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Abstrakt 
Mot bakgrund av att svensk matematikundervisning visat sig vara strakt styrd av 

läromedel, vilket i sin tur visat sig påverka hur och om eleverna får möjlighet att 

utveckla matematiska förmågor. På grund av detta finns ett behov att bidra med 

kunskap om vilka förutsättningar läromedel ger att utveckla matematiska förmågor i 

förhållande till Lgr 2011. Den här studiens syfte är att bidra med kunskap om hur två 

läromedel tillverkade efter 2011, som sägs vara anpassade efter rådande läroplanen 

behandlar området procent. Studien genomfördes med läromedelsanalys som metod, där 

kriterierna för de utvalda läromedlen var att de skulle vara producerade efter 2011 och 

behandla området procent. Studiens resultat visar att uppgifterna i de analyserade 

läromedlen främst ger förutsättningar att utveckla de matematiska förmågorna 

resonemangsförmågan, metodförmågan, begreppsförmågan och den minst komplexa 

delen av problemlösningsförmågan samtidigt som kommunikationsförmågan ges 

mindre förutsättningar att utvecklas i förhållande till de andra förmågorna. Resultatet 

visar även att möjligheten till begreppsinlärning inom området procent är förenlig med 

det centrala innehållet i den nuvarande läroplanen för området procent i de analyserade 

uppgifterna.  
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1 Inledning 
Det är nödvändigt som lärare att kunna värdera läromedel utifrån rådande läroplan. I 

skolverkets rapport (2012) om Trends in International Mathematics and Science Study 

(TIMSS) 2011 som mäter svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och 

naturvetenskaps i ett internationellt perspektiv, framkommer att läroböcker styr nästan 

all matematikundervisning i Sverige, samt att lärare i andra länder använder läroboken 

som bas i mindre utsträckning är svenska matematiklärare. Konsekvensen av att 

läroboken används i så hög grad beskrivs vara att procedurräkning får stort fokus samt 

att matematiken kommer att handla om att komma fram till ett rätt svar (Skolverket, 

2012).  Detta stödjs av Skolinspektionens (2009) rapport Undervisning i matematik i 

grundskolan som beskriver att svensk matematikundervisning är strakt styrd av 

läroboken.  I rapporten efterlyses mer varierad matematikundervisning, där elever får 

träna andra förmågor än att utföra procedurer.  

 

I läraryrket ingår att man kan variera och anpassa sin undervisning efter den nuvarande 

läroplanen. Under lärarutbildningen har vi fått lära oss att det är eftersträvansvärt att 

som god lärare inte låta läromedel ta för stor del av undervisningen. Under min VFU 

(verksamhetsförlagda utbildning) har jag fått erfarenhet av att läromedel är en stor del 

av undervisningen i matematik. Skolinspektionens rapport (2009) beskriver att många 

lärare litar på att läromedlet som de använder i sin matematikundervisning är anpassat 

efter läroplanens mål. Rapporten belyser en matematikundervisning strakt styrd av 

läromedel vilket gör att procedurräkning är den kompetensen som tränas mest. 

Rapporten visar att eleverna inte ges möjlighet att utveckla de andra fem kompetenserna 

som är beskrivna i 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet, (Lpo 1994). De andra fem kompetenserna är 

problemlösningskompetens, representationskompetens, resonemangskompetens, 

kommunikationskompetens och sambandskompetens (Skolinspektionen, 2009). Lpo94s 

kompetensmål kan liknas vid de matematiska förmågor som är beskrivna i läroplanen 

för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen 2011 (Lgr 2011) det är 

begreppsförmåga, problemlösningsförmåga, kommunikationsförmåga, 

resonemangsförmåga och procedurförmåga (Skolverket, 2011). Mot denna bakgrund 

ställde jag mig frågan om dagens läromedel som sägs vara anpassade till den nuvarande 

läroplanen tränar alla fem matematiska förmågorna. Om så är fallet kan sägas vara en 

kvalitetsfråga eftersom det underlättar lärarens planering av undervisning riktad mot den 

nuvarande läroplanen.  

 

Efter 1991 avreglerades statlig kontroll av läromedel, vilket ytterligare höjer betydelsen 

av att lärare själva kan värdera läromedel. Johnsson Harrie (2009) skriver att det är 

lärarens ansvar att granska de läromedel som används och tolka deras anpassning till 

den nuvarande läroplanen. Eftersom dagens läroplan är abstrakt med måluppfyllelse kan 

läromedel hjälpa läraren att organisera den abstrakta läroplanen och göra den mer 

konkret (Johnsson Harrie, 2009). Enligt Johansson (2006) försöker de företag som säljer 

läromedel ofta marknadsföra sig genom att rikta sina läromedel mot den rådande 

läroplanen. Detta innebär att företagen har en ekonomisk tanke med att marknadsföra 

sina läromedel som anpassade efter den rådande läroplanen. Det är sedan upp till läraren 

att avgöra hur den anpassningen verkligen ser ut.   

 

Skolverkets rapport (2016) om TIMSS 2015 visar ett nytt trendbrott för matematik då 

svenska elever till skillnad från de senaste årens nedåtgående resultat i TIMSS nu har 

förbättrat sitt resultat i matematik. Bland annat inom området taluppfattning och 

aritmetik, det området som behandlar procent, bråk, decimaltal, proportionalitet och 
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förhållanden (Skolverket, 2016). Mot bakgrund av detta ställde jag mig frågan vad som 

hänt sedan 2011, kan de nya läromedlen som är anpassade efter Lgr 2011 vara en del i 

att matematikundervisningen går i en positiv riktning. För att avgränsa mitt arbete har 

jag valt ut ett område i matematik, eftersom studiens storlek och tid är begränsad. På 

min VFU har jag sett att många elever upplever procenträkning som något svårt. I Lgr 

2011 står det att eleverna ska kunna förstå och använda tal i procentform och kunna se 

tal i procentsforms samband med tal i bråk- och decimalform (Skolverket, 2011). Mot 

kunskap om detta har jag valt att analysera läromedel med fokus på området procent.  

 

2 Syfte och frågeställningar 

2.1  Syfte 
Mot bakgrund av att svensk matematikundervisning visat sig vara strakt styrd av 

läromedel, vilket i sin tur visat sig påverka hur och om eleverna får möjlighet att 

utveckla matematiska förmågor. På grund av detta finns ett behov att bidra med 

kunskap om vilka förutsättningar läromedel ger att utveckla matematiska förmågor i 

förhållande till Lgr 2011. Den här studiens syfte är att bidra med kunskap om hur två 

läromedel tillverkade efter 2011, som enligt förlagen är anpassade efter den rådande 

läroplanen, behandlar området procent. 

 

2.2 Frågeställningar 

 Hur ser möjligheter till begreppsinlärningen av procent ut i läromedlen? 

 Vilka matematiska förmågor ger läromedlen förutsättningar att utveckla vid 

procenträkning? 

 

3 Litteraturbakgrund 
Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur två läromedel tillverkade efter 2011, 

som enligt förlagen är anpassade den rådande läroplanen, behandlar området procent. 

För att ge en överblick över mitt problemområde kommer tidigare forskning inom 

området presenteras nedan. Rubrikerna Begreppet procent, Begreppsinlärning, Möjliga 

svårigheter med procent, Förmågor i matematik och Läromedel har använts för att 

presentera den tidigare forskningen och för att ge en tydligare överblick över 

problemområdet.  

 

3.1 Begreppet procent 
Malmer (2002) beskriver begreppet procent som ett nödvändigt begrepp eftersom vi 

möter det överallt, på TV, i tidningar och i mataffären till exempel vid valet av den 

billigaste varan efter avdragen rabatt. Detta medför att den som inte har kunskap om 

begreppet procent får svårigheter när det kommer till att välja det billigaste eller det 

mest lämpliga alternativet efter avdragen rabatt.  

 

McIntosh (2008) förklarar att procent används för att beskriva delar av en helhet, där 

helheten alltid är 100%. Procent är ett annat ord för hundradelar. Procenträkning innebär 

att man antingen räknar ut delen, helheten eller procentsatsen. I vardagen används 

procent för att uttrycka en förändring till exempel rabatten när man handlar eller 

löneökning på jobbet. För att stärka elevernas självförtroende inför procenträkning bör 

eleverna få möjlighet att träna på tals förhållande till talet 100. 



  
 

3 

3.2 Begreppsinlärning 
I Lgr 2011s centrala innehåll i matematik för årskurs 4–6 står det att eleverna ska kunna 

se och förstå tal i procentforms samband med tal i bråk och decimalform (Skolverket, 

2011). Tal i procent, bråk och decimalform har gemensamt att de alla tre beskriver tal, 

skillnaden ligger i helheten. För procent är helheten 100 och för tal i bråk och 

decimalform är helheten 1 (McIntosh, 2008). Sweeney & Quinn (2000) beskriver en 

modell för att lära sig sambandet mellan bråk, procent och decimaltal. Modellen har sin 

utgångspunkt i elevernas förkunskaper och erfarenheter till de tre begreppen och deras 

relation till varandra. Modellen går sedan vidare genom att arbeta med olika 

representationer, som en cirkeldiagram eller ett geobräde med 10x10 rutor. Eleverna får 

sedan själva tillverka ett spel som handlar om bråk, procent och decimaltal. Centralt för 

metoden är samarbete, kommunikation samt att hela tiden arbeta med de tre begreppen 

parallellt. 

 

Bentley (2008) skiljer på konceptuell och procedurell begreppsförståelse och 

begreppsbildning. Procedurell begreppsförståelse innebär de olika procedurer och regler 

som styr när en uträkning ska genomföras. Uträkningen står ofta för sig själv som till 

exempel ett tal i ett läromedel och kopplas inte till någon helhet. Konceptuell 

begreppsförståelse handlar om förståelsen för olika begrepp och olika begrepps 

samband. Konceptuell kunskap handlar om att se helheten av ett eller flera begrepp. 

Procedurell och konceptuell kunskapsinlärning påverkar varandra på så sätt att 

konceptuell förståelse utvecklar den prodcedurella kunskapen, alltså gör det lättare för 

eleverna att utföra procedurer. Konceptuell kunskap kan innefatta både förståelsen för 

ett begrepp och dess procedurer vilket innebär att konceptuell kunskapsinlärning är att 

föredra, eftersom elever kan förstå ett begrepp innan de har lärt sig att själva använda 

det begreppet. I skolan bör man sträva efter att noga kartlägga varje begrepp och 

förankra det i elevernas verklighet (Bentley, 2008). 

 

Malmer (2002) menar i likhet med Bentley (2008) att begreppsinlärningen bör vara mer 

central än procedurräkning. Vidare menar Malmer (2002) att begreppsinlärningen borde 

komma före beräkningar och användningen av symboler. Det är viktigt att ge 

begreppsinlärningen tillräckligt med tid och stöd för att kunna komma vidare till den 

abstrakta symbolräkningen. Genom att börja i det konkreta med hjälp av att tala om 

elevers tidigare erfarenheter kan ett begrepp befästas. Malmer (2002) beskriver sex 

inlärningsnivåer för matematik, vilka är beskrivna nedan: 

 

Nivå 1 att tänka och tala tar utgångspunkt i elevernas egna erfarenheter och syftar till att 

befästa nya matematiska begrepp och öka elevernas matematiska ordförråd. För varje 

område i matematik krävs ett antal faktaord eller begrepp som eleverna och läraren 

tillsammans kan välja ut och samtala om. 

 

 Nivå 2 att göra och pröva handlar om att göra eleverna delaktiga i inlärningsprocessen 

genom att låta dem arbeta med laborativt material på ett undersökande och för dem 

meningsfullt sätt, genom att förankra undervisningen i elevernas verklighet eller vardag.  

Undervisning med laborativt material kan leda till att eleverna skapar inre bilder som 

ger stöd för deras logiska tänkande i framtida situationer. 

 

Nivå 3 att synliggöra matematik innebär att eleverna får arbeta med olika 

representationsformer. Det ska helst vara en representationsform som eleverna själva 

väljer för att det ska vara elevernas egna tankar som synliggörs på ett papper, till 

exempel genom diagram, karta, rita bilder, figurer eller mönster. 
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 Nivå 4 att förstå och formulera är det steg som oftast kommer först när undervisningen 

tar utgångspunkt i ett läromedel. Förstå och formulera är övergången till det abstrakta 

symbolspråket med matematiska uttryck och formler.  

 

Nivå 5 är tillämpning vilket handlar om när och hur den nya kunskapen kan användas i 

den egna upplevda verkligheten. Det handlar ofta om textuppgifter och 

problemlösningsuppgifter, Dessa uppgifter måste gå att knyta an till elevernas 

verklighet för att de ska kunna tolka texten samt för att de ska kunna göra en 

rimlighetsbedömning av sin uträkning. I den här nivån är det även viktigt att eleverna 

får prova olika slags lösningar och inte begränsas i att det endast finns ett rätt sätt. 

 

 Nivå 6 kommunikation innebär att låta eleverna reflektera, beskriva, argumentera, 

förklara, diskutera och skapa, genom att låta eleverna interagera och låta matematiken 

interagera med andra ämnen för att skapa förståelse för varför matematiken är viktigt 

för oss (Malmer, 2002). 

 

Arevik och Hartzell (2014) menar i likhet med Malmer (2002) och Bentley (2008) att 

inlärningen av begrepp bör centreras. Arevik och Hartzell (2014) skriver att 

begreppsinlärningen bör ta sin utgångspunkt i elevernas vardag för att de ska kunna ta 

till sig mer abstrakta vetenskapliga begrepp. Arevik och Hartzell (2014) beskriver att de 

utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande, vilket innebär att språket är centralt 

för begreppsinlärningen. 

 

Det finns även forskning som tyder på motsatsen, nämligen att upprepade procedurer 

kan främja begreppsinlärningen. I sin avhandling presenterar Liljekvist (2014) flera 

exempel på tidigare forskning som visar att procedurer kan underlätta elevers 

begreppsinlärning, bland annat eftersom uppgifter med bakomliggande planering som 

upprepar ett mönster med fördel kan förstärka elevernas upplevelse av att se mönster. 

Det gör att upprepning av procedurer kan leda till att eleven skapar begrepp och ser 

samband mellan begrepp. Resultatet från Liljekvists (2014) avhandling visar att 

matematiska uppgifter med fördel bör vara utformade så att ingen given lösningsmetod 

är presenterad utan att eleven själv får välja lösningsmetod för att lösa nya uppgifter, 

eftersom det på lång sikt bidrar till att eleven lär sig att återskapa processen eller 

metoden som krävs för att lösa uppgiften och därmed får en djupare förståelse. 

 

3.3 Möjliga svårigheter med procent 
För att få ytterligare förståelse för elevers begreppsinlärning av procent kommer kända 

svårigheter inom de matematiska området procent att beskrivas i det är avsnittet och 

kopplas till Lgr 2011. I Lgr 2011s centrala innehåll eftersträvas att förståelsen för 

procent ska ingå i ett sammanhang med bråktal och decimaltal (Skolverket, 2011). 

McIntosh (2008) menar att tal i procent, bråk och decimalform har gemensamt att de 

alla tre beskriver tal, men att en väsentlig skillnad ligger i helheten. För procent är 

helheten 100 och för tal i bråk och decimalform är helheten 1 (McIntosh, 2008). Vidare 

beskriver McIntosh andra kända svårigheter med procent, delen, helheten och 

procentsatsen är de tre obekanta som eleven behöver kunna skilja åt vid procenträkning. 

För att eleven inte ska hamna i svårigheter vad gäller procenträkning krävs goda 

kunskaper om begreppet procent och att 100% alltid är helheten, samtidigt som helheten 

inte alltid behöver vara 100 utan kan variera. Om eleven inte förstår att helheten kan 

variera kan missuppfattningar som att 10% av en helhet adderat med 10% från en annan 

helhet blir 20% tillsammans uppstå. 
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3.4 Förmågor i matematik 
Av Heikkas (2015) studie framkommer att svenska elever till stor del saknar 

information om de matematiska förmågor som de enligt läroplanen förväntas utveckla. 

En del av de intervjuade eleverna i studien trodde att läromedlet i sig var ett av 

matematikens mål. 

 

I sin studie använder Dahl (2012) Krutetskiis teori om matematiskaska förmågor som 

teoretisk bakgrund. Dahl skriver att Krutetskii anser att det finns ett flertal matematiska 

förmågor som är möjliga att utveckla, han beskriver tre huvudförmågor. De är förmågan 

att samla in relevant information, förmågan att behandla information och förmågan att 

minnas matematiskt stoff och kunna ha användning av det vid nya uppgifter. Inom den 

andra förmågan att behandla information finns delförmågorna A till F. A är förmågan 

att tänka i symboler och logiska matematiska resonemang, B är förmågan att 

generalisera, C är förmågan att korta ner matematiska resonemang till förmån för 

klarhet, förmågan D handlar om att vara flexibel i mentala processer, E är förmågan att 

sträva efter klarhet, enkelhet och elegans i en lösning och den sista delförmågan F 

handlar om att vända på mentala processer vid matematiska resonemang. I sin studie 

slår Dahl (2012) fast att det valda arbetssättet har stor betydelse för vilka förmågor som 

är möjliga att observera. De matematiska förmågorna synliggörs genom att läraren 

observerar olika matematiska aktiviteter. Dahl (2012) beskriver begreppet förmåga som 

en individs kapacitet att göra framsteg inom matematik.  

 

Pettersson och Wistedt (2013) beskriver Krutetskiis förmågor som den viktigaste teorin 

om förmågor hos barn. Pettersson och Wistedt beskriver Krutetskiis förmågor som åtta 

förmågor som är beroende av varandra och menar att alla människor har möjlighet att 

utveckla sju av de åtta förmågorna. Förmågorna nedan är beskrivna utifrån Pettersson 

och Wistedts tolkning, De sju förmågorna som alla människor delar är: förmåga att 

uttrycka matematiska material med hjälp av formler och regler, förmåga att 

generalisera, förmåga att operera med siffror och symboler, förmågan att korta ner 

resonemang till förmån för klarhet, förmåga till flexibilitet och reversibilitet i tänkandet 

och förmåga att minnas matematisk information. Den åttonde förmågan som enligt 

Pettersson och Wistedt (2013) alla människor inte automatiskt har tillgång till är 

förmågan fallenhet och intresse för matematik.  

 

Både Dahl (2012) och Pettersson och Wistedt (2013) har tolkat och beskrivit Krutetskiis 

teori om matematiska förmågor. Sju av förmågorna är beskrivna i båda studierna 

däremot är förmågan om fallenhet och intresse för matematik enbart med i Petterson 

och Wistedts studie. Det går dock att diskutera samstämmigheten och relationen mellan 

förmågan om fallenhet och intresse för matematik och de andra sju förmågorna eftersom 

de första sju förmågorna handlar om att på olika sätt bearbeta matematiskt innehåll till 

skillnad från förmågan om fallenhet och intresse för matematik vilken skulle underlättar 

för de elever som besitter den förmågan att bearbeta det matematiska innehållet så som 

att generalisera eller operera med siffror. Det gör att den åttonde förmågan inte riktigt 

hänger samman med de sju övriga. Petterson och Wistedt (2013) skriver om barns 

matematiska förmågor och om barn med särskild matematisk förmåga, vilket ger en 

förklaring till varför den åttonde förmågan är väsentlig i deras text.  

 

Svanelid (2014), tidigare lektor inom lärarutbildningen på Stockholms universitet, är en 

författare som skriver om fem allmänna förmågor som han kallar för The Big five, vilka 

är utarbetade ur den nuvarande läroplanens kursplaner. I min studie studerar jag svenska 

läromedel som är kopplade till den nuvarande läroplanen. The Big five har fått stort 
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genomslag på sociala medier, vilket gör att de kan påverka hur lärare förstår och 

använder sig av förmågor i sin undervisning. Det är därför viktigt att skildra vad 

Svanelid skriver. Ur de 16 kursplanerna i Lgr 2011 fann Svanelid fem gemensamma 

allmänna förmågor. Dessa förmågor är analysförmågan, den kommunikativa förmågan, 

begreppsförmågan, procedurförmågan och den metakognitiva förmågan. Lärarens 

uppgift menar Svanelid är att genom sin undervisning låta eleverna få möjlighet att 

utveckla de fem förmågorna. Förmågorna nedan är en beskrivning av Svanelids (2014) 

The Big five: 

 

Förmågan att analysera finns med i alla ämnenas kursplaner. Inom analysförmågan 

finns tre delförmågor. De är förmågan att se samband, att göra jämförelser samt att se 

orsaker och konsekvenser av något. De tre delförmågorna kopplas med fördel till 

elevernas vardag, eftersom orden i vardagliga situationer är återkommande i Lgr 2011.  

 

Svanelid framhåller att den kommunikativa förmågan är tydligt preciserad i Lgr 2011 

eftersom det i skolans värdegrund och uppdrag framhålls att eleverna ska få möjlighet 

att utvecklas genom att tala, läsa och skriva. Svanelid gör även kopplingar mellan 

Vygotkijs teorier att de talade språket är människans främsta redskap och dagens 

läroplan. Inom den kommunikativa förmågan är det delförmågan att föra och följa 

resonemang, antingen muntligt eller skriftligt som är den största.  

 

Förmågan att använda begrepp liknas vid de olika ämnenas språk och Svanelid menar 

att eleverna måste lära sig begreppen för att erövra ämnenas olika språk, samt för att 

kunna använda den kommunikativa förmågan inom de olika ämnena. För att eleverna 

ska befästa ett begrepp eller kunna se samband mellan olika begrepp krävs att 

begreppen används i ett meningsfullt eller verkligt sammanhang. Svanelid anser i likhet 

med Malmer (2002) att nya arbetsområden bör starta med att reda ut de olika begrepp 

som eleverna ska lära sig. Elever som lär sig allt mer abstrakta begrepp utmanas i sitt 

tänkande vilket gör att förmågan att jämföra, se samband och kunna generalisera 

utvecklas. Svanelid hävdar att det finns tre sätt som elever ska kunna använda begrepp 

på. För det första ska eleverna förstå begreppens betydelse, för det andra kunna använda 

begreppen i nya sammanhang och för det tredje kunna relatera begreppen till varandra.  

 

Procedurförmågan handlar om att eleverna ska kunna använda regler, metoder eller 

rutiner inom ett visst ämne till exempel matematik för att kunna lösa olika slags 

uppgifter. En delförmåga inom procedurförmågan är förmågan att hantera information, 

genom att söka, värdera, strukturera och kritiskt granska information. Procedurförmågan 

innebär förutom förmågan att hantera information att eleverna ska kunna använda sig att 

ämnesspecifika kunskaper om olika metoder och strategier för att lösa ett problem eller 

en uppgift.  

 

 Den metakognitiva förmågan innebär att kunna tänka om och hitta andra lösningar 

utifrån tidigare erfarenheter när de givna förutsättningarna förändras. För att kunna göra 

en förändring och förhoppningsvis en förbättring krävs reflektion. Svanelid menar att 

den metakognitiva förmågan är en förutsättning för att eleverna ska förstå var de själva 

befinner sig i sitt lärande och vad som är nästa steg i utvecklingen (Svanelid, 2014).  

Svanelid har fått en del kritik riktad mot de fem allmänna förmågorna, bland annat 

eftersom hans förmågor saknar vetenskaplig grund. The Big five har fått kritik i det 

Pedagogiska magasinet av Rudnert (2013-04-29) som menar att The Big five är allt för 

generella för att kunna anpassas till alla 16 ämnen i Lgr 2011 samt att de därmed saknar 

tyngd för att användas i undervisningen. Rudnert menar också att The Big five indirekt 
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är byggd på Blooms reviderade taxonomi från 2001, eftersom Lgr 2011 bland annat är 

uppbyggd på den, vilket skulle göra Svanelids The Big five överflödig. I kritiken mot 

Svanelids The Big five blev jag intresserade av vidare läsning om Blooms reviderade 

taxonomi. Det visade sig att Blooms reviderade taxonomi bygger på forskning om olika 

kunskapsdimensioner och kognitiva processer, vilken ledde fram till utformningen av 

min teori och mitt analysverktyg.  

 

3.5 Läromedel 
Enligt Johansson (2006) behöver företag som tillverkar läromedel i Sverige idag inte 

anpassa böckerna efter den rådande läroplanens mål, syften eller kunskapskrav. 

Publicering av nya läromedel är påverkad av pedagogiska och ekonomiska faktorer. Det 

är troligt att företag som tillverkar läromedel vill ta hänsyn till pedagogiska aