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Sammanfattning 

Denna studie har syftat till att få en inblick i om matematikläroböcker följer den nuvarande 

läroplanen genom att behandla de fem matematiska förmågorna som beskrivs i slutet av 

syftesdelen i Lgr 11. Utifrån detta har vi försökt ta reda på om lärare kan lita på att eleverna 

får möjlighet att träna de fem matematiska förmågorna, när de arbetar utifrån läroböckerna i 

sin undervisning. 

 

Studien består av en innehållsanalys med en textanalytisk inriktning, som består av både 

kvalitativa och kvantifierande jämförelser av specifika företeelser utifrån 

lärobokstexterna. Det material vi har analyserat är fyra kapitel ur tre matematikläroböcker för 

årskurs tre. Två av dessa kapitel är från läromedelsserien Nya matematikboken och de andra 

två från Pixel matematik. 

 

Studiens resultat visar att de fem matematiska förmågorna prioriteras olika i de 

matematikläroböcker vi har granskat. Det har även visat sig att de prioriteras olika i områdena 

geometri respektive sannolikhet och statistik. Ingen förmåga utesluts helt i läroböckerna, dock 

har vi tydligt sett att begreppsförmågan får störst utrymme. Dessutom har det tydliggjorts att 

läroboken har en viktig roll i undervisningen, samt att i val av lärobok bör läraren ha sett till 

att i förhand granskat den. 
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Inledning 

Det här arbetet handlar om att uppmärksamma matematikens fem förmågor och hur de 

prioriteras i olika matematikläroböcker. Vi anser att det är viktigt och någonting som 

förhoppningsvis kommer vara oss till nytta i våra framtida arbetsliv som lärare. Utifrån våra 

egna erfarenheter har vi uppfattat att många lärare lägger stort förtroende hos skolans 

läroböcker, att de tar för givet att de behandlar det som anses väsentligt enligt Lgr 11, och i 

vissa fall använder dessa böcker flitigt i sin undervisning. Därför är det betydelsefullt att 

lärare får insikt i att de bör kritiskt granska och reflektera över sina val av läroböcker. 

Samtidigt har vi upplevt att tid är någonting många lärare upplever att de saknar i sitt arbete 

och därför kan det vara svårt att hinna med att noga granska läromedel innan de används i 

undervisningen. Dessutom lägger många lärare fokus på det centrala innehållet och 

kunskapskraven, då det är utifrån dessa bedömningen ska ske för att eleverna ska klara 

grundskolan. Det kan innebära att de fem matematiska förmågorna (vilka beskrivs senare i 

studien) som ska tränas enligt Lgr 11 prioriteras bort. Utifrån denna problematik ville vi ta 

reda på hur dessa behandlas i olika matematikläroböcker och om det är någon förmåga som 

eventuellt prioriteras mer, mindre eller helt utesluts. 
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Bakgrund 

Tidigare matematikundervisning och styrdokument  

 

Skolan och matematikundervisningen har en tydlig förankring i skolreformen och 

decentraliseringen som skedde på 1990-talet. I och med införandet av Lpo 94 (1994 års 

läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet) övergick man 

till ett mer mål- och resultatstyrt system med olika betygskriterier. Allt mer ansvar lades hos 

läraren på lokal nivå, som skulle kunna tolka de få direktiv om metod och innehåll som fanns 

i läroplanen (Palm m.fl. 2004, s.1). Utifrån de få nationella direktiven skulle läraren sedan 

anpassa undervisningen till de konkreta målen med fokus på elevernas prestationer och vilka 

kunskaper de förväntades uppnå (ibid.). Detta blev en relativt drastisk skillnad mot förr, då 

prestationerna rangordnades i förhållande till varandra och det inte fanns några nationella 

konkreta mål (ibid.) Idag  ligger istället fokus mer på den aktiva eleven, som utifrån sin egen 

förmåga ska utveckla kompetens inför framtiden, samt tränas i fem specifika förmågor inom 

matematiken som beskrivs i den nuvarande läroplanen i matematik. Tidigare sågs istället 

undervisningsinnehållet som det mest centrala och läraren skulle vara ansvarig för att lägga 

över detta innehåll, som ansågs som väsentlig kunskap, på eleverna (Berg, 2011, s. 50-51). 

 

Problematik kring ämnets områdesuppdelning 

Matematikämnet har, förutom konkretiserats genom mål, blivit uppdelat i ämnesområden med 

olika delområden i läroplanens centrala innehåll. De delområden som enligt lgr 11 ska beröras 

inom matematikundervisningen är Taluppfattning och tals användning, Algebra, Geometri, 

Sannolikhet och statistik, Samband och förändringar, samt Problemlösning (Skolverket a, 

2011, s. 64-65). Detta införande av mål och ämnesindelad läroplan kan ge en reducerad bild 

av de olika ämnena generellt sett, då de identifieras med sina unika egenskaper, begrepp och 

innehåll som står i styrdokumenten (Palm, s.2). 

 

Utifrån detta har det även visat sig uppstå ytterligare problematik som består i att mäta elevers 

kunskaper inom matematikämnet. Eftersom kunskapen traditionellt sett är kopplad till 

ovanstående nämnda delområden som eleverna ska ”behärska” inom matematiken så sker 

detta vanligtvis via undervisning som också oftast är uppdelad utifrån dessa delområden. Det 

gör det svårare att se matematikämnet i sin helhet, där det finns ett samband mellan olika 
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delområden. Detta gör i sin tur att det blir svårt att se en stegvis utveckling av kunskaperna, då 

innehållet oftast byts ut i läromedel genom områdesspecificerade kapitel, istället för att det 

sker en genomgående progression genom läroböckerna (Helenius, 2006). 

 

Fördjupning av dagens läroplan inom matematikämnet 

Från och med 2011 infördes en ny obligatorisk läroplan för hela grundskolan. Den består av 

tre delar. Det inledande kapitlet tar upp ”skolans värdegrund och uppdrag”, sedan beskrivs 

”övergripande mål och riktlinjer” och slutligen kommer ”kursplanerna” (Skolverket b, 2011, 

s. 4).  De första två delarna liknar varandra i alla skolnivåer inom landet, medan kursplanerna 

skiljer sig mer åt beroende på om de berör grundsärskola, sameskola, specialskola, grundskola 

eller gymnasieskola (Skolverket b, 2011). För att få en överblick över undervisningens 

uppdrag, kunna tolka läroplanen och förstå dess struktur har Skolverket gjort en djupare 

förklaring kring de olika delarna som vi ska gå in på här nedan. 

 

Kursplanens matematikdel är indelad i tre delar som ska vara grunden till 

matematikundervisningen. Syftesdelen är den första och fokuserar framför allt på fem 

förmågor som eleven ska ges förutsättning att utveckla. Efter syftesdelen kommer det centrala 

innehållet, som innefattar det innehåll undervisningen ska beröra. Tillsammans lägger de en 

grund för kunskapskraven, den slutliga delen, som är det eleven ska kunna efter sin utbildning 

(se figur 1) (Skolverket, 2012). 

 

 

Figur 1 (Skolverket, 2012) 

 

De fem förmågorna  

De fem förmågorna vi baserat vår analys på och som eleverna ska utveckla beskrivs i slutet av 

matematikämnets syftesdel. Dessa förmågor är samma för alla årskurser i grundskolan över 

hela landet (Skolverket, 2012). De uttrycks på följande vis i Lgr 11: 
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”Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 

 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder, 

 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter, 

 föra och följa matematiska resonemang, och använda matematiska uttrycksformer för 

att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och 

slutsatser.” (Skolverket a, 2011, s. 63.)  

 

 

Syftets uppbyggnad och koppling till de fem förmågorna 

Då de fem förmågorna berör syftesdelen och kunskapskraven inom kursplanen, så utelämnar 

vi djupare beskrivning av de två inledande delarna av läroplanen, samt det centrala innehållet. 

 

Läroplanens kursplansdel är indelad i ämneskapitel, som i sin tur delas in i det undervisningen 

utifrån de olika ämnena ska syfta till; det centrala innehållet, samt kunskapskrav (från åk 4 

ingår även avslutningsvis de olika betygskriterierna) (Skolverket a, 2011, s. 3). Själva 

syftesdelen inom matematikämnet inleds med en övergripande bild av vilka 

matematikkunskaper undervisningen ska syfta till, det vill säga vilka kompetenser och 

förmågor elever ska ges möjlighet att utveckla inom ämnet (ibid.).  

 

Innan syftesdelen förklarar Skolverket kort motivet till varför ämnet är nödvändigt och 

därmed ligger till grund för matematikundervisningen. Där beskrivs att ”Matematiken har en 

flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov 

som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk 

verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära 

kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger 

människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer 

och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.” (Skolverket a, 2011, s. 62). 
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Skolverket har genom rapporten ”Kommentarmaterial till kursplanen i matematik” 

(Skolverket b, 2011) gjort en mer ingående beskrivning av bland annat syftesdelen och de 

förmågor eleven ska ges förutsättning att utveckla inom matematikämnet. Genom rapporten 

har de bland annat försökt göra en tydligare bild av varför och hur de nämnda förmågorna bör 

vara någonting eleverna utvecklar. Då förmågorna går in i och överlappar varandra finns en 

komplexitet med dem, som gör det viktigt att vara medveten om vid bedömning av dessa 

(Skolverket b, s. 7, 2011). 

 

I rapporten står det att genom syftesdelen lyfts det fram att eleverna ska utveckla förmågan 

”att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder”. Det förklaras vara ett långsiktigt mål och är densamma som beskrivs först av de 

fem förmågorna (ibid. s. 8). Förutom problemlösningsförmågan görs kopplingar till flera av 

de fem förmågorna genom den löpande texten i läroplanens syftesdel. Ett exempel på detta 

kan identifieras utifrån att undervisningen ska vara bidragande till ”att eleverna utvecklar 

intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.” 

(Skolverket a, 2011, s. 62) Detta skulle kunna kopplas till alla fem förmågor, då det kan ses 

som grundläggande förutsättningar för att kunna bevisa och uttrycka sina kompetenser inom 

ämnet.  

 

Att genom matematiken ”ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka 

vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av 

matematikens uttrycksformer” kan också kopplas till flera av förmågorna då de bland annat 

innefattar förmåga att tolka, beskriva och formulera sig med hjälp av matematiska 

uttrycksformer (Skolverket a, 2011, s. 62). Vi kan även genom syftesdelen läsa att eleverna 

ska ges förutsättningar ”att utveckla förtrogenhet med grundläggande begrepp och metoder 

och deras användbarhet” (ibid.) vilket den tredje förmågan att ”använda och analysera 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp” kan anses vara en förutsättning inför. 

Vidare kan man läsa att ”förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang” 

är någonting som bör utvecklas vilket kan kopplas till den fjärde förmågan att ”föra och följa 

matematiska resonemang” (Skolverket a, 2011, s. 63). Slutligen står det uttryckligen att 

eleverna ska ges förutsättningen att utveckla en förtrogenhet för ”att kommunicera om 

matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.” (ibid.). Detta kan kopplas till den 

femte förmågan som handlar just om kommunikationskompetensen att ”använda 

matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 
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frågeställningar, beräkningar och slutsatser.” (ibid.). På så vis kan vi se att den löpande 

syftestexten och de förmågor som lyfts fram i punktform i slutet av syftesdelen är starkt 

sammankopplade och bygger på varandra, men att de som tidigare nämnts även går in i 

varandra (Skolverket b, s. 7, 2011). 

 

Kunskapskravens koppling till de fem förmågorna 

Som tidigare nämndes har kunskapskraven och syftesdelen i läroplanen en stark koppling till 

varandra, då kunskapskraven grundas på läroplanens fem förmågor i syftesdelen, samt det 

centrala innehållet. Kunskapskraven är den avslutande delen i varje ämne som ligger till 

grund för bedömningen och beskriver just de krav på kunskaper som fordras för de olika 

betygsstegen. Kunskapskraven är anpassade efter ämnesområden, men även ålder, då det 

krävs mer omfattande kunskaper högre upp i utbildningsnivån (åk 1-3 har vissa krav, åk 4-6 

och 7-9 har utökade). Dessutom skiljer sig kunskapskraven åt, eftersom åk 4-6 och åk 7-9 ska 

bedömas efter en betygsskala. Betygsskalan ligger därför som avslutande del av 

kunskapskraven för åk 4-6 och åk 7-9, medan åk 1-3, som inte ska bedömas med betyg, utan 

utifrån vad ”som krävs för godtagbara kunskaper i årskurs 3” och därmed saknar betygsstegen 

(Skolverket b, 2011, s. 27). 

 

Eftersom ”eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmågorna i de långsiktiga målen genom 

hela grundskolan” så innebär det att detta ska ske successivt i en progression genom hela 

grundskoletiden, vilket framkommer genom kunskapskraven (Skolverket b, 2011, s. 29).  

Skolverket har därför även gjort en sammanfattande beskrivning av relationen mellan 

kunskapskraven och de fem förmågorna för att ge en tydligare bild och förståelse för detta 

(ibid.). Dessa nedanstående beskrivningar av de fem förmågorna ligger även till grund för 

analysverktyget till denna studie. 

 Förmågan att ”formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera 

valda strategier och metoder” sker i en progression som utgår från de tidigare åren 

genom att eleverna löser enkla elevnära problem inom matematikämnet. Med tiden 

blir kraven högre i och med att det tillkommer mer avancerade uträkningar och mer 

djup i elevens resonemang (Skolverket b, 2011, s. 29). 

 

 Att ”använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp” 

sker succesivt genom att eleverna först bekantas med de mest grundläggande 
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matematiska begreppen, för att senare lära sig allt fler och kunna använda dem i mer 

omfattande. De ska gradvis dessutom kunna tillämpa dem på en allt mer avancerad 

nivå, samt med alternativa tillvägagångssätt (ibid.). 

 

 Den tredje förmågan handlar om att ”välja och använda lämpliga matematiska 

metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter” (ibid.). Detta sker till en 

början genom att kunna använda metoder ”med viss anpassning till sammanhanget 

för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter” (ibid.). Därefter sker en 

högre svårighetsgrad av detta, samt ökat krav på precision till dess sammanhang 

(ibid.) 

 

 När det kommer till att ”föra och följa matematiska resonemang” samt att ”använda 

matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (Skolverket b, 2011, s. 29) ligger 

progressionen huvudsakligen i att först kunna kommunicera ”enkla beskrivningar av 

tillvägagångssätt med konkret material, bilder, symboler och andra matematiska 

uttrycksformer.” (ibid.). Därefter ställs allt högre krav på bland annat beskrivning av 

tillvägagångssätt, ökad anpassning till sammanhang, mer välutvecklade resonemang 

och kritiskt ifrågasättande kring matematiska framställningar (ibid.).  

 

Läromedel i undervisningen 

Läromedel har varit och är fortfarande en stor del av undervisningen som sker ute i skolorna. 

Begreppet läromedel innefattar allt från en hemsida på internet till elevens egen lärobok, det 

är helt enkelt någonting som hjälper eleven att uppnå kursmålen i skolan. Staten har haft 

läromedel som en del i arbetet att göra så att undervisningen i svenska skolor har samma 

innehåll över hela landet. I de äldre läroplanerna stod det även i kommentarsmaterialet vilka 

läroböcker som rekommenderades medan det nu är lärarnas egna ansvar att välja vilka 

läromedel som anses mest lämpade för att uppnå målen (Skolverket, 2006, s. 9). 

 

En del forskning om läromedel visar på läromedlens roll och funktion. Inom denna forskning 

finns det tre grupper: Processorienterade studier som handlar om själva processen att ta fram 

läromedel, användarorienterade studier som handlar om hur lärare och elever använder 
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läromedel och den sista gruppen är produktorienterade studier som ägnar sig åt granskning av 

läromedel och då oftast läroböcker (ibid.). 

 

Skolverket har gjort en granskning av läroböcker i ett flertal rapporter. Bland annat 

”Läromedlens roll i undervisningen” som är en användarorienterad studie med resultat baserat 

på intervjuer av lärare och enkäter. De har även gjort en processorienterad studie då de 

intervjuat läroboksförfattare och förlag om deras tillvägagångssätt (ibid. s. 7). I rapporten 

menar de att läromedel är ett begrepp som är svårdefinierat men väljer att definiera läromedel 

som ”sådant som lärare och elever använder för att eleverna ska nå uppställda mål” (ibid. s. 

9). 

 

Av lärarna som Skolverket har intervjuat anser många att undervisningen bör innehålla flera 

olika läromedel, då de menar att olika läromedel har olika funktioner. När lärarna ska välja ut 

vilka läromedel de ska använda sig av finns det faktorer som är viktiga och påverkar beslutet. 

Exempelvis vad har läraren för pedagogisk grundsyn? Räcker skolans ekonomiska resurser 

till? Vad har eleverna för förutsättningar och behov? Vad har läraren för kompetens inom 

ämnet? Lärarna måste därmed ta hänsyn till flera faktorer innan de kan ta ett beslut om 

läromedel. Trots detta upplever de att de själva får vara med och påverka vilka läromedel som 

används i undervisningen och inte någon högre uppsatt på skolan. Dagens kursplan är inte lika 

detaljinriktad som den var förr och lärarna ges en större frihet att själva välja ut lämpliga 

läromedel. De anser att kursplanens mål påverkar valet av läromedel då det kräver olika 

arbetssätt för att nå dessa mål (ibid. s. 10). Läroböcker anses även vara ett säkert läromedel då 

många lärare är säkra på att de följer kursplanerna och litar på dessa. Lärarna har alltså ett 

stort förtroende för läroböckerna. För att de inte ska lita blint på dessa läroböcker är det 

viktigt att få mer kunskap i att kritiskt granska och analysera olika sorters läromedel, så som 

böcker eller andra källor som internet eller tv (ibid. s. 11). Den kritik som lyfts fram mot 

läroböcker är att de inte är anpassade efter elevers olika behov och förutsättningar, även om 

eleverna kan arbeta själva med uppgifter i läroböckerna, vilket anses vara positivt. I och med 

att de flesta läroböcker är indelade efter årskurs gör det att elever kan riskera att stanna upp i 

sin utveckling (ibid. s. 12). 

 

Skolverket menar även att läroboken sedan länge har varit det läromedel som tagit störst del 

av undervisningen och som många lärare litar på. Det varierar dock från olika ämnen hur 

mycket läroboken används, men trots det så är läroboken mest det mest använda av 
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läromedlet. För många lärare är läroboken ett arbetsmedel som underlättar undervisningen, 

men som nämnts innan, så har lärare stort förtroende för dem och behöver lära sig att kritiskt 

granska dessa böcker (ibid. s. 7-12).  
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Forskningsöversikt 

Matematisk kompetens 

Att behärska matematik innebär att besitta matematisk kompetens. Matematisk kompetens 

kan förklaras som förmåga att förstå, undersöka och använda matematik i olika sammanhang, 

både inom matematikämnet, men även andra kontexter. Med andra ord, att ha förutsättningar 

för matematisk kompetens innebär att kunna tillämpa grundläggande matematiska 

faktakunskaper och färdigheter med anpassning till situationen (Niss, 2003, s. 7). 

 

Vilka kompetenser bör utvecklas inom matematikundervisningen?  

 

Detta är en fråga som många ställt sig och beroende på vem som tillfrågas så ges olika svar. 

Vi har granskat några olika rapporter som utgår från forskning kring detta ämne. Utifrån dessa 

har författarna kommit fram till vilka kompetenser de anser vara av mest relevans. Dessa kan i 

sin tur härledas till dagens läroplan och har en tydlig koppling till utformandet av de fem 

matematiska förmågorna (Skolverket, 2011b) . 

 

De mest relevanta kompetenserna enligt Palm m.fl. 

Genom en analytisk studie med tolkning av tidigare läroplan för gymnasiet, har Palm m.fl. 

(2004) identifierat en samlad bild av vad som är det centrala ämneskunnandet inom 

matematikämnet. Studien gjordes i samband med att det behövdes en grundligare bas för 

uppgifter och aktiviteter inom skolans matematikundervisning. Denna bild av kunnande har 

de valt att presentera i kompetenser som kan ha varit en inspirationskälla till några av de fem 

förmågorna, då de är av liknande karaktär (Palm m. fl. 2004, s. 2). Dessa kompetenser är: 

 

1. Problemlösningskompetens – att kunna lösa matematiska problem som är en ”skapande 

aktivitet som kräver mer än endast en användning av utantill inlärda regler…”. Dessutom 

krävs att problemlösaren till problemlösningsuppgiften ej tillägnats någon färdig 

lösningsmetod att tillämpa (Palm m.fl. 2004, s.4). 

 

2. Algoritmkompetens – innebär bland annat att utantill behärska några standardprocedurer 

inom matematiken, som tillämpas vid enkla beräkningar (algoritmer). Det innebär också 



 

 15 

behärska ”vissa algebraiska färdigheter, ekvationslösningsmetoder och tillvägagångssätt vid 

lösning av andra kända uppgiftstyper” (ibid.). 

 

3. Begreppskompetens – förstå innebörden av och kunna tillämpa relevanta matematiska 

begrepp (ibid. s. 4-5). 

 

4. Modelleringskompetens – att exempelvis kunna ”använda matematiken i situationer utanför 

matematikutbildningen”, samt att kunna växla mellan matematiken och konkretisera i en 

verklighetsnära ”utommatematisk” situation och tvärt om (ibid. s. 5). 

 

5. Resonemangskompetens – att kunna föra argumentationer som bygger på matematikens 

grunder. Det kan exempelvis innebära att ”hitta mönster och att formulera, förbättra och 

allmänt undersöka hypoteser”, men även kritiskt granska uppgifter för att skilja mellan 

antaganden och faktabaserade bevis inom ämnet (ibid. s. 7). 

 

6. Kommunikationskompetens – förmågan att kunna uttrycka sig med matematikens språk och 

symboler genom olika medel, både inom matematikämnet, men även i vardagssituationer 

(ibid. s. 7-8).  

  

Internationellt sett finns liknande styrdokument med likartade kompetenser, dvs 

liknande struktur men med beskrivningar som skiljer sig åt. Palm m.fl. drar paralleller 

till 8 kompetenser som bland annat beskrivs i TIMSS- och PISA-undersökningar 

(internationella forskningsstudier inom skolväsendet). Dessa olika kompetenser ”tillsammans 

med kommunikation utgör viktig matematisk kunskap” enligt de internationella 

forskningsstudierna (Palm m. fl. 2004, s. 8-9). Även författaren menar att det finns en 

samstämmighet mellan de olika kompetenserna (både de sex ovanstående kompetenserna och 

de som utgår ifrån de internationella forskningarna) och kommunikation, som tillsammans 

därmed anses ligga till grund för väsentlig kunskap inom matematikämnet och vad ämnet 

syftar till (ibid.).  

 

Författarna kopplar även andra dokument från olika länder med liknande mål när det kommer 

till matematikkunskaper i styrdokumenten. Ett exempel är ”Principles and standards for 

school mathematics” (NCTM, 2000). Denna innehåller fem ”processmål” som enligt 
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författaren, har likartade egenskaper och även dessa beskrivs i enighet med de sex 

ovanstående kompetenserna (Palm m.fl., 2004, s. 10). 

 

De tar även upp den danska studien ”Kom-projektet” (Undervisningsministeriet, 2002). I 

rapporten beskrivs åtta kompetenser (som vi kommer gå in mer djupgående i här nedan) vars 

sammanlagda beskrivningar också liknar de ur de svenska styrdokumenten uttolkade 

kompetenserna. I tillägg till kompetenserna beskrivs också tre kompetenser som handlar om 

att ha insikt och förståelse för matematikens användning utanför matematiken, matematikens 

historiska utveckling och matematikens särskilda karaktär som ämne. Dessa kompetenser kan 

också uttolkas ur de svenska styrdokumenten. Den första kompetensen är inkluderad i 

ovanstående definition av modelleringskompetensen och den tredje kompetensen kan 

inkluderas i ovan nämnda resonemangskompetensen (Palme m.fl. 2004, s. 9). 

 

De mest relevanta kompetenserna av det danska ”KOM-projektet”  

KOM-projektet startade på grund av behovet av en reform inom matematikundervisningen i 

Danmark i början av 2000-talet. KOM-projektets namn står för ”kompetens och lärande i 

matematik” och utfördes av en kommitté på uppdrag av bland annat det danska 

utbildningsministeriet (Niss, 2003, s. 4). Projektet satte igång då den danska 

matematikundervisningen ansågs ha brister, bestående av problem och utmaningar genom de 

olika nivåerna från grundskolan till universitetet. Kommittén valde sedan att basera sitt arbete 

utifrån att försöka svara på frågan vad det innebär att behärska matematik, ”What does it 

mean to master mathematics?”, (Niss, 2003, s. 5). Detta går inte att ge ett rakt svar på, men 

som enligt författaren är grunden till att bemästra bland andra nedanstående problem som 

identifierats inom matematikundervisning (ibid. s.5).  

 

En av de grundläggande bristerna beskrivs som ”the justification problem” (Niss, 2003, s. 1) 

som ligger både på samhällsnivå, men även kopplas direkt till individen. På samhällsnivå 

handlar det om att medborgarna behöver vara utbildade och behärska kompetenser inom 

matematiken som de kan tillämpa i olika situationer, samt bidrar till samhället i form av 

kvalificerad arbetskraft. Problemet med detta ligger på individnivå, i och med att allt fler 

ungdomar väljer bort utbildning inom program med hög matematiknivå. Det här återspeglas i 

någonting som kallas ”relevansparadox” (ibid. s.2), vilket syftar till paradoxen med att allt fler 

har svårare att se relevansen av matematikundervisningen kopplad till sig själv och sitt behov 
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av den som individ, samtidigt som det är relevant för att bidra till den samhälleliga nivån 

(ibid. s.2). 

 

Detta har lett till att matematiker ifrågasatt matematikundervisningen och menar att det vore 

rimligt att anpassa innehållet på ett sådant sätt att allt flera känner att den är relevant för dem, 

och därmed bidrar till att fler känner behovet av att utbilda sig i ämnet. 

 

Ett annat problem kallar författaren ”implementation problems” som bland annat syftar till 

vem som kommer att ha nytta av matematikutbildningen när reformen genomförts och hur det 

kommer att påverka samhället. Delvis ses detta som ett problem då matematiklärare i landet 

till stor del kan delas in i två åtskilda grupper beroende på vilken nivå de undervisar. Lärare 

som undervisar de lägre åldrarna har generellt sett en låg utbildning inom matematik, 

samtidigt som de har hög utbildning och erfarenhet inom pedagogik och därmed har hög 

kompetens inom utlärning. De som lär ut matematik i de högre åldrarna är ofta högutbildade 

matematiker, som snarare sökt sig till hög utbildning inom matematik just för ett intresse 

inom ämnet och inte i avsikt att bli matematiklärare. På så vis har få av dessa djupare 

kunskaper inom pedagogik då de har mindre utbildning inom den inriktningen.  

 

Detta påverkar utövandet av lärarnas profession på de olika stadierna och därmed hela 

utbildningssystemet inom matematikämnet. Niss förklarar att detta exempelvis resulterar i så 

kallade ”transition problems” (Niss, 2003, s. 3) eller övergångsproblem från den 

karakteristiska matematikundervisning som sker på grundnivå, som skiljer sig från den slags 

undervisning som bedrivs på högre nivå. Därigenom bildas som tidigare nämnts en slags 

bristande, eller avsaknad av progression genom de olika nivåerna (ibid. s. 3).  

 

Niss nämner även, likt Palm m.fl. (2004), att det finns ytterligare problematik kopplat till 

detta, då den markanta skillnaden mellan de olika nivåerna har skapat en segregation inom 

ämnet som gör att även innehållet mellan de olika nivåerna kan vara svåra att identifiera som 

ett och samma ämne. Detta beskriver han är ett problem med ”the identity and coherence of 

mathematics” (Niss, 2003, s. 3), det vill säga att se sambandet på de olika stadierna inom 

ämnet. 

 

Ännu ett identifierbart problem författaren tar upp är ”the assessment problem” (Niss, 2003, s. 

4), vilket kan förklaras som lärarens bedömningskompetens och tolkningen av vad som anses 
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vara det relevanta att lära sig inom matematik. Han menar att det ställer stora krav på att 

försöka skapa ett mätverktyg för en rättvis bedömning, vilket kan vara svårt när det som ska 

mätas består av kunskaper, som ej är någonting konstant. 

 

Utifrån ovanstående problematik har kommittén framställt 8 grundläggande kompetenser som 

behöver tränas inom matematikundervisningen. Dessa kan delas in i två delar. De första fyra 

har att göra med förmågan att ställa och besvara frågor inom ämnet: 

 

1. Thinking mathematically – Förmågan att behärska matematiska tänkande. Till exempel 

förstå grundläggande matematiska begrepps innebörd, hur räknesätt kan tillämpas, göra 

generaliseringar, urskilja och förstå olika matematiska uttryck (ibid.). 

 

2. Posing and solving mathematical problems – Förmåga att kunna formulera och lösa 

matematiska problem. Vilket inkluderar exempelvis att kunna identifiera, framställa och lösa 

olika sorters matematiska problem enskilt,  gemensamt eller utformade av andra.  

 

3. Modelling mathematically – Förmåga att analysera och förstå matematiska modeller, samt 

kunna översätta eller avkoda från abstrakt matematisk modell till konkretisering i konkret 

situation och vice versa. Det vill säga förmåga att avmatematisera någonting, men även kunna 

översätta tillbaka det till matematikspråk (ibid.) 

 

4. Reasoning mathematically – Förmåga att föra, följa och undersöka matematiska 

resonemang. Det centrala är att kunna uppfatta och förstå matematiska bevis och 

påståenden (Niss, 2003, s. 8). 

 

Den andra delen består av fyra förmågor som handlar om att kunna hantera matematiskt språk 

och verktyg: 

 

5. Representing mathematical entities – Förmåga att kunna förstå sambandet mellan 

matematikens enheter och funktioner. Till stor del innebär det att ha förmågan att kunna 

översätta eller växla mellan matematikens olika representationsformer (ibid.). 
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6. Handling mathematical symbols and formalisms – Förmågan att kunna förstå och hantera 

matematiska symboler och formler, samt att kunna växla mellan symbolernas innebörd och 

naturligt språk (ibid.). 

 

7. Communicating in, with, and about mathematics – Förmåga att kunna kommunicera i, med 

och om matematik, som är den sjunde kompetensen och innebär att kunna sätta sig in i och 

förstå andras matematiska resonemang, men även kunna formulera sina egna tankegångar 

genom olika uttrycksformer (ibid.).  

 

8. Making use of aids and tools – Förmåga att kunna använda sig av olika verktyg som 

hjälpmedel inom matematiken på ett väl fungerande sätt, samt ha kunskap om verktygens 

kapacitet (ibid.). 

 

De mest relevanta kompetenserna enligt Kilpatrick 

Kilpatrick förklarar att ha kunskaper i grundläggande matematik är en förutsättning för att 

människor fullt ut ska kunna delta i samhället. Han menar att det eleverna idag måste lära sig 

inom matematik inte är densamma som deras föräldrar var tvungna att lära sig. Samhället 

utvecklas konstant och nya krav ställs, när dagens elever blir äldre kommer det finnas nya 

krav på matematiskt kunnande och skolan ska kunna förutse dessa krav (Kilpatrick m.fl. 

2001. s. 1). 

 

Det finns dock ingen matematisk term som behandlar alla områden inom matematik som 

lärare kan undervisa sina elever utifrån, men Kilpatrick talar om matematiskt kunnande som 

en viktig matematisk term och inom det finns det enligt honom fem strängar. Det viktigaste 

med dem är att de är sammanvävda och beroende av varandra (Kilpatrick m.fl. 2001. s. 5).  

 

Författaren förklarar att alla dessa fem strängar bör tränas för att skapa sig kompetens och bli 

kunnig inom matematik. Han menar även att matematiken förr, som bestod av en mer praktisk 

grund, inte är lika relevant idag, samt att alla elever ska få möjlighet och stöd till att bli 

skicklig inom matematik. Som nämnts innan ges eleven denna möjlighet när dessa 

kompetenser tränas i skolan (ibid. s. 407).  

 

 

 



 

 20 

 

 

 

 

De fem strängarna inom matematiskt kunnande är enligt Kilpatrick:  

 

1. Conceptual understanding (begreppsförståelse) – Förmågan att förstå matematiska koncept, 

samband och relationer. 

2. Procedural fluency (procedurförmåga) – Förmågan att utföra beräkningar flexibelt, 

noggrant, effektivt och ändamålsenligt.  

3. Strategic competence (problemlösningsförmåga) – Förmågan att formulera, representera 

och lösa matematiska problem. 

4. Adaptive reasoning (resonemangsförmåga) – Förmågan för logiskt tänkande, reflektion, 

förklaring och berättigande. 

5. Productive disposition (produktiv disposition) – Förmågan att se matematik som förnuftig, 

nyttig och givande, samt tron på sin egen förmåga och effektivitet. 

 

Dessa fem strängar av matematiskt kunnande kan liknas vid de fem matematiska förmågorna 

som den svenska matematikundervisningen ska utgå ifrån. Enligt Kilpatrick så kommer 

eleverna att kunna möta den efterfrågan på matematiskt kunnande som framtiden kräver om 

undervisningen innehåller träning av dessa kompetenser.  

 

De mest relevanta kompetenserna enligt tidigare forskning och Skolverket som kommit att 

utforma Lgr11 

Skolverket har i dokumentet ”Kommentarsmaterial till matematik” (2011) lyft fram några 

sammanfattande grundläggande skillnader från de gamla kursplanerna inom matematikämnet 

och den nya kursplanen, Lgr11, och vad som ligger bakom dessa. Där nämner de bland annat 

att det numera, som tidigare nämnts, är tydligare vilka förmågor eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla, eftersom Skolverkets nationella utvärdering inom matematikundervisningen , Nu-03 

(Skolverket , 2004), kommit fram till att de var allt för svåra att urskilja ur den föregående 

kursplanen (Skolverket, 2003). Nu är de explicit beskrivna i punktform till skillnad mot 

tidigare då de stod i löpande textform (Skolverket b, 2011, s. 6). Själva synen på ämnet och 

inriktningen är däremot desamma som tidigare, men konkretionsgraden har blivit tydligare 

(ibid.). Numera har Skolverket bland annat kommit fram till att ”vikten av att möta och 
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använda matematik i olika sammanhang samt inom olika ämnesområden” är fundamentala 

och därför mer konkret uttryckt i kursplanen (ibid.). Likaså ”att eleverna utvecklar förmågan 

att kommunicera matematik med olika uttrycksformer”, samt användning av digital teknik 

inom ämnet (ibid.). 

 

Skolverket (2011) nämner även att både svenska undersökningar, men även internationell 

forskning har haft inverkan på några av kursplanens förändringar. Likt KOM-projektet har 

den svenska kursplanen influerats av exempelvis undersökningar från TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) och PISA (Programme for International 

Student Assessment). Men huvudsakligen är det svenska undersökningar som ligger till grund 

för förändringarna och dessa är bland annat resultat av de nationella proven, som tidigare 

nämnts Skolverkets nationella utvärdering inom matematikundervisningen, men även 

Skolinspektionens granskning av undervisningen i matematik 2009 (Skolverket b, 2011, s. 6).  

 

Gemensamt för dessa är att de flesta genom sina undersökningar kommit fram till att elever 

genom matematikundervisningen i stor grad präglats av individuell räkning utifrån 

exempelvis matematikböcker. Detta kan ligga till grund för att elever sällan fått träna 

förmågan att använda sig av matematiken i vardagssituationer, samt begränsad möjlighet att 

träna sig i problemlösning (ibid.). I och med att detta lyfts fram har Skolverket valt att i den 

nya kursplanen framhäva betydelsen av att eleverna ska ges möjlighet att ”använda 

matematiken i olika sammanhang, utveckla förmågan att lösa problem, använda logiska 

resonemang samt kommunicera matematik med hjälp av olika uttrycksformer.” (Skolverket b, 

2011, s. 6).  

 

Slutligen menar Skolverket att undersökningarna påvisat att det sker bristande undervisning 

inom matematiken och att det specifikt behöver utvecklas bättre kunskaper hos eleverna inom 

de fyra räknesätten, algebra, geometri, samt ökade kunskaper om matematiska begrepp. Även 

detta ska ha varit en del av vad som skapat grund för de förändringar som skett, så som 

utformandet av de fem matematiska förmågorna (ibid.).   
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Teoretiska utgångspunkter 

Vi har i studien utgått från följande teoretiska utgångspunkter. Den första utgångspunkten är 

Text som maktmedel, utifrån Bergström & Boréus teorier kring textanalys, Lukes tre 

maktdimensioner, samt Johansson & Wirths syn på eleven som mottagare av läromedelstext. 

Den andra utgångspunkten är Blooms taxonomi och kopplingen till de fem matematiska 

förmågorna. Här nedan ska vi gå in lite mer på detalj kring dessa. 

 

Text som maktmedel och studieobjekt  

Inom samhällsvetenskapen studeras människor utifrån olika perspektiv ute i samhället. 

(Bergström & Boréus, 2010, s.12). Det kan exempelvis handla om att göra studier, likt vår, 

som går ut på att synliggöra olika maktstrukturer, politiska beslut, utbildningsfrågor, kultur 

med mera. För att kunna genomföra sådana studier krävs exempelvis att analysera och 

granska information kring dessa områden, vilket oftast förmedlas via text eller språk av något 

slag (ibid.). För att studera texter på ett sådant här djupare plan lämpar det sig att göra en 

textanalys då en text består av så mycket mer än det vi kan se, dels finns en författare med 

sina intentioner och önskan om att förmedla någonting, samtidigt som en text tolkas olika 

beroende på mottagare (Bergström & Boréus, 2010, s.18). Detta i sin tur ger konsekvenser för 

människors tankar och handlingar. Därmed kan en text liknas vid en form av maktmedel, som 

läsaren i vissa fall kan behöva ställa sig kritisk till (ibid. s.13).  

 

Enligt sociologen Steven Lukes kan man dela in sådana här texter utifrån tre olika 

maktdimensioner beroende på dess avsikt (Bergström & Boréus, 2010, s.13). Den första 

förklaras som den synliga makten, där exempelvis politiska beslut görs i uttryck utifrån att det 

finns en majoritet som fått bestämma och en opposition som varit tvungen att ge vika. Utifrån 

detta förs självklart mycket dokumentation och information i form av text som kan granskas 

(ibid). Det kan kopplas till utformandet av skolans styrdokument och läroplan med de fem 

förmågorna, som utgår från Skolverket, vilket är en politisk konstruerad myndighet.  

Den andra maktdimensionen är mindre synlig för den stora samhällsmassan och ges i uttryck 

genom exempelvis sådant som beslutsfattare helst ”sopar under mattan”, då de som är 

underordnade (oftast bestående av en minoritetsgrupp i samhället) inte är de som tar de 

avgörande besluten (ibid.). För att komma åt sådan typ av makt brukar manifestationer eller 

texter göras i form av protestlistor, utformade av företrädare till dessa utsatta grupper (ibid.). 
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Lukes tredje maktdimension utgår ifrån makten att kunna påverka andra mentalt så att de 

omedvetet agerar på ett sätt som tillfredsställer författarens och egentligen inte deras egna 

intressen (ibid.). 

 

Dessa teorier kring texters makt kan kopplas till läromedlets position i undervisningen och 

vilka konsekvenser de får för elever då de agerar mottagare för dessa texter. Delvis påverkas 

detta av hur läraren valt att använda sig av läromedel, så som exempelvis om hen endast utgår 

ifrån en lärobok inom matematikundervisningen eller inte. Är så fallet kan barns 

matematikutveckling enligt Johansson & Wirth få negativa följder i form av att de gör 

systematiska fel. (Johansson & Wirth, 2011, s.79) Detta kan förklaras som att eleven räknar 

utifrån en inlärd mekanisk procedur, utan att förstå innebörden av sammanhanget och därmed 

räknar fel. I det fall en elev räknar sådana uppgifter i en matematikbok kan hen hinna lägga 

ned mycket tid och möda på detta utan att märka att det inte stämmer. Dessutom innebär en 

sådan mekanisk procedurberäkning att eleven inte kan tillämpa metoden i en annan situation 

och därmed ses som meningslös för att kunna utveckla framåtsyftande matematiska 

kompetenser (Johansson & Wirth, 2011, s.79 - 82). Ytterligare påföljder av att nyttja 

matematikboken som grundläggande läromedel kan vara att läraren kan ha svårigheter med att 

bedöma eleven utifrån att det oftast bara krävs ett svar som inte ger några tecken på hur 

eleven tänkt eller gjort sina beräkningar. Därmed är det svårt att avgöra vilka matematiska 

kompetenser eleven utvecklat och på vilken kunskapsnivå eleven befinner sig (ibid,. s. 80). 

Dessutom påverkar det i sin tur hur läraren ska kunna vägleda och lotsa eleven framåt i sin 

kunskapsutveckling mot kunskapsmålen, då det är svårt att veta vilka eventuella kunskaper 

eller förmågor eleven har brister i (ibid. s. 82). 

 

Blooms taxonomi och kopplingen till de fem matematiska förmågorna 

Blooms taxonomi är utbildningsmål som beskriver olika steg i lärandet och vad eleverna 

förväntas lära sig av undervisningen (Krathwohl, 2002. s. 212). Taxonomin innehåller noga 

utvecklade definitioner på följande sex kategorier inom det kognitiva området: 

1. Kunskap 

2. Förståelse 

3. Tillämpning 

4. Analys 

5. Syntes 

6. Utvärdering 
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Dessa kategorier har även egna underkategorier. De är ordnade från enkelt till komplext och 

konkret till abstrakt. För att eleven ska utvecklas och komma vidare i de olika kategorierna är 

det först nödvändigt att klara de enklare och sedan gå vidare till de mer komplexa 

utbildningsmålen. Följande bild är tagen från Krathwohls artikel och ger tydligare information 

över taxonomin och dess innehåll. 

 

 
(Krathwohl, 2002. s. 213) 
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Bloom ansåg att taxonomin hade fler funktioner än att enbart vara ett mätverktyg. Det kan 

även fungera som; 

 gemensamt språk för att främja kommunikation mellan personer, ämne och 

betygsnivåer. 

 underlag för att besluta om en kurs eller läroplan och dess specifika innebörd av en 

bred utbildning och målen. 

 medel för att bestämma kongruensen av utbildningens mål, aktiviteter och 

bedömningar i en enhet, kurs eller läroplan. 

 en bred bild av de olika utbildningsmöjligheternas omfång och deras begränsade 

bredd och djup i kontrast med en särskild pedagogisk kurs eller läroplan 

(Krathwohl, 2002. s. 212). 

 

Taxonomin kan kopplas till de fem matematiska förmågorna då de också värdesätter en viss 

typ av kunskap och hur den ska uppnås. Att lösa problem, kunna begrepp, använda sig av 

olika metoder, resonera och att kunna kommunicera går att identifiera i så väl i Blooms 

taxonomi, som de matematiska förmågorna och har blivit grundläggande inom matematiken 

på ett generellt plan. På liknande vis som taxonomin har använts för att klassificera 

läroplansmål, används i vår analys de fem matematiska förmågorna för att se om förmågorna 

tränas i läroböckerna. 



 

 27 

Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Studiens syfte är att genom analysera få insikt i hur de fem matematiska förmågorna behandlas i 

olika läroböcker, för att kunna få en fingervisning om pedagoger kan förlita sig på att de olika 

läroboksförlagen följer dagens läroplan, samt tränar eleverna i det utbildningen ska syfta till.  

Frågor: 

1. I vilken utsträckning tränas de fem olika förmågorna i matematikläroböcker för 

årskurs tre? 

2. Finns det några skillnader, och i så fall vilka, beträffande de förmågor som tränas i 

kapitlet som behandlar geometri, jämfört med kapitlet som behandlar sannolikhet och 

statistik?  

3. Finns det några skillnader, och i så fall vilka, beträffande de förmågor som tränas 

mellan olika läroböcker i matematik för årskurs tre?  
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Metod 

Innehållsanalys som textanalytisk inriktning 

För att kunna svara på frågeställningarna och göra en studie av läroböcker har vi genomfört en 

innehållsanalys. Det kan förklaras som en textanalytisk inriktning, med möjlighet att göra en 

kombination av kvalitativa och kvantifierande jämförelser av specifika företeelser i en text 

(Bergström & Boréus, 2010, s.18). I vårt fall har detta bestått i att synliggöra förekomsten av 

huruvida de fem matematiska förmågorna, utifrån Lgr11, tränas genom uppgifterna i 

läroböcker. Utifrån att vi vill lyfta fram och jämföra hur stor plats vissa företeelser har eller 

”uppmärksamhet” de olika matematiska förmågorna ges, så kan denna analys även ses som en 

uppmärksamhetsstudie (Bergström & Boréus, 2010, s.46). När det kommer till den kvalitativa 

aspekten av analysen grundar den sig i att det inte finns några specifika upprepande och 

mätbara uttryck eller begrepp vi sökt, utan snarare textens budskap och vilka förmågor den 

uppmanar eleven till att träna (ibid,. s.44). Då det behövts göras mer komplicerade tolkningar 

har analysen gjorts manuellt. Enligt Bergström och Boréus kan detta vara en förutsättning för 

att få analysen genomförbar, då en datoranalys inte kan göra överväganden eller bedömningar 

(Bergström & Boréus, 2010, s.44). Samtidigt menar författarna att det är betydligt mer 

tidskrävande och svårare att behandla större textmängder vid en manuell analys (ibid,. s. 45). 

Därmed ställs höga krav på att vi utformat ett välarbetat analysverktyg, för att få fram ett 

entydigt resultat oavsett vem som genomfört analysen (ibid,. 2010, s.46)       

        

Utformande av analysverktyg 

För att kunna genomföra en enhetlig och intersubjektiv innehållsanalys (resultatet ska bli 

likartat oavsett om samma studie upprepas) behövde vi komma på vad vi skulle ha för ramar 

att förhålla oss till (Bergström & Boréus, 2010, s.44). Genom att först komma på hur vi skulle 

kunna arbeta fram ett verktyg kopplat till dessa ramar, i syfte att besvara våra frågeställningar, 

behövde vi studera de fem matematiska förmågor som ska tränas enligt Lgr 11 (Skolverket, 

2011, s. 63). Genom att göra litteraturforskning kring framställandet av dessa förmågor kom 

vi fram till att lämpligaste sättet var att använda oss av de definitioner vi hittat, för att sedan 

korsa dem till ett så kallat kodschema (ibid,. s. 49), så de bildade en enhetlig tydlig definition 

av varje enskild förmåga och därmed ett preliminärt analysverktyg (se bilaga 1). Därefter 

gjorde vi en varsin pilotstudie (ibid,. s. 50). Detta innebar att vi på varsitt håll läste igenom de 
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delar av läroböckerna som skulle analyseras för att kunna hitta eventuella tolkningsproblem 

inför analysen. Därmed såg vi till att sedan ta upp dessa med varandra och sedan justera 

analysverktyget med att lägga till förtydligande avgränsningar. Sådana avgränsningar kan 

kopplas till Bergström och Boréus innebörd av kodningsinstruktion, vilket består av separata 

noteringar ”som beskriver hur bedömningar ska göras i tveksamma fall” (Bergström & 

Boréus, 2010, s.49). Efter att vi utformat dessa avgränsningar genomförde vi analysen, med 

en tanke om att genomföra den ytterligare en gång ifall vi skulle stöta på eventuella 

tolkningsproblem som vi missat under pilotstudien och justera våra kodningsinstruktioner 

ännu en gång. Då vi fått samma resultat, med undantag för en enstaka uppgift, justerade vi 

kodningsinstruktionerna ytterst lite. Då vi ansåg att hur vi än skulle konstruera vårt 

analysverktyg, så skulle det uppstå tolkningsproblem vid denna specifika uppgift, och därmed 

beslöt vi att den fick vara ett undantag. 

 

Genomförande av analys 

Själva analysdelen gick till så att vi utifrån vårt gemensamma analysverktyg gjorde analysen 

var för sig. Anledningen till att vi båda gjorde samma analys var för att få en vetenskaplig 

intersubjektivitet och kumulativitet (Bergström & Boréus, 2010, s. 51). Detta innebär att 

studien ska kunna genomföras på samma vis av vem som helst och ge ett likvärdigt resultat, 

utan att det ska finnas utrymme för personliga åsikter eller tolkningar (ibid,.). Stegvis gick vi 

igenom uppgifterna i de delar av läroböckerna vi valt ut. Vi hade analysverktyget som stöd 

under processen för att kunna identifiera vilka förmågor som tränades i var och en av 

uppgifterna. Sedan sammanställde vi resultatet i en tabell bestående av antal förmågor kopplat 

till varje uppgift i läroböckerna (se bilaga 2). 

 

Val av material 

För att få fram ett resultat kopplat till de forskningsfrågor vi ville besvara, var det viktigt att 

göra ett relevant urval av analysmaterial (Bergström & Boréus, 2010, s.4). Då vi ville ta reda 

på hur läroböcker tränar elever i de fem matematiska förmågorna fanns det några aspekter vi 

tyckte var mer väsentliga än andra. Delvis ville vi begränsa oss till att inte ha så stor mängd 

material att analysera, då vi har begränsade resurser som exempelvis tiden att utföra studien 

på. Det begränsade urvalet gjordes även på grund utav att studien inte syftat till att ge en 

konkret bild av hur det ser ut i alla aktuella matematikböcker inom alla matematiska områden, 

snarare ge en fingervisning om hur det ser ut i ett par läroböcker för att uppmärksamma hur 
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det faktiskt kan se ut och därmed eventuellt göra bland annat lärare medvetna om att de bör 

vara kritiska till vad de använder för läromedel.  

 

Ytterligare ett väsentligt val vi gjorde var att välja ut aktuella läroböcker skrivna efter att den 

senaste läroplanen utformats, då vi ville se hur de fem matematiska förmågorna behandlades. 

Detta såg vi som en förutsättning då de fem förmågorna inte beskrivs i tidigare läroplaner än 

den senaste (Lgr11) och därmed skulle det inte vara lika aktuellt att studera äldre läroböcker, 

då författarna inte haft dessa förmågor att förhålla sig till, samt att vår studie inte skulle ge ett 

lika intressant resultat för dagsaktuell matematikundervisning.  

 

För att kunna fördjupa oss i hur matematikböcker är uppbyggda och hitta ett par jämförbara 

objekt, gick vi till biblioteket och studerade sådana (ibid,. s. 85). Genom detta kom vi fram till 

att två grundläggande områden inom matematiken skulle vara tillräckligt för att genomföra 

studien. Eftersom ett område skulle ge en lite snäv bild för att kunna göra en jämförelse och 

det kan se olika ut vilka förmågor som tränas inom olika områden. Dessutom skulle flera 

olika områden än två vara mer tidskrävande och eventuellt överflödigt.  

 

Efter detta beslut funderade vi på vilka två områden som skulle vara intressanta att fördjupa 

sig i och jämföra för att besvara vår frågeställning. Vi hade i åtanke att vi ville ha två områden 

som skilde sig från varandra, för att inte utslaget skulle bli likartat. I ett sådant fall hade vi lika 

väl kunnat begränsa oss till endast ett område och resultatet hade som sagt blivit lite väl snävt 

för att göra en relativt rättvis bild av studiet (ibid,.).  

 

Genom att ha studerat olika läroböcker kom vi till slut fram till att sannolikhet och statistik, 

samt geometri var lämpliga områden att analysera. Delvis för att vi hittat två förlag (Pixel och 

Liber) som gett ut aktuella läroböcker med kapitel som berörde just dessa områden, båda i 

årskurs 3, och därför skulle underlätta för att göra en relativt okomplicerad jämförelse. 

Dessutom skiljer områdena sig åt både ur ett historiskt perspektiv och genom uppgifternas 

innebörd (Emanuelsson m.fl. 2010). Geometri kallades förr för jordmätning, och har ett tidigt 

ursprung i svensk historia genom dess anknytning till landmätningar. Idag har det en mer 

betydande roll inom både estetisk verksamhet, men även som grund för många tekniska 

områden (ibid,. s.15 & 57). Till skillnad mot geometri har statistik sitt ursprung i 

statskunskapen, genom intresset för samhällsfrågor så som exempelvis demografi och 

granskning av staten. Sannolikhetsläran däremot har en spelteoretisk grund, utifrån bland 
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annat kasta tärning. Idag ses sannolikhet & statistik som en viktig del av 

matematikundervisningen, då vi lever i ett demokratiskt och allt större informationssamhälle, 

där eleverna bör lära sig att ha ett kritiskt förhållningssätt, samt kunna analysera och sortera i 

det intensiva informationsflödet (ibid,. s. 125-129). 

 

Arbetsfördelning 

Stora delar av rapporten har vi delat upp och skrivit på varsitt håll, men inte alla. Matildas 

huvudansvar har varit första delen med Bakgrund, Forskningsöversikt, Teoretiska 

utgångspunkter och Metod. Mikaela har huvudsakligen ansvarat för den andra teoretiska 

utgångspunkten, Analys, Diskussion och Konklusion. Resterande delar har vi skrivit 

tillsammans. Dock har vi båda granskat varandras texter, samt kommit med synpunkter och 

justeringar innan vi skrivit in dem i rapporten. När det kommer till insamling av material och 

utformande av analysverktyg arbetade vi hela tiden tillsammans med varandra, då det var till 

stor betydelse för hur vi skulle komma att utforma vår studie. 

 

Läroböckernas utformning  

Materialet som vi analyserat består som sagt av matematikböcker från två olika förlag, där vi 

fokuserat på de kapitel som berört de grundläggande matematiska områdena sannolikhet och 

statistik, samt geometri. De båda förlagen tar som sagt upp dessa områden i matematikböcker 

för årskurs 3.  

 

Nedan görs en mer ingående bild över hur de utformat sina läroböcker: 

 

Nya Matematikboken 3A, (Liber, 2011) 

Förlaget har tidigare publicerat läroböcker för grundskolan med benämningen 

Matematikboken, men har sen revideringen av läroplanen år 2011 publicerat nya läromedel 

under dagens benämning Nya Matematikboken. Förutom läroböcker ger de även ut 

webbaserade läromedel via internet. Förlaget förklarar att allt i deras läromedel ”följs upp i 

Sveriges största och mest kompletta matematikserie för grundskolan med en genomtänkt 

pedagogik och en röd tråd från F-9” (Liber, 2011). I Nya Matematikboken har man valt att gå 

igenom geometri i bokens tredje kapitel och lite senare i samma bok, i det åttonde kapitlet 

tränas sannolikhet och statistik (Liber, 2011). 

 

Pixel matematik 3A & 3B grundbok (Natur och Kultur, 2015) 
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Även det här förlaget har gett ut läromedel kopplade till tidigare läroplaner. Den senaste som 

utformats efter Lgr11, publicerades år 2015. Pixel ger även ut webbaserade läromedel via 

internet. Enligt dem har deras läromedel ”en genomtänkt metodik där matematiken byggs från 

konkret till abstrakt nivå i alla moment. Pixel är ett läromedel i matematik för FK-åk 6, med 

samma författare hela vägen.” (Natur och Kultur, 2015). I Pixels matematikböcker har man 

valt att dela upp de två områdena i olika böcker som bygger vidare på varandra (Pixel 

matematik 3A, samt Pixel matematik 3B). I Pixel matematik 3A går man igenom geometri i 

bokens andra kapitel och i Pixel matematik 3B tränas sannolikhet och statistik i det femtonde 

kapitlet (Natur och Kultur, 2015). 

 

Etiska aspekter 

Eftersom god forskningsetik är viktig vid arbetet av vetenskapliga undersökningar har vi sett 

till att vara pålästa och ha det i åtanke genom arbetets gång. Då vi har studerat offentligt 

material bestående av läroböcker, inte forskning av individer, har det inte varit så känsligt när 

det kommer till den integritetsaspekten med behandling av personuppgifter, 

individskyddskrav eller samtyckeskrav (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Detta betyder dock inte 

at vi frångått vikten av vetenskaplig förankring för att uppnå forskningsetiska krav och hög 

kvalitet av arbetet.  

 

En grundläggande del för att uppnå dessa krav är att vara noggranna med hur analysverktyget 

utformats. Vi har delvis utgått utifrån Skolverkets definitioner av de fem förmågorna, korsad 

med Juters definitioner av förmågorna, tillsammans med utformade avgränsningar, för att 

göra analysen genomförbar och få en mer enhetlig tolkning av dessa. Vid de enstaka tillfällen 

analysverktyget trots allt inte räckt till för att göra en enig tolkning vid specifika uppgifter, har 

vi gjort en djupare analys och förklarat vad som gjort att uppgiften är svårtolkad, så att den 

grundläggande regeln om öppenhet i redovisning av forskningsresultat följts 

(Vetenskapsrådet, 2011, s. 39).  På så vis har delvis en ökning av validitetsaspekten skett, men 

studien har framför allt blivit mer moraliskt försvarbar gentemot läroboksförfattarna, då vi 

utgått från olika källor och därmed inte begränsat oss med att exempelvis utgå från enbart en 

källa med eventuella egenintressen (Vetenskapsrådet, 2011, s.12). 
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Resultat och analys 

 

Nedan presenteras den analys som gjorts utifrån de matematikläroböcker vi använt oss av. 

Först beskrivs de olika läroböckernas kapitel och fördelning mellan de fem förmågorna, sedan 

har vi sammanställt analysen genom att försöka besvara forskningsfrågorna.  

 

Nya Matematikboken 3A, Kapitel 3. Geometri (Liber, 2011) 

 

Vilken förmåga prioriteras mest respektive minst i kapitlet? 

Den förmåga som behandlas mest är begreppsförmågan  som tränas i 21 av 21 uppgifter i 

läroboken. Eleverna ska lära sig olika matematiska begrepp och detta är någonting som tas 

upp i alla matematikuppgifter i kapitlet. Ett exempel på detta är när eleverna ska skriva hur 

många sidor och hörn de geometriska kropparna har. Där måste de veta vad begreppen 

”sidor”, ”hörn” och ”geometriska kroppar” betyder. Den förmåga som tar minst utrymme 

bland uppgifterna är problemlösningsförmågan som endast tränas en gång.  

 

I vilken ordning prioriteras de fem förmågorna? 

Nedan följer ett diagram som visar på fördelningen mellan de olika förmågorna och i hur 

många uppgifter de tränas. 
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Nya Matematikboken 3A, Kapitel 3. Geometri  
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I ovanstående diagram ser vi tydligt att det är begreppsförmågan som tränas mest, som följs 

av metodförmåga som tränas i 18 uppgifter, och därefter kommer resonemangsförmåga som 

tränas i nio uppgifter. Sedan kommunikationsförmåga som tränas i tre uppgifter och sist 

problemlösningsförmåga som inte tränas i någon av uppgifterna. 

 

Pixel matematik 3A, Kapitel 2. Geometri (Natur och Kultur, 2015) 

 

Vilken förmåga prioriteras mest respektive minst i kapitlet? 

Även i den här boken är det begreppsförmågan som får störst utrymme. I åtta av åtta uppgifter 

tränas denna förmåga. Det är både problemlösningsförmågan och kommunikationsförmågan 

som tränas minst i detta kapitel. Inte någon av de åtta uppgifter som finns i kapitlet tränar 

dessa förmågor.  

 

I vilken ordning prioriteras de fem förmågorna? 

Nedan visas fördelningen över de fem förmågorna i kapitlets åtta uppgifter. 

 

Här ser vi att begreppsförmågan tränas i åtta uppgifter som följs av metodförmågan och 

resonemangsförmågan som båda två tränas i en uppgift var. Varken problemlösningsförmågan 

och kommunikationsförmågan tränas här över huvud taget.  

 

Nya Matematikboken 3A, Kapitel 8. Sannolikhet & statistik (Liber, 2011) 
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Vilken förmåga prioriteras mest respektive minst i kapitlet? 

Den förmåga eleverna tränar mest på i detta kapitel är begreppsförmågan som är med i tio av 

tio uppgifter. Den förmåga som tränas minst i kapitlet om sannolikhet och statistik är 

problemlösningsförmågan. Denna förmåga tränas i tre av tio uppgifter.  

 

I vilken ordning prioriteras de fem förmågorna? 

Nedan visas fördelningen mellan de olika förmågorna i kapitlets tio uppgifter. 

 

I det här kapitlet kan vi se att det är relativt jämnfördelat mellan de fem förmågorna till 

skillnad från de kapitel vi redogjort för ovan. Begreppsförmågan tränas i tio uppgifter och 

mest av de fem förmågorna, sedan kommer metodförmåga och resonemangsförmåga som 

tränas i nio uppgifter. Efter följer kommunikationsförmåga som tränas i sex uppgifter och sist 

problemlösningsförmågan som tränas i tre uppgifter. 

 

Pixel matematik 3B, Kapitel 15. Statistik och sannolikhet (Natur och Kultur, 2015) 

 

Vilken förmåga prioriteras mest respektive minst i kapitlet? 

Begrepps- och metodförmågan tränas mest och lika mycket i detta kapitel. I tio av tio 

uppgifter tränas de båda förmågorna. Problemlösningsförmågan, resonemangsförmågan och 

kommunikationsförmågan tränas inte alls.  
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I vilken ordning prioriteras de fem förmågorna? 

Nedan visas fördelningen över de fem förmågorna i kapitlets tio uppgifter. 

 

Här blir det tydligt att det inte är många förmågor som tränas i detta kapitel. Som nämnts 

tidigare är det bara begreppsförmågan och metodförmågan som tränas. 

 

Koppling mellan analysens resultat och studiens frågeställningar 

 

1. I vilken utsträckning tränas de fem olika förmågorna i matematikböcker för årskurs tre? 

Diagram 1 visar fördelningen mellan de fem förmågorna över alla fyra kapitel i båda 

läroböckerna. Totalt är det 49 uppgifter.  

 

Här blir det tydligt vilka förmågor som prioriteras mest i läroböckerna och vilka förmågor 
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som läraren bör öva mer på utöver läroboken. Den förmåga som får störts utrymme i 

läroböckerna är begreppsförmågan som tränas 41 % i förhållande till de övriga förmågorna. 

(se bild 1). Den följs av metodförmågan (se bild 2) med 32 % av fördelningen. De förmågor 

som får minst utrymme är resonemangsförmågan (se bild 3) som är utgör 16 % av 

fördelningen. Detta följs av kommunikationsförmågan (se bild 4) med 8 % av fördelningen 

och minst utrymme har 

problemlösningsförmågan (se bild 5) med endast 

3 % av fördelningen. 

 

 

 

 

 

Bild 1. Exempel på uppgift som tränar begreppsförmågan 

 (Pixel matematik 3A, s. 20) 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Exempel på uppgift som tränar 

metodförmågan  

(Pixel matematik 3B, s. 121) 

 

 

Bild 3. Exempel på uppgift som tränar 

resonemangsförmågan  

(Nya Matematikboken 3A, s. 110)  

 

 

 

Bild 4. Exempel på uppgift som tränar 

kommunikationsförmågan 
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 (Nya Matematikboken 3A, s. 105) 

 
 

 

 

Bild 5. Exempel på uppgift som tränar 

problemlösningsförmågan  

(Nya matematikboken 3A, s. 42) 

 

2. Finns det några skillnader, och i så fall vilka, beträffande de förmågor som tränas i 

kapitlet som behandlar geometri jämfört med kapitlet som behandlar sannolikhet och 

statistik? 

Nedan visas fördelningen över de fem förmågorna inom området geometri respektive 

sannolikhet och statistik. Diagram 2 visar fördelningen av förmågorna i de kapitel som 

behandlar ämnet geometri. I diagram 3 visas fördelningen över de matematiska förmågorna i 

de kapitel som behandlar sannolikhet och statistik. 

 

 

 I diagram 3 kan vi se att fördelningen mellan de olika förmågorna är relativt jämn i 

förhållande till fördelningen i diagram 2. Vi kan se att kommunikationsförmågan, 

1% 
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5% 
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problemlösningsförmågan och resonemangsförmågan tränas mer inom sannolikhet och 

statistik jämfört med geometri. Det skulle kunna härledas till att sannolikhetsläran har sitt 

ursprung i den mer kommunikativa statskunskapen, som bland annat utgår ifrån att kunna 

analysera, sortera information och ha ett kritiskt förhållningssätt (Emanuelsson m.fl., 2010, s. 

125-128). I geometrin däremot tränas metodförmåga mer jämfört med inom sannolikhet och 

statistik. Detta skulle kunna bero på att vi genom analysen sett att uppgifterna går ut på att 

göra olika mätningar, där eleven själv väljer metod. 

 

3. Finns det några skillnader, och i så fall vilka, beträffande de förmågor som tränas mellan 

olika läroböcker i matematik för årskurs tre? 

De två nedstående diagrammen visar på skillnaden mellan de olika förlagens läroböcker. 

Diagram 4 visar fördelningen av förmågorna i läroboken Nya Matematikboken 3A i de kapitel 

som berör geometri, samt sannolikhet och statistik. Diagram 5 visar samma sak men utgår 

från läroböckerna Pixel matematik 3A och Pixel matematik 3B. 

 

 

4% 

34% 

29% 

20% 

13% 

Diagram 4. Nya matematikboken  
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I diagram 4 kan vi se att begreppsförmågan tar upp 34 % av fördelningen jämfört med 

resterande förmågor, metodförmågan motsvarar 29 %, resonemangsförmågan tar upp 20 % av 

fördelningen och kommunikationsförmågan motsvarar 13 %. Sist kommer 

problemlösningsförmågan som endast tar upp 4 % av fördelningen. I diagram 5 ser vi att 

begreppsförmågan motsvarar 60 % av fördelningen, metodförmågan 37 % och 

resonemangsförmågan 3 %. Sist kommer kommunikationsförmågan och 

problemlösningsförmågan som tar upp 0 % i jämförelse med övriga förmågor, det vill säga att 

de inte tränas över huvud taget av de analyserade uppgifterna i läroböckerna.   
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Diskussion 

 

Det grundläggande syftet med studien var att ta reda på hur de matematiska förmågorna 

prioriteras i matematikläroböcker och se om vi kan förlita oss på att läroböcker behandlar 

sådant som läroplanen syftar till. Vi ville även ta reda på om det var någon skillnad mellan de 

olika läroböckerna, samt om det var någon skillnad mellan de kapitel som behandlar ämnet 

geometri respektive sannolikhet och statistik. Detta ville vi utforska då många lärare använder 

sig av läroböcker inom matematiken och som de lägger stort förtroende hos (Skolverket, 

2006). Idag är det lärarnas eget ansvar att välja vilka läroböcker som ska användas i 

klassrummet och därför anser vi att det är viktigt att ge lärare, och oss själva som framtida 

pedagoger, verktyg att kritiskt granska dessa böcker. Eftersom de fem förmågorna ska 

utvecklas genom hela grundskolan (Skolverket b, 2011) och läroböcker är en stor del av 

undervisningen skulle det underlätta om dessa innehåller träning av alla fem förmågor.  

 

Matematikundervisningen är som vi gått närmare in på i bakgrunden, indelad i olika områden 

som t.ex. geometri samt sannolikhet och statistik som vi analyserat. I analysen kunde vi se att 

det är olika förmågor som prioriteras inom respektive område. Det resultat vi kom fram till 

var bland annat att i kapitlet om sannolikhet och statistik var förmågorna relativt 

jämnfördelade och berörde fler kommunikativa förmågor, till skillnad mot geometridelen. I 

geometridelen tränades mer metodförmåga. Utifrån uppdelningen av dessa områden 

behandlas som tidigare nämnts inte matematiken som en helhet, utan bryts ner till mindre 

delmoment som eleverna ska klara. Eleverna ser därför inte lika tydligt sambandet mellan 

dessa olika områden, då läroböckerna innehåller olika kapitel för varje område. Det sker alltså 

ingen stegvis utveckling här vilket betyder att det kan bli svårt för lärare att se om eleverna 

utvecklas kunskapsmässigt (Helenius, 2006). Detta i sin tur går emot en av Skolverkets 

grundläggande anledningar till att utforma de fem matematiska förmågorna i Lgr 11, då vi 

tidigare nämnde att ”eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmågorna i de långsiktiga 

målen genom hela grundskolan” (Skolverket b, 2011, s. 29) och att det som sagt innebär att 

detta ska ske successivt i en progression genom hela grundskoletiden, vilket framkommer 

genom kunskapskraven (ibid,.). 
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Genom analysen kan vi även se att de fem förmågorna behandlas och prioriteras olika i 

läroböckerna utifrån områdena geometri respektive sannolikhet och statistik. Detta skapar 

ytterligare ett problem för läraren att se elevernas kunskapsutveckling. Det blir även lärarens 

ansvar att kunna se vilka förmågor som läroböckerna väljer att prioritera och vilka förmågor 

som bör tränas mer. Eftersom att läroböcker har ett stort förtroende från lärare så baseras en 

del matematikundervisning på läroböckerna och lektionsplaneringar utefter vilket kapitel 

eleverna är på. Detta gör att en viss förmåga kan ta större del av undervisningen och att andra 

kanske helt utesluts, när det kan anses att alla förmågor egentligen bör behandlas. 

 

I forskningsöverssikten tar vi upp forskning kring relevanta kompetenser som kan kopplas till 

de fem matematiska förmågorna och vad som enligt forskningen bör tränas inom 

matematikundervisningen. I analysen kan vi tydligt se att begreppsförmågan tränas mest i 

läroböckerna. Denna förmåga beskrivs i tidigare forskning som förståelse av matematiska 

koncept, samband och relationer (Kilpatrick m.fl. 2001) och även förmågan att behärska 

matematiskt tänkande (Niss, 2003). Begreppsförmågan är alltså återkommande i den tidigare 

forskningen vi har granskat och en kompetens som fortfarande värderas högt. Även de andra 

förmågorna går att urskilja i den tidigare forskningen under andra formuleringar, men inte lika 

tydligt eller med lika hög prioritet. Skolverket anser som sagt att eleverna tidigare har fått 

bristfälliga chanser att utveckla sin förmåga att kommunicera matematik, använda 

matematiken i olika sammanhang, lösa problem och använda logiska resonemang. Detta är 

alltså någonting som Skolverket betonar  i lgr 11 (Skolverket b, 2011). Trots detta så visar vår 

analys att i läroböckerna så behandlas problemlösningsförmågan, kommunikationsförmågan 

och resonemangsförmågan minst bland de fem förmågorna. Skolverket menar också att 

eleverna behöver utveckla sina kunskaper om matematiska begrepp och den förmågan tränas 

mest enligt vår analys. Analysen visar även att läroböckerna bör kompletteras på annat vis för 

att uppfylla Skolverkets krav på att eleverna ska få utrymme att lära sig de fem förmågorna. 

 

Analysen har visat att läroböckerna är bristfälliga i behandlingen av de fem matematiska 

förmågorna, då vissa förmågor nästan helt exkluderas inom de olika områdena. En stor risk 

med detta är att om lärare låter läroboken styra undervisningen, så utvecklar inte eleverna alla 

fem matematiska förmågor och därmed följs inte direktiven i Lgr11. Läraren bör därför ha ett 

kritiskt tänkande i valet av läroböcker och även se över hur stor del dessa ska få ta upp av 

undervisningen. 
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Konklusion 

Syftet med vår studie var att få en överblick om hur de fem förmågorna behandlas olika i 

läromedel och även om det skiljer sig mellan olika områden och förlag. Det analysen visade 

var just att förmågorna prioriteras olika, dels utifrån vilket lärobok som valts, dels mellan 

områdena geometri samt sannolikhet och statistik. Vi har alltså fått svar på att läroböcker 

behandlar de fem förmågorna i olika utsträckning och i vissa fall utelämnas träning av flera 

förmågor under hela kapitel. Däremot har vi inte fått svar på vad detta kan bero på. Delvis för 

att vårt analysverktyg inte utformats på ett sådant sätt att vi kunnat göra sådana tolkningar. Då 

det handlar om läroboksförfattarnas motiv till utformandet av uppgifterna, hade det blivit 

svårt för oss att utforma ett sådant verktyg som gjort att vi kan se dessa, utan att göra egna 

antaganden i analysen. Ett par möjliga förklaringar till varför förmågorna behandlats så pass 

olika eller helt utesluts, skulle kunna vara att fokus läggs på det som enligt Lgr 11 ska 

bedömas, det vill säga ämnets centrala innehåll och kunskapskrav, och därför hamnar 

förmågorna i skymundan. Det skulle även kunna vara så att läromedelsförfattarna hade knappt 

om tid när de skulle anpassa läroböckerna till den nya läroplanen (Lgr 11).  

Men det kan tänkas att nu i efterhand kommer läroböckerna kunna kompletteras och 

förhoppningsvis ta mer hänsyn till dagens läroplan, samt fånga in de fem förmågorna bättre.  

 

Förutom att vi anser att läroböcker bör kompletteras, så tycker vi att det läggs mycket ansvar 

på att läraren måste kunna urskilja vilka förmågor läroböckerna behandlar. Det kan bli 

problematiskt då det ofta saknas tid för lärare att kunna analysera läroböcker. En konsekvens 

som kan ske om läraren inte kompletterar det som saknas i läroböckerna, är att eleverna inte 

ges den undervisning som de ska, för att kunna nå de uppsatta målen som 

matematikundervisningen enligt Lgr 11 ska syfta till. 

 

Vi anser därför att det behövs mer forskning inom detta område, så att läroböcker kan 

anpassas ännu mer efter aktuell läroplan och även att lärarna får verktyg att kunna kritiskt 

granska dem. Samtidigt är vi även medvetna om att Lgr 11 är en relativt ny läroplan och att de 

fem förmågorna inte funnits i de föregående styrdokumenten. Men just därför är det extra 

viktigt att detta uppmärksammas och vi hoppas att den här studien bara är en av många andra 

som berör detta ämne inom en snar framtid.  
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Det skulle även vara bra om det skrivs ut tydligt i lärarhandledningar till läroböcker att 

undervisningen bör kompletteras på annat vis, just för att säkerställa att eleverna uppnår 

kunskapskraven i slutet av årskurs tre.  

 

Dessutom anser vi att läroboksförfattarna borde vara mer självkritiska, då de genom 

uppgifterna i läroböckerna besitter en typ av makt, som tolkas olika beroende på mottagare (i 

det här fallet elever och lärare) och därmed skulle kunna göra sig bättre på marknaden. 

Exempelvis genom att verkligen se till att försöka utforma sådana uppgifter så att eleverna 

tränas i alla de fem matematiska förmågorna i läroböckerna. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Analysverktyg  

Nedan har vi lagt in det analysverktyg vi använt oss av för att kunna genomföra analysen. Den 

är uppdelad utefter definitioner av de fem matematiska förmågor som ska tränas enligt Lgr 11 

(Skolverket, 2011, s. 63). De matematiska förmågorna kommer i turordning och direkt under 

varje förmåga har vi lagt Skolverkets egna definition av förmågan, följt av Juters förklaring. 

Under definitionerna har vi sedan lagt till avgränsningar för att göra analysen genomförbar, då 

vissa uppgifter annars varit svåra att avgöra om de tränat en viss specifik förmåga eller ej. 

Tillsammans har detta format en tydligare grund för oss att utgå ifrån för att kunna analysera 

de olika läromedlen och därmed bildat vårt analysverktyg.   
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1. Problemlösningsförmåga 

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

metoder. ” (Skolverket, 2011, s. 63) 

 

Förklaring utifrån läroplanens kunskapskrav: 

”Progressionen i förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik utgår i de 

tidigare årskurserna från att eleven löser enkla problem i elevnära situationer och använder 

någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. I senare årskurser övergår den i 

ett krav på att eleven löser olika problem i bekanta situationer. På de högre betygsnivåerna 

ökar kraven på att eleven väljer och använder strategier och metoder med anpassning till 

problemets karaktär. Efter hand tillkommer ett krav på att eleven i allt högre utsträckning 

bidrar till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. När 

det gäller förmågan att värdera valda strategier och metoder är utgångspunkten i de tidigare 

årskurserna att eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens 

rimlighet. I senare årskurser och på de högre betygsnivåerna krävs att eleven visar ökat djup 

i sina resonemang om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet. Dessutom ökar kraven på 

att eleven bidrar till att föreslå alternativa tillvägagångssätt.” (Skolverket b, 2011. S. 29). 

 

Juters definition: 

”Problemlösningsförmåga är ”en av de stora utmaningarna i matematikdidaktiken” (Skott et. 

al., 2010, s. 247) men samtidigt grunden för en stor del av matematisk utveckling. Här kan 

man se två aspekter av problemlösning, en som redskap för att nå målet att lära sig 

matematik och en som mål för att lära sig att lösa problem. Ett matematiskt problem uppstår 

när problemlösaren inte på förhand har en metod för att lösa problemet. Olika strategier för 

att komma igång och ta sig igenom problemet krävs här. Att kunna variera de egna 

representationerna av matematiska begrepp och generalisera tidigare 

problemlösningserfarenheter ger fler möjligheter för elever att klara av olika typer av 

problem.” (Juter, 2014. S. 1). 

 

Avgränsningar: 

·         Vi anser att eleven måste tillämpa olika strategier i mer än ett steg för att vi ska se det som 

en uppgift som tränar problemlösningsförmågan. 
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2. Begreppsförmåga 

”Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.” (Skolverket, 

2011, s. 63) 

 

Förklaring utifrån läroplanens kunskapskrav: 

”Här utgår progressionen från att eleven i tidigare årskurser använder grundläggande 

begrepp i vanligt förekommande sammanhang, för att efter hand använda begrepp i utökad 

omfattning i alltmer obekanta sammanhang. På de högre betygsnivåerna krävs också ett 

alltmer välfungerande sätt att använda begreppen och beskriva dem med flera olika 

matematiska uttrycksformer. Det ligger även en progression i att eleven visar ökat djup i sina 

resonemang om hur begreppen relaterar till varandra.” (Skolverket b, 2011. S. 29). 

 

Juters definition: 

”Begreppsförmåga inrymmer förmågan att beskriva begrepp utifrån definitioner och 

begreppens egenskaper. Förståelse av förhållanden mellan begrepp som till exempel mellan 

den naturliga logaritmen och potenser av e ryms också inom denna förmåga. Eleverna ska 

kunna använda begreppen i beräkningar och problemlösning och känna till olika 

representationer av dem beroende på sammanhang. Beträffande begreppet linjär ekvation 

innebär begrepps förmåga till exempel att eleverna kan förklara vad det är som utmärker 

linjäritet och vad k och m står för i den algebraiska representationen y = kx + m. Eleverna 

kan också representera linjen grafiskt och se relationen mellan den grafiska och den 

algebraiska representationen.” (Juter, 2014. S. 1-2). 

 

Avgränsningar: 

·         Alla uppgifter som tar upp matematiska begrepp, vars innebörd är relevanta för att kunna 

lösa dem, anser vi tränar begreppsförmågan. 

·         Detta gäller även de begrepp som tidigare är bekanta för eleverna, då vi anser att repetition 

också tränar elevens begreppsförmåga. 
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3. Metodförmåga 

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

rutinuppgifter.” (Skolverket, 2011, s. 63) 

 

Förklaring utifrån läroplanens kunskapskrav: 

”I den här förmågan utgår progressionen i de tidigare årskurserna från att eleven väljer och 

använder metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och 

lösa enkla rutinuppgifter. I senare årskurser och på de högre betygsnivåerna ligger 

progressionen i att eleven behärskar allt fler metoder och väljer och använder dem med ökad 

precision och grad av anpassning till sammanhanget.” (Skolverket b, 2011. S. 29). 

 

Juters definition av metodförmåga (procedurförmåga): 

”Procedurförmåga handlar om att eleverna kan utföra procedurer, till exempel derivera 

elementära funktioner, tillämpa algoritmer och lösa olika rutinuppgifter, med eller utan 

hjälpmedel. Det innebär också att eleverna klarar av att välja vilken procedur de ska använda 

i en given situation. Något som först uppfattas som ett problem kan i senare skede övergå till 

att bli en rutinuppgift, när eleverna utvecklat sin förmåga att hantera situationen.” (Juter, 

2014. S. 2). 

 

Avgränsningar: 

 

·       Är varje steg i uträkningen för uppgiften explicit uttryckt, anser vi att metodförmågan inte 

tränas. 

·        Finns det ett tydligt bildexempel eller går det att se svaret direkt i uppgiften utan att göra 

beräkningar eller jämföra mellan olika variablar, anser vi inte att metodförmågan tränas. 

Exempelvis svara på frågan ”Vilka linjer är parallella?” 
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4. Resonemangsförmåga 

”Föra och följa matematiska resonemang.” (Skolverket, 2011, s. 63) 

Förklaring utifrån läroplanens kunskapskrav: 

”Progressionen i förmågan att föra och följa matematiska resonemang ligger i allt högre krav 

på elevens sätt att framföra och bemöta matematiska argument i redovisningar, samtal och 

diskussioner.” (Skolverket b, 2011. S. 30). 

 

Juters definition:   

”Resonemangsförmåga innefattar förmågan att driva en matematisk argumentation med hjälp 

av begrepp och procedurer till exempel i problemlösningssituationer. Resonemang förs på 

olika vis genom förklaring, slutledning, bevisföring och andra typer av logisk härledning. 

Resonemang är också en viktig del av problemlösning och bevisföring. Ett exempel är att 

argumentera varför summan av två udda tal är jämn genom att skriva två udda tal a och b 

som a = 2m + 1 respektive b = 2n + 1 (m och n är heltal) och sen addera. Vi får då a + b = 

2m + 2n + 2 = 2(m + n + 1) som är ett jämnt tal eftersom det är ett heltal multiplicerat med 

2.” (Juter, 2014. S. 2). 

 

Avgränsningar: 

·         När svaret är givet och det inte finns tolkningsutrymme har vi valt att se det som att 

resonemangsförmågan inte tränas. 
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5. Kommunikationsförmåga 

”Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser.” (Skolverket, 2011, s. 63) 

 

Förklaring utifrån läroplanens kunskapskrav: 

”När det gäller förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera är 

utgångspunkten i de tidigare årskurserna enkla beskrivningar av tillvägagångssätt med 

konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer. I senare årskurser 

och på de högre betygsnivåerna ställs krav på att eleven beskriver tillvägagångssätt med mer 

precisa och välutvecklade matematiska uttrycksformer och ökad grad av anpassning till syfte 

och sammanhang.” (Skolverket b, 2011. S. 30). 

 

Juters definition: 

”Kommunikationsförmåga i matematik innefattar att kunna använda symboler, grafer, 

matematiska termer, ord, bilder, modeller och andra representationer för att kommunicera 

med utgångspunkt i den situation man befinner sig. Det kan vara en laborationsrapport eller 

statistisk undersökning som ska beskrivas, men det kan också vara en helt inom-matematisk 

situation som lösningen till en ekvation som kommuniceras. Vi belyser två olika sätt att 

kommunicera genom att presentera lösningen till följande problem: Ett paket väger 5 kg plus 

halva sin vikt. Hur mycket väger paketet? Ett sätt är att använda matematisk notation i en 

ekvation: 5+ 𝑥 2 = 𝑥 så 10+𝑥 = 2𝑥 och vi har x = 10 kg där x är paketets vikt. Ett annat sätt 

är att använda ord i situationen för problemet: 5 kg plus halva vikten ger hela vikten. Då 

måste 5 kg vara halva vikten eftersom en halv plus en halv ger en hel. Här kan vi även se hur 

olika resonemang kan generera olika kommunikationsformer. Kommunikation handlar också 

om att organisera och befästa det egna tänkandet och redogöra för det inför andra; ta emot, 

förstå andras uttryck och kunna utbyta tankar om och inom matematik. Kommunikationen kan 

vara både muntlig och skriftlig.” (Juter, 2014. S. 2). 

 

Avgränsningar: 

·         Endast ett kort svar på uppgiften bestående av ett tecken eller en symbol anser vi inte 

tränar kommunikationsförmågan. Eleven ska påvisa hur hen har löst uppgiften för att vi ska 

anse att denna förmåga tränas. Exempelvis kan det ske genom en ekvation eller stegvis 

förklaring med något slags uttrycksmedel. 
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Bilaga 2. Tabeller för analysen 
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