt kraven vi ställer för att kunna 

anses som utvecklande. Samtidigt kan en annan uppgift innehålla flera förmågor som utmanas hos 

eleven, vilket då lett till flera kryss på samma uppgift. 

Resultat 

Matte Direkt: Safari 

Resultatet har delats upp i 3 delar, dessa delar är Årskurs 1, Årskurs 2 och Årskurs 3. I dessa delar 

kommer jag förklara hur mycket av alla förmågorna som används i varje läromedel. 

Varje läromedel hos Matte Direkt: Safari är uppdelat i 5 kapitel, som alla följer en struktur. 

Strukturen för varje kapitel är att de börjar med en grunddel som kallas Safari, Safari avslutas med 

en diagnos som avgör om eleven behöver repetera mera eller behöver mer utmaning. Den delen 

av kapitlet som låter eleven repetera kallas förstoringsglaset och den utmanande delen kallas 

kikaren. Detta är viktigt att notera då förmågorna används olika beroende på årskurs och delarna i 

kapitlen. 

Tabell 1. visar hur stor procent av uppgifterna i läromedlen som möjliggör respektive 

matematisk förmåga (antalet uppgifter). 

Läromedel 
(Matte Direkt: Safari) Problemlösning Representation Samband Procedurer Resonemang Kommunikation 

1A & 1B (576) 11,1 % (64) 25,4 % (146) 62,3 % (359) 79,5 % (458) 7,3 % (42) 66 % (380) 

2A & 2B (695) 12,5 % (87) 13,7  % (95) 46,1 % (320) 83 % (577) 6,8 % (47) 65 % (452) 

3A & 3B (660) 25,9 % (171) 12,2 % (81) 22,7 % (150) 89,9 % (593) 13 % (86) 71 % (469) 

Totalt (1931) 16,7 % (322) 16,6 % (320) 43 % (829) 84,3 % (1628) 9,1 % (175) 67,4 % (1301) 
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Diagram 1. visar antal gånger läromedlen 1A och 1B kan utveckla respektive matematiska förmåga. 

 

 

Under årskurs 1 får eleven utveckla förmågorna vid 1449 tillfällen och mest tillfällen får 

procedur-, kommunikation- och sambandsförmågan, som tillsammans används 1197 (82,6%) 

gånger. Representation-, problemlösning- och resonemangsförmågan används 252 (17,4%) gånger, 

vilket är de minst använda förmågorna bland böckerna i årskurs 1. 

Läromedlet 1A fokuserar på att öva elevens procedur-, kommunikation- och 

sambandsförmågan, men en stor del av läromedlet ger även tillfällen att utveckla en 

representationsförmåga. 

Läromedlet 1B ger mycket plats åt procedur-, kommunikation- och sambandsförmågan, men i 

1B ökar antalet uppgifter som utvecklar elevens problemlösning- och resonemangsförmåga, medan 

representationsförmågan minskar. 

Det man kan se på strukturen hos båda läromedlen för årskurs 1 är att Safaridelens uppgifter 

genomsyras mest av procedur-, representation-, kommunikation- och sambandsförmågan. 

Diagnosens uppgifter domineras av procedur-, samband- och kommunikationförmåga. 

Uppgifterna i förstoringsglaset repeterar Safaridelen och övar även eleven på representation. I 

kikaren ska eleven utmanas vilket betyder att uppgifterna fokuserar mer på kommunikation, 

problemlösning och resonemangsförmåga, som även då leder till att procedurförmågan inkluderas. 

Diagram 2. visar antal gånger läromedlen 2A och 2B kan utveckla respektive matematiska 

förmåga. 
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Under årskurs 2 får eleven 1578 tillfällen att utveckla förmågorna och likt årskurs 1 får eleven 

även här mest träna på representation-, problemlösning- och resonemangsförmågan, som är 1349 

(85,5%) gånger. Problemlösning-, Representation- och resonemangsförmågan används 229 

(14,5%) gånger, vilket även här är minst bland böckerna i årskurs 2, men som dock ökat i antal från 

årskurs 1. 

Under 2A fokuseras många av uppgifterna på procedur- och kommunikationsförmåga, medans 

sambandsförmågan nu minskar i antal. Representationsförmågan minskas från att vara större än 

problemlösning- och resonemangsförmågan tillsammans, till att användas lika mycket som 

problemlösningsförmågan. 

2B används procedurförmågan liknande 2A, medan kommunikationsförmågan ökar i antal 

uppgifter och sambandsförmågan närmar sig representation- och problemlösningsförmågan i antal 

uppgifter. 

Det man kan se på strukturen hos båda läromedlen för årskurs 2 är att Safaridelen övar 

procedur-, samband- och kommunikationsförmågan, dock har antalet sambandsuppgifter minskat. 

Diagnosens uppgifter fokuserar på procedur-, samband- och kommunikationsförmågan, samt ett 

par problemlösningsuppgifter i varje diagnos. Förstoringsglaset övar på procedur- och 

sambandsförmåga. I kikaren är uppgifterna formade för att öva eleven mer på kommunikation-, 

problemlösning-, resonemang- och procedurförmåga. 
Diagram 3. visar antal gånger läromedlen 3A och 3B kan utveckla respektive matematiska 

förmåga. 

 
 

I årskurs 3 övas förmågorna vid 1550 tillfällen och antalet uppgifter som utvecklar procedur- 

och kommunikationsförmåga är 1060 (68,5%) tillfällen, vilket är de förmågor som övas mest. De 

förmågor som övas minst är problemlösning, representation, samband och resonemang, som 

tillsammans övas 488 (31,5%) gånger. Den större skillnaden mellan årskurs 2 och 3 är att 

problemlösning- och resonemangsförmågan har ökat, medan representation- och 

sambandsförmågan har minskat. 

Läromedlet 3A liknar 2A i antal uppgifter som utvecklar procedur- och 

kommunikationsförmåga, samtidigt som sambandsförmågan halverats i utrymme, dock har 
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sambandförmågan inte minst utrymme. Problemlösningsförmågan används i alla kapitel och är 

tredje största förmågan i läromedlet. 

I 3B minskar antalet uppgifter för procedur- och kommunikationsförmågan, medan 

problemlösningsförmågan tar mer plats och likt 3A tar mer plats i varje kapitel. 

Resonemangsförmågan används mer och mer i 3B och har samma utrymme som representation- 

och sambandsförmågan. 

Det man kan se på strukturen hos båda läromedlen för årskurs 3 är att Safaridelen övar 

procedur-, resonemang- och kommunikationsförmåga, samtidigt har andelen uppgifter som övar 

problemlösning ökat och sambandförmågan nästan försvunnit. Diagnosens uppgifter är i början 

av läromedlet fokuserat på procedur- och kommunikationsförmågan, men 

problemlösningsförmågan används mer och mer ju längre in i läromedlet eleven kommer. 

Förstoringsglaset övar eleven på procedur-, samband-, kommunikation- och 

problemlösningsförmågan. Kikaren fokuserar på problemlösning, resonemang, kommunikation 

och procedur. 

Uppdrag Matte: Mattedetektiverna 

Resultat från analysen av Uppdrag Matte: Mattedetektiverna  har utvunnits från en analytisk genomgång 

av sex läromedel, omfattande totalt 1516 uppgifter 

Nedan redovisas analysens resultat av läromedlet Uppdrag Matte: Mattedetektiverna. Inom 

läromedlet analyserades sex läromedel och totalt 1516 uppgifter. Läromedlen innehåller fem olika 

kapitel: Tal, Geometri, Addition och subtraktion/Räknesätten, Mätning och Statistik. Fyra av de 

fem kapitlena har en konstant benämning igenom alla sex läromedel, men det tredje kapitlets namn 

har i 1A, 1B och 2A (alltså de tre första läromedlen) kallats Addition och subtraktion medan det i 

de tre sista läromedlen, 2B, 3A och 3B, kallats Räknesätten.  

I början av varje kapitel finns det sidor som är menade för att elever ska arbeta igenom sida för 

sida, dessa kommer härefter i analysen benämnas ”grundsidor”. Efter grundsidorna ligger 

diagnosen vars uppgift är att testa elevers nuvarande kunskap för att avgöra vilken nivå elever ska 

välja i kommande del av kapitlet. Den kommande delen har uppgifter med tre olika svårighetsgrader 

på varje sida. Grönt spår är enklast och rött spår är svårast medan svårighetsgraden av det blåa 

spåret placerar sig någonstans däremellan. När elever gör diagnosen ska de sedan välja ett av dessa 

spår efter hur lätt eller svårt de ansåg att diagnosen var. Dessa spår finns på mellan två till nio sidor 

i slutet av varje kapitel och finns i alla läromedel förutom Uppdrag Matte: Mattedetektiverna 1A. 
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Diagram 4 visar antalet gånger läromedlen kan utveckla respektive matematisk förmåga. 

 
 

Utav de fullständiga 1516 uppgifterna identifierades det att 1203 (79,4%) av dem möjliggör för 

kommunikationsförmåga och i alla dessa uppgifter stimuleras minst en ytterligare matematisk 

förmåga. Kommunikationsförmågan är den förmågan som kan möjliggöras mest för elever genom 

läromedlet Uppdrag Matte: Mattedetektiverna. Kommunikationsförmågan har en jämförlig närvaro i 

alla läromedel men behandlas som minst i kapitlet Addition och substraktion/Räknesätten. För att 

en uppgift ska möjliggöra kommunikationsförmågan för elever krävs det att de antingen måste 

kommunicera matematiskt innehåll eller förstå det matematiska innehållet i frågan för att lösa 

uppgiften. Matematiskt innehåll syftar dock på mer än bara förståelsen av siffror. 

Kommunikationsförmågan stimuleras oftast genom uppgifter som kräver att elever förstår dess 

matematiska innehåll i form av text i uppgiftens frågeställning och vid färre tillfällen i uppgifter där 

de behöver kommunicera ett matematiskt innehåll. Av de tre svårighetsspåren innehåller det röda 

spåret flest uppgifter som kräver att elever själva måste kommunicera ett matematiskt innehåll. 

Procedurförmågan kan möjliggöras för elever genom 1116 (73,6%) av läromedlens 1516 

uppgifter och var den förmåga som förekom näst störst i sin utsträckning. Procedurförmågan 

förekom både som en ensam förmåga som möjliggörs i uppgifter men förekom även tillsammans 

med andra förmågor. Addition och subtraktion/Räknesätten är det kapitel som prioriterar 

procedurförmågan i störst utsträckning. I många uppgifter är det elever själva som kan välja vilken 

eller vilka procedurer som de vill använda men ibland står det i uppgiften vilken procedur som 

måste användas. Det är oftast endast en procedur som behövs för att lösa uppgiften men ibland 

kan det krävas flera procedurer. 

Sambandsförmågan kan möjliggöras för elever genom 529 (34,9%) av läromedlens uppgifter 

och utvecklas oftast i relation till när elever också tränar kommunikationsförmågan och i många 

uppgifter även procedurförmågan. Mängden uppgifter som möjliggör sambandsförmågan är jämt 

fördelad mellan de olika kapitlen. Uppgifter som stimulerar förmågan består ofta av att 

storleksordna siffror, att jämföra skillnader i storlek och antal, samt ha en förståelse av 

positionssystemet. 

Representationsförmågan kan möjliggöras för elever genom 412 (27,2%) av läromedlens 

uppgifter. Förmågan kan tränas i samtliga kapitel och utvecklas ofta i relation till när elever även 
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stimulerar kommunikationsförmågan. Ofta tränas denna förmåga av uppgifter som kräver att 

elever förstår och behöver använda andra representationer som inte redan är introducerade i 

uppgiftens frågeställning. Dessa uppgifter kräver alltså att elever behöver en förståelse av relationen 

mellan abstrakta enheter och de mer konkreta representationerna av dessa enheter. Vissa uppgifter 

som kräver att elever använder representationer kan lösas genom procedurer utan en vidare 

förståelse kring representationernas relation till enheten, dessa uppgifter stimulerar alltså inte 

representationsförmågan. 

Problemlösningsförmågan är den förmågan som läromedlen i näst minst utsträckning möjliggör 

för eleverna. Förmågan kan möjliggöras för elever genom 282 (18,6%) av uppgifterna och 

stimuleras tillsammans med kommunikations- och procedurförmågan. Problemlösningsförmågan 

kan utvecklas i samtliga kapitel men tränas som mest i den nivåanpassade sista delen av kapitlen. 

Det röda spåret tränar problemlösningsförmågan i fler uppgifter än de gröna och blåa spåren. 

Uppgifter som stimulerar denna förmåga innehåller text som förklarar ett problem som elever ska 

lösa. Ibland kräver uppgifterna att elever ska välja och använda ett enskilt tillvägagångssätt för att 

lösa uppgiften och ibland flera. 

Resonemangsförmågan är den förmågan som möjliggörs minst hos elever genom läromedlen. 

Denna förmåga stimuleras endast genom 81 (5,3%) av uppgifterna och ofta i relation till när elever 

även tränar kommunikations-, problemlösnings- och procedurförmågan. Resonemangsförmågan 

tränas mest i den nivåanpassade delen av kapitlen men tränas till ungefär lika stor del i de olika 

spåren. Kapitlen Tal och Statistik tränar resonemangsförmågan minst. Resonemangsförmågan 

stimuleras exempelvis genom att det ställs en fråga i uppgiftens frågeställning som uppmanar elever 

att resonera, argumentera, bevisa eller motivera sin lösning. Frågan kan exempelvis vara: ”Hur vet 

du att ditt svar stämmer?” 

Ungefär 1,1% av uppgifterna i läromedlen möjliggör inte någon förmåga hos elever. Dessa 

uppgifterna uppmanar exempelvis elever att avskriva siffran ett. Elever ska alltså skriva av siffran 

1 flera gånger, vilket inte stimulerar några matematiska förmågor. 

Tabell 2. visar hur stor andel av uppgifterna, presenterade som procentsatser, läromedlen  

möjliggör. 

Läromedel 
(Uppdrag Matte: 

Mattedetektiverna) Problemlösning Representationer Samband Procedurer Resonemang Kommunikation 

1A & 1B (408) 15,2% (62) 38% (155) 50,5% (206) 61% (249) 3,2% (13) 74,3% (303) 

2A & 2B (551) 17,8% (98) 26,1% (144) 38,7% (213) 72,8% (401) 8% (44) 82% (452) 

3A & 3B (557) 21,9% (122) 20,3% (113) 19,7% (110) 83,7% (466) 4,3% (24) 80,4% (448) 

Totalt (1516) 18,6% (282) 27,2% (412) 34,9% (529) 73,6% (1116) 5,3% (81) 79,4% (1203) 
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Diagram 5 visar antalet gånger läromedlen för de olika årskurserna,  möjliggör respektive 

matematisk förmåga. 

 
 

Diagrammet ovan visar hur möjligheten att träna de olika matematiska förmågorna genom 

läromedlet Uppdrag Matte: Mattedetektiverna är fördelade mellan de tre årskurserna. I tabell 2 syns tre 

typer av mönster gällande förmågornas fördelning i lågstadiet. 

Ett framgående mönster är att förmågan möjliggörs som minst i årskurs 1 och som mest i 

årskurs 2. De två förmågorna som följer detta mönster är resonemangs- och 

kommunikationsförmågan. De två förmågorna skiljer sig dock åt när det kommer till mängden 

uppgifter som möjliggör förmågorna hos elever. Resonemangsförmågan är den förmågan som 

genomgående har minst möjlighet att utvecklas medan kommunikationsförmågan är den 

matematiska förmågan som har mest möjligheter att stimuleras genom de tre årskurserna. 

Det andra mönstret är en nedåtgående trend från första årskursen till den sista. Representations- 

och sambandsförmågan tränas nämligen som minst i årskurs 3 och som mest i årskurs 1. 

Möjligheten att utveckla dessa två förmågor minskar alltså för varje årskurs. 

Det tredje och sista mönstret är att det sker en progression från årskurs 1 till årskurs 3. Det är 

två matematiska förmågor, vars möjlighet att utvecklas genom läromedlen, ökar för varje årskurs. 

I antalet uppgifter som utvecklar problemlösnings- och procedurförmågan sker det alltså en 

progression från årskurs 1 till årskurs 2 och från årskurs 2 till årskurs 3.  

Vad för typ av förmågor går att utveckla genom de olika läromedlen? 

Matte Direkt: Safari 

De sex förmågorna som Lithner m.fl. har forskat fram är alla närvarande i Matte Direkt: Safaris 

läromedel i alla tre årskurserna (Lithner, m.fl., 2010, ss. 157-158). De förmågor som hör till det 

ramverket som vi refererar till är problemlösning-, representation-, sambands-, procedur- 

resonemang- och kommunikationsförmåga. Dock kan man se en ojämn fördelning av förmågorna 

bland uppgifterna i läromedlen. Det man tydligt ser från resultatet är att de förmågorna som får 
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mest utrymme är procedur- och kommunikationsförmågan. Dessa två förmågor står för 

majoriteten av uppgifterna som elever tränas på av Matte Direkt: Safari under hela lågstadiet. De tre 

förmågorna som används minst i läromedlet Matte Direkt: Safari är problemlösning-, representation- 

och resonemangsförmåga. 

Problemlösningsförmågan som används i 16,1% av alla uppgifterna i Matte Direkt: Safari är en 

förmåga som ofta inkluderar andra förmågor i sina uppgifter, vilket är en anledning till att de andra 

förmågorna i ramverket har en högre användningsgrad och denna en lägre. Lithner m.fl nämner 

även att problemlösningsförmågan är en förmåga som kräver att tidigare kunskaper och strategier 

används vid problemlösningsuppgifter (Lithner m.fl., 2010, s. 161). Detta förklarar dubbleringen 

av utvecklade uppgifter över de tre årskurserna. Problemlösningsförmågan används mestadels i 

kapiteldelen Kikaren, som fokuserar på att utmana de elever som behöver extra utmaning. Detta 

resulterar då i att elever som behöver arbeta i Förstoringsglaset och inte hinner arbeta i Kikaren 

inte får en likvärdig förmågeutveckling av problemlösning som de eleverna med extra utmaning. 

Representationsförmågan används hos 16,6% av de uppgifter i de analyserade läromedlen, vilket 

tyder på att denna förmåga är underrepresenterad. Det representationsförmågan gör är att den låter 

eleven kunna göra kopplingar mellan olika enheter och hur dem representerar sig. Detta är viktigt 

att lära sig på grund av att denna förmåga ger ett stöd att göra det abstrakta med matematik mera 

konkret. I Matte Direkt: Safari får eleven utveckla denna förmåga i Safaridelen som alla elever måste 

arbeta sig igenom för att komma till diagnosen, vilket leder till att alla elever som kommer till 

diagnosen får öva på representationer. 

Sambandförmågan som övas i 43% av uppgifterna används likt den föregående förmågan mest 

i de tidigaste åren på lågstadiet. Denna förmåga används ofta på grund av att sambandsförmågan 

mestadels gör det abstrakta med matematik mer konkret, vilket är en viktig förmåga att lära sig. 

Denna förmåga är likt representationsförmågan mestadels placerad i kapitlets Safaridel på grund av 

vikten att elever lär sig denna förmåga innan de påbörjar mer avancerade delar. 

Procedurförmågan som finns med i 84,3 av alla uppgifterna, är den förmågan som enklast kan 

inkluderas i flera olika uppgifter där motivet är att öva andra förmågor. Anpassningen till uppgifter 

leder till att denna förmåga lätt genar iväg i antal och då överrepresenteras. Procedurförmågan är 

även en viktig stomme att utveckla, då många av de andra matematiskaförmågorna använder sig av 

procedurer för att utveckla sin egna förmåga, exempelvis problemlösningsförmågan. Vikten av att 

denna förmåga utvecklas hos eleven syns i och med att alla delar i Matte Direkt: Safari, innehåller 

uppgifter som utvecklar procedurförmågan. 

Resonemangsförmågan som används 9,1% i läromedlena, är den förmåga som likt 

problemlösningsförmågan används mestadels i Kikaren. För att kunna ställa resonemang och 

kunna argumentera matematiskt krävs det att eleven redan har förkunskaper såsom en förståelse 

för kopplingar mellan olika matematiska enheter. Då denna förmåga har ett litet utrymme i 

läromedlet och då oftast används i Kikaren, är det viktigt att elever som inte arbetar i Kikaren får 

anpassade övningar som utvecklar deras resonemangsförmåga. 
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Kommunikationsförmågan som används i 67,4% av alla uppgifter ären av de förmågorna som 

finns med i flest uppgifter. Det man kan se är att hela läromedlet genomsyras av 

kommunikationsförmågan, men det är hur den utvecklas hos eleven som är viktigt. 

Kommunikationsförmågan likt procedurförmågan inkluderas lätt i uppgifter som inte är ämnade 

för dem, vilket resulterar i att förmågan överrepresenteras. Problemet med att 

kommunikationsförmågan är att de uppgifter som är ämnade för att utveckla elevens matematiska 

kommunikation är alla placerade i Kikaren, medans de simpla övningarna såsom att läsa finns i 

Safari och förstoringsglaset. Detta leder till att de uppgifter som utvecklar förmågan mest finns i 

den utmanande delen som en del elever aldrig når fram till. 

Sammanfattningsvis är procedur- och kommunikationsförmågan de förmågorna som används 

mest bland alla 6 läromedlen hos Matte Direkt: Safari. Problemlösning-, representation- och 

resonemangsförmågan är de förmågorna som får övas minst. Problemet med den ojämna 

fördelningen av förmågeutövandet är att elever som inte är starka i matematik missar den utveckling 

av förmågorna som dem har rätt att få. Vilket kräver att lärare som använder Matte Direkt: Safari, 

måste vara medvetna om detta och själva kolla igenom läromedlet för att se vad som behövs 

kompletteras till de elever som inte får tillräcklig utveckling. 

Uppdrag Matte: Mattedetektiverna 

Genom läromedlet Uppdrag Matte: Mattedetektiverna kan alla de sex matematiska förmågorna som 

Lithner m.fl. (2010) har tagit fram till sitt forskningsramverk utvecklas. I läromedlen gick det 

därmed att identifiera problemlösnings-, representations-, sambands-, procedur-, resonemangs- 

och kommunikationsförmågan. Elever kan genom att enbart använda detta läromedel som 

undervisningsform utveckla alla dessa sex förmågor. Dock kunde det identifieras en stor skillnad i 

mängden uppgifter som kan utveckla respektive förmåga. 

Av de sex förmågorna kan procedur- och kommunikationsförmågan utvecklas vid flest tillfällen 

under alla årskurser. Dessa två förmågor får elever alltså flest möjligheter att träna och utveckla 

genom detta läromedel. I uppgifter då kommunikationsförmågan tränas behöver elever dock oftast 

endast förstå det kommunicerade innehållet från författaren av läromedlen och behöver inte vid 

lika många tillfällen själv kommunicera ett matematiskt innehåll. Därmed tränas vissa delar av 

kommunikationsförmågan inte i lika stor utsträckning som andra. Då många av de uppgifter som 

låter elever kommunicera matematiskt innehåll finns i det röda spåret i slutet av kapitlen innebär 

detta att de elever som istället väljer de gröna eller blåa spåren har ännu färre tillfällen att träna 

förmågan än det redan begränsade utbudet som läromedlet tillhandahåller. Trots att 

kommunikationsförmågan är den förmågan som stimuleras vid flest uppgifter i läromedlen, betyder 

inte detta att förmågan inte behöver stimuleras på andra sätt.  

Procedurförmågan kan analyseras på liknande sätt som kommunikationsförmågan. 

Procedurförmågan kan utvecklas vid många tillfällen men oftast krävs det endast att elever 

använder sig utav en procedur för att lösa uppgiften. Det finns alltså få uppgifter som faktiskt 
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tränar elever på att använda flera procedurer för att lösa uppgifter. För att hantera den delen av 

procedurförmågan kan elever med det i åtanke behöva öva på detta på andra sätt än genom 

läromedlet. 

Sambandsförmågan kan utvecklas genom strax över en tredjedel av uppgifterna och 

representationsförmågan genom strax över än en fjärdedel. Dessa förmågor kan alltså utvecklas 

genom en stor andel av uppgifterna men, i jämförelse, många färre uppgifter än procedurförmågan 

och kommunikationsförmågan. Uppgifter som stimulerar procedur- och 

kommunikationsförmågan tar över i läromedlen och andra förmågor som sambands- och 

representationsförmåga får då mindre utrymme. Författarna har valt att prioritera procedur- och 

kommunikationsförmågan högt men nedprioriterar då bort övriga förmågor. Sambandsförmågan 

tränas ofta genom uppgifter som låter elever storleksordna siffror, jämföra skillnader i storlek och 

antal eller som kräver en förståelse av positionssystemet. Det finns dock många andra typer av 

matematiska samband som inte får jämförligt utrymme i läromedlen, som exempelvis sambandet 

mellan addition och multiplikation. Vilka typer av samband elever ges möjlighet att utveckla i 

läromedlen visar även på vilken typ av samband som de kan behöva träna på andra sätt. 

Representationsförmågan kan som redovisat endast utvecklas genom lite mer än en fjärdedel av 

uppgifterna. Många uppgifter i läromedlen innehåller bara tal som elever exempelvis ska addera för 

att räkna ut summan och då behöver de inte förstå representationens egenskaper i relationen till 

enheten för att lösa uppgiften. Av denna anledning framkommer inte representationsförmågan 

som ett krav för att lösa uppgiften. Dessa uppgifter stimulerar istället procedur- och 

kommunikationsförmågan eller sambands- och kommunikationsförmågan. 

De två förmågorna som har minst möjlighet att utvecklas genom läromedlen är 

problemlösnings- och resonemangsförmågan. Problemlösningsförmågan kan utvecklas genom 

18,6% av uppgifterna och resonemangsförmågan genom endast 5,3% av uppgifterna. Det finns 

alltså få uppgifter som låter elever resonera, argumentera, bevisa eller motivera sina lösningar eller 

procedurer. Därtill finns det endast ett fåtal uppgifter som uppmanar eleverna att själva förstå och 

välja hur de ska gå tillväga för att lösa uppgifter. Dessa två förmågor har alltså få möjligheter att 

utvecklas hos elever i en undervisning som överhängande vägleds av detta läromedel. För att ge 

eleverna fler tillfällen att utveckla dessa förmågor behöver läraren komplettera läromedlen med 

andra övningar som stimulerar dessa förmågor ytterligare. 

Analysen av vilka matematiska förmågor som kan utvecklas genom läromedlet Uppdrag Matte: 

Mattedetektiverna visar alltså att fördelningen är ojämn mellan förmågorna. Procedur- och 

kommunikationsförmågan har stora möjligheter att utvecklas medan speciellt problemlösnings- 

och resonemangsförmågan kan utvecklas vid väldigt få tillfällen. Risken är alltså att elever inte ges 

tillräckliga möjligheter att utveckla framförallt resonemangsförmågan under årskurs 1-3 om 

undervisningen i hög grad förlitar sig till detta läromedel. 
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Hur fördelas möjligheten att utveckla förmågorna i de olika årskurserna? 

Matte Direkt: Safari 

Uppgifterna i Matte Direkt: Safari ger eleverna olika möjlighet beroende på årskurs att utveckla 

förmågorna. Alla förmågorna används och utvecklas mer eller mindre hos eleverna i alla årskurser 

och det är inte någon förmåga som saknas i något av de sex läromedlen. Över årskurserna minskar 

eller ökar vissa förmågor i antal, samtidigt som några är stilla. 

Problemlösningsförmågan börjar med att användas vid 11,1% av uppgifterna i första årskursen 

och ökar sedan till att användas vid en fjärdedel av uppgifterna i tredje årskursen. Denna ökning är 

ett tecken på hur viktigt förlaget tyckt det är att eleven har en grund att stå på innan den övas i 

problemlösning. Dock börjar ökningen inte förens mellan årskurs 2 och 3 då den ökar från 12,5% 

till 25,6%. Anledningen till att problemlösning inte används lika mycket vid första och andra 

årskursen är på grund av att eleven först måste bemästra andra förmågor såsom procedur-, 

samband- och representationförmåga. 

Representationsförmågan används som mest i första årskursen, då den finns med bland 25,4% 

av alla uppgifterna, sedan sjunker denna förmåga till 13,7% i andra årskursen för att till sist ligga på 

12,2% i tredje årskursen. Halveringen av användandet från första årskursen till andra, tyder på hur 

viktig denna förmåga är att lära sig i de tidiga årskurserna för att sedan kunna ge utrymme åt mer 

komplicerade förmågor i de senare årskurserna. 

Sambandsförmågan som är den tredje mest använda förmågan och används vid 62,3% av 

läromedlens uppgifter i första årskursen, men minskar med 20% inför varje årskurs och används i 

tredje årskursen vid 22,7% av uppgifterna. Denna jämna minskning visar även här vikten av att 

eleven tidigt utvecklar ett samband mellan olika enheter för att kunna skapa kopplingar mellan det 

konkreta och det abstrakta. 

Procedurförmåga är den förmågan som totalt får mest utrymme bland läromedlet Matte Direkt: 

Safari. Förmågan ökar från att i första årskursen användas vid 79,5% av uppgifterna, till att användas 

89,9% i tredje årskursen. Att denna förmåga är generellt sett oföränderlig och bara ökar med 5% 

för varje årskurs tyder på hur viktig denna förmåga är att utveckla under alla tre åren i lågstadiet. 

Procedurförmågan används vid nästan alla uppgifter är i Matte Direkt: Safari vilket tyder på vikten 

av att eleven måste utveckla procedurförmågan. 

Resonemangsförmågan användas vid 7,3% av uppgifterna i årskurs 1 och dubbleras till att 

användas vid 13% utav uppgifterna. Sammansatt används resonemangsförmågan minst av alla 

förmågorna under lågstadiet. Under både första och andra årskurserna används förmågan vid 7% 

av uppgifterna, men det är till tredje årskursen som den dubbleras till att användas 13%. Att 

resonemangsförmågan är oföränderlig under de två första åren tyder på att det krävs en viss tidigare 

kunskap om hur man ska gå tillväga för att välja rätt val. För att med säkerhet kunna föra 

resonemang kring de matematiska val som eleven väljer själv, behöver då en grund byggas upp 

under de två första åren för att sedan utveckla denna förmåga i tredje årskursen. Detta leder till att 
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resonemangsförmågan knappt utvecklas under de två första åren i lågstadiet, för att sedan utmanas 

och utvecklas under det tredje året. 

Kommunikationsförmågan är tillsammans med procedurförmågan de förmågor som används 

vid mest uppgifter i alla årskurserna. Förmågan används i första årskursen 66% i läromedlet och 

höjer sig till 71% av uppgifterna. Trots det att denna förmåga är bland de mest använda samt stabilt 

oföränderliga hos uppgifterna, ser man att denna får en procentuell dip i utrymmet under andra 

årskursen vilket tyder på en minskning av användandet och att fokus centreras hos en annan 

förmåga under årskurs 2. 

Sammanfattningsvis är procedur- och kommunikationsförmågan de två förmågorna som 

används och utvecklas mest bland alla årskurserna, samtidigt som problemlösning-, representation- 

och resonemangsförmåga är de förmågorna som får minst utrymme att utvecklas i läromedlen. 

Representations- och sambandsförmågans sjunkande antal i uppgifter tyder på hur viktiga dessa 

förmågor är att utveckla för eleven i det första årskurserna, samtidigts som vikten av att utveckla 

problemlösning- och resonemangsförmåga läggs på de senare årskurserna i lågstadiet. 

Uppdrag Matte: Mattedetektiverna 

Möjligheterna att utveckla de matematiska förmågorna ser olika ut i de olika årskurserna. Vissa 

matematiska förmågor kan utvecklas vid fler tillfällen i exempelvis årskurs 1 än i de andra 

årskurserna medan andra förmågor kan utvecklas genom ungefär lika många uppgifter i alla 

årskurser. 

Resonemangsförmågan kan stimuleras genom flest uppgifter i årskurs 2 men har i alla årskurser 

jämförsvis få möjligheter att tränas genom läromedlen. I kontrast så sker det en progression mellan 

årskurs 1 och årskurs 3 för både procedurförmågan och problemlösningsförmåga. 

Sambandsförmågan kan stimuleras i flest uppgifter i årskurs 1 och 2 och antalet uppgifter blir så 

gott som halverade i årskurs 3, dock så är detta efter att möjligheterna minskar mellan varje årskurs. 

För kommunikationsförmågan sker en ökning av antalet uppgifter från årskurs 1 till årskurs 2 där 

den stagnerar och antalet uppgifter är ungefär lika många i årskurs 3. 

I läromedlen Uppdrag Matte: Mattedetektiverna 1A och Uppdrag Matte: Mattedetektiverna 1B 

prioriteras alltså kommunikationsförmågan och procedurförmågan men även 

representationsförmågan och sambandsförmågan. Trots att kommunikationsförmågan och 

procedurförmågan kan utvecklas som minst i årskurs 1, är det ändå dessa förmågor som är mest 

representerade. Läromedlen i årskurs 1 är de läromedlen som har procentuellt störst andel uppgifter 

som kan stimulera representations- och sambandsförmågan. Problemlösningsförmågan och 

resonemangsförmågan är därmed lågt representerade i läromedlen för årskurs 1. 

I läromedlen Uppdrag Matte: Mattedetektiverna 2A och Uppdrag Matte: Mattedetektiverna 2B minskar 

procentuellt möjligheterna att utveckla sambands- och representationsförmågan i läromedlen. De 

andra förmågorna ökar både i antal uppgifter som utvecklar respektive förmåga men även 

procentuellt hur många uppgifter i läromedlen som kan utveckla förmågorna. I årskurs 2 ökar alltså 
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möjligheterna att utveckla problemlösnings-, procedur-, resonemangs- och 

kommunikationsförmågan men möjligheten att utveckla representations- och sambandsförmågan 

minskar. 

I läromedlen Uppdrag Matte: Mattedetektiverna 3A och Uppdrag Matte: Mattedetektiverna 3B har 

möjligheterna att utveckla problemlösnings- och procedurförmåga fortsatt öka medan 

möjligheterna att utveckla representations- och sambandsförmåga har fortsatt minska. Även 

uppgifter som tränar resonemangs- och kommunikationsförmågan minskar men endast med 20 

respektive 4 uppgifter, vilket utgör en praktiskt tagen betydelselös procentuell skillnad. 

Sammanfattningsvis är möjligheterna att utveckla procedur- och kommunikationsförmågan i 

läromedlet Uppdrag Matte: Mattedetektiverna genomgående höga medan möjligheterna att utveckla 

resonemangs- och problemlösningsförmågan är genomgående låga. Författarna prioriterar alltså 

procedur- och kommunikationsförmågan för elever i lågstadiet medan de samtidigt prioriterar bort 

resonemangs- och problemlösningsförmågan som knappt kan utvecklas genom läromedlen i de tre 

årskurserna. Att utveckla representations- och sambandsförmågan är av högre vikt i läromedlen 

som är anpassade för de lägre årskurserna medan utvecklingen av procedur- och 

problemlösningsförmågan är viktigare i de högre årskurserna. Författarna lägger alltså stor vikt vid 

att elever som använder läromedlen i sin undervisning ska ha många chanser att utveckla 

representations- och sambandsförmågan under de första åren av lågstadiet. Lite av utrymmet i 

läromedlen prioriteras sedan om för att istället utveckla procedur- och problemlösningsförmågan. 

I början av lågstadiet har elever många möjligheter att öva på att använda sig av procedurer men 

möjligheterna är större i slutet av lågstadiet. Problemlösningsförmågan kräver lite mer av elever än 

i en rutinuppgift då det i en problemlösningsuppgift inte står hur de ska gå tillväga för att lösa 

uppgiften. Detta kan vara en anledning till varför problemlösningsuppgifterna får mest plats i de 

senare årskurserna, då de kräver mer av eleverna. 

Vilka likheter och skillnader finns hos läromedelsserierna gällande 

möjliggörande för elever att utveckla förmågor? 

En av likheterna hos läromedelsserierna Matte Direkt: Safari och Uppdrag Matte: Mattedetektiverna är 

att resonemangsförmågan har få möjligheter att utvecklas genom läromedlen. I Matte Direkt: Safari 

kan resonemangsförmågan tränas genom 9,1% av uppgifterna och i Uppdrag Matte: Mattedetektiverna 

genom 5,3%. En annan likhet är progressionen av möjligheten att utveckla 

problemlösningsförmågan. I både Matte Direkt: Safari och Uppdrag Matte: Mattedetektiverna ökar, för 

varje årskurs, mängden uppgifter som stimulerar problemlösningsförmågan. Hos båda läromedel 

har problemlösningsförmågan minst möjlighet att utvecklas i årskurs 1, men antalet uppgifter ökar 

i årskurs 2 och är som flest i årskurs 3. Mängden uppgifter som tränaar problemlösningsförmågan 

är dock få i både Matte Direkt: Safari och Uppdrag Matte: Mattedetektiverna. I Matte Direkt: Safari kan 

problemlösningsförmågan utvecklas genom 16,7% av uppgifterna och i Uppdrag Matte: 

Mattedetektiverna genom 18,6%. 
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Förändringen av antalet uppgifter i läromedlen som stimulerar sambandsförmågan minskar i 

både Matte Direkt: Safari och Uppdrag Matte: Mattedetektiverna för varje årskurs. Samma nedåtgående 

trend sammanfaller med antalet uppgifter som tränar representationsförmågan. I läromedlen 

anpassade för årskurs 1 kan sambands- och representationsförmågan utvecklas i flest uppgifter 

men antalet uppgifter som kan stimulera dessa förmågor minskar i årskurs 2 och möjligheterna är 

som minst i årskurs 3. 

En annan likhet är att mängden uppgifter som utvecklar procedurförmågan ökar för varje 

årskurs i både Matte Direkt: Safari och Uppdrag Matte: Mattedetektiverna . Dessutom är både procedur- 

och kommunikationsförmågan de förmågor som kan tränas genom flest uppgifter i båda 

läromedlen under alla tre årskurser. Matte Direkt: Safari innehåller en lite större andel uppgifter som 

utvecklar procedurförmågan och ger färre tillfällen att stimulera kommunikationsförmågan än 

läromedlet Uppdrag Matte: Mattedetektiverna . 

Mängden uppgifter som behandlar kommunikationsförmågan är hos båda läromedlen i liknande 

antal vilket visar på vilken vikt förlagen lägger på elevernas möjlighet att utveckla förmågan att 

kunna kommunicera. Båda läromedlen i årskurs 3 har ungefär 450 uppgifter som utvecklar 

kommunikationsförmågan. 

Antalet uppgifter som stimulerar representationsförmågan är i samtliga årskurser flera i Uppdrag 

Matte: Mattedetektiverna än i Matte Direkt: Safari. I Matte Direkt: Safari stimuleras 

representationsförmågna endast genom 16,6% av uppgifterna medan Uppdrag Matte: 

Mattedetektiverna tränar förmågan genom 27,2%. Representationsförmågan har alltså mindre 

möjlighet att utvecklas genom läromedlet Matte Direkt: Safari än Uppdrag Matte: Mattedetektiverna. 

Med mängden uppgifter som stimulerar sambandsförmågan är det tvärtom, då innehåller Matte 

Direkt: Safari fler sådana uppgifter än Uppdrag Matte: Mattedetektiverna. Ytterligare skillnader mellan 

läromedlen är antalet uppgifter både totalt räknat och mellan årskurserna. Matte Direkt: Safari 

innehåller 1931 uppgifter uppdelade i sex läromedel och Uppdrag Matte: Mattedetektiverna innehåller 

1516 uppgifter uppdelade i sex läromedel. 

En annan skillnad mellan läromedlen är att mängden uppgifter som övar procedurförmågan 

skiljer sig åt i första årskursen. Procedurförmågan kan utvecklas genom 458 uppgifter i Matte Direkt: 

Safari och 249 uppgifter i Uppdrag Matte: Mattedetektiverna. Resonemangsförmågan används i mindre 

utsträckning i läromedlet Uppdrag Matte: Mattedetektiverna än i Matte Direkt: Safari. 

Sammanfattningsvis finns det i de två läromedelsserierna fler likheter än skillnader gällande 

möjliggörande för elever att utveckla förmågor. I båda läromedlen minskar mängden uppgifter som 

utvecklar representations- och sambandsförmågan för varje årskurs medan mängden uppgifter som 

utvecklar procedur- och problemlösningsförmågan istället ökar. De två läromedlen prioriterar båda 

procedur- och kommunikationsförmågan och prioriterar då även bort de fyra andra förmågorna, 

men främst problemlösnings- och resonemangsförmågan. 
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Diskussion 

Regeringen påstår att avsaknaden av läromedelsgranskning leder till att bristfälliga läromedel 

kommer ut på marknaden och hamnar på skolor som själva ej granskat läromedlet 

(Utbildningsdepartementet, 2020-04-24). Skolinspektionen och pedagogen Johansson menar även 

att läromedel påverkar undervisningens innehåll och har brister och begränsningar som påverkar 

elevers lärande (Skolinspektionen, 2009, ss. 16-18; Johansson, 2006, ss. 28-29). Skolinspektionen 

påstår vidare att utvecklingen av vissa matematiska förmågor, främst problemlösnings- och 

resonemangsförmågan, blir begränsade av den läroboksstyrda undervisningen (Skolinspektionen, 

2009, s. 9). Sammanfattningsvis påverkar alltså bristfälliga läromedel elevernas utveckling av de 

matematiska förmågorna. Av denna anledning var det av intresse för oss att analysera och jämföra 

vilka förmågor som två läromedelsserier i matematik för årskurs 1-3 möjliggör för eleverna att 

utveckla. 

 

Resultatdiskussion 

Uppsatsens två första frågeställningar var 1) Vad för typ av förmågor går att utveckla genom de 

olika läromedlen?, 2) Hur fördelas möjligheten att utveckla förmågorna i de olika årskurserna? 

Genom utförandet av analysen ser vi att svaren på dessa två frågeställningar liknar varandra. 

Resultatet av analysen visar att problemlösnings- och resonemangsförmågan har få möjligheter att 

utvecklas i både läromedlet Matte Direkt: Safari och Uppdrag Matte: Mattedetektiverna. Dessa två 

förmågor har få tillfällen att utvecklas i alla tre årskurser och även totalt sätt i läromedlen. I Uppdrag 

Matte: Mattedetektiverna ligger möjligheterna att utveckla representationsförmågan lågt men i Matte 

Direkt: Safari är det den förmågan med näst minst möjlighet att utvecklas genom läromedlen. 

Slutsatserna från uppsatserns två första frågeställningar blir med detta sagt liknande. 

Att problemlösningsförmågan har få tillfällen att tränas stämmer överens med van Zanten och 

van den Heuvel-Panhuizens resultat av sin analys av läromedel i Nederländerna (van Zanten & van 

den Heuvel-Panhuizen, 2018, s. 827). De begränsade utvecklingsmöjligheterna av 

resonemangsförmågan som vårt resultat belyser stämmer överens med resultatet av Samuelssons 

studie (Samuelsson, 2010, ss. 37-38). Samuelssons studie visar att elever som endast arbetar 

självständigt i sina läroböcker blir begränsade i utvecklingen av resonemangsförmågan 

(Samuelsson, 2010, ss. 37-38). Även Bieda m.fl. visar i sin studie att endast 3,7 % av uppgifterna i 

läromedel som används i skolor i USA, låter elever träna sin resonemangsförmåga (Bieda m.fl., 

2013, s. 79). Det är alltså inte enbart läromedlen Matte Direkt: Safari och Uppdrag Matte: 

Mattedetektiverna som innehåller få uppgifter som kan utveckla problemlösnings- och 

resonemangsförmågan, utan liknande resultat har framkommit i andra studier. 

I vårt resultat kan man se att de två matematiska förmågor som ges flest möjligheter att utvecklas 

genom läromedlen Matte Direkt: Safari och Uppdrag Matte: Mattedetektiverna är procedur- och 
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kommunikationsförmågan. Boesen, Lithner och Palm har i sin analys av vilka matematiska 

förmågor som testas i nationella proven kommit fram till att det även där är procedur- och 

kommunikationsförmågan som testas genom flest uppgifter (Boesen, Lithner & Palm, 2016, ss. 

119-120). Vad gäller nationella proven i årskurs 3 är dock endast procedurförmågan 

överrepresenterad (ibid.). Att procedurförmågan testas i många uppgifter stämmer överens med 

antalet uppgifter som utvecklar förmågan i läromedlen. Antalet uppgifter som testar 

kommunikationsförmågan i nationellaproven är dock lägre en antalet uppgifter som stimulerar 

förmågan i läromedlen Matte Direkt: Safari och Uppdrag Matte: Mattedetektiverna. 

Uppsatsens tredje frågeställning var 3) Vilka likheter och skillnader finns hos läromedelsserierna 

gällande möjliggörande för elever att utveckla förmågor? Vi kom fram till att dessa två 

läromedelsserier har många likheter och några skillnader. Både Matte Direkt: Safari och Uppdrag 

Matte: Mattedetektiverena har få uppgifter som utvecklar resonemangs- och 

problemlösningsförmågan. Matte Direkt: Safari möjliggör även representationsförmågan i liten 

mängd. Dessa två respektive tre matematiska förmågor har alltså få tillfällen att utvecklas genom 

läromedlen och innehåller inte många uppgifter som utmanar resonemangs- och 

problemlösningsförmågan. Tünde och Stark stärker detta i sin analys av läromedel i ungerska 

lågstadieskolor i Rumänien (Tünde & Stark, 2011, s. 47). I studiens enkätundersökning kom de 

fram till att läromedel saknar utmanande uppgifter för elever (ibid.). Resonemangs- och 

problemlösningsförmågan saknar uppgifter som utmanar förmågorna i Matte Direkt: Safari och 

Uppdrag Matte: Mattedetektiverna. Även representationsförmågan har få tillfällen att utvecklas i dessa 

läromedel, men speciellt i Matte Direkt: Safari. Utmanande uppgifter är alltså något som saknas i 

många läromedel både i andra länder, som i Sverige. 

Som vi redan nämnt visar Samuelsson även i sin studie att undervisning i matematik bestående 

av endast självständigt arbete i läroboken ger elever få möjligheter att utveckla 

resonemangsförmågan men många möjloigheter att utveckla procedurförmågan (Samuelsson, 

2010, ss. 37-38). Slutsatsen man kan dra av detta är att läromedel kan främja utvecklingen av vissa 

förmågor men begränsa utvecklingen av andra. Detta kan man koppla till våran analys av Matte 

Direkt: Safari och Uppdrag Matte: Mattedetektiverna, då möjligheterna att träna procedur- och 

kommunikationsförmågan är många vilket främjar elevers utveckling av dessa förmågor. Samtidigt 

som möjligheterna att utveckla resonemangs-, problemlösnings- och representationsförmågan är 

begränsade vid användning av läromedlen. 

Den didaktiska relevansen av denna slutsats är insikten om att läromedel i visa aspekter inte är 

tillräckliga för elevers lärande av visa förmågor. Flera forskare som analyserat läromedel i matematik 

både i Sverige och i andra länder har kommit fram till samma slutsats. Som lärare kan detta vara 

viktigt att tänka på i sin planering av undervisning. 
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Konklusion 

Syftet med uppsatsen är att analysera och jämföra vilka förmågor som två läromedelsserier i 

matematik för årskurs 1-3 möjliggör för eleverna att utveckla. Uppsatsens två första frågeställningar 

var 1) Vad för typ av förmågor går att utveckla genom de olika läromedlen?, 2) Hur fördelas 

möjligheten att utveckla förmågorna i de olika årskurserna? Analysens resultat av dessa två 

frågeställningar visar att de läromedel som vi analyserat kan utveckla alla sex matematiska förmågor 

men att det ges få tillfällen att utveckla problemlösnings- och resonemangsförmågan. Vi anser att 

läromedlen stimlurerar vissa förmågor för lite och att det skulle behövas en jämnare fördelninga av 

uppgifter som stimulerar respektive förmåga. Vi tror inte att alla lärare har insikten i av vad 

läromedel faktiskt lär ut och att de blint förlitar sig på att läromedlet förhåller sig till läroplanen. 

Det är möjligt för lärare att starkt vägledas av läromedel i undervisningen och av denna anledning 

är det därför viktigt att granska läromedlen innan en planerar undervisningens innehåll och form. 

Det finns en risk för att många lärare och skolor inte gör detta noggrant och då staten har svårt att 

styra läromedlens innehåll är därför frågan om det ska finnas en läromedelsgranskning eller ej, i 

detta sammanhang, relevant. 

Uppsatsens tredje frågeställning var 3) Vilka likheter och skillnader finns hos läromedelsserierna 

gällande möjliggörande för elever att utveckla förmågor? Analysens resultat av denna frågeställning 

visar att kvaliten av läromedlen brister i att lära ut resonemangs-, problemlösnings- och 

representationsförmågan. Nyttan av läromedlen är dock hög när det kommer till att lära ut 

procedur- och kommunikationsförmågan. Av denna anledning anser vi att 

matematikundervisningen inte endast ska styras av läromedlen som finns i svenska skolor, men att 

dessa läromedel kan ses som resurser för elevers lärande. För att utnyttja läromedlen till dess fullo 

bör man alltså veta om dess styrkor och svagheter och endast använda läromedlen vid de tillfällen 

som de hjälper elever att nå måluppfyllelse. I fallet av de två analyserade läromedlen i vår studie 

skulle en som lärare, för att främja elevernas måluppfyllelse, behöva komplettera med 

gruppdiskussioner eller andra övningar som utvecklar problemlösnings- och 

resonemangsförmågan. 

Avslutningsvis skulle det behövas ytterligare forskning som redogör för hur 

matematikundervisningens innehåll och form ser ut i svenska skolor idag. Detta för att kunna 

strukturera ut vad som är bristfälligt och framgångsrikt, för att en sedan som lärare ska kunna forma 

en matematikundervisning som främjar elevers måluppfyllelse. 
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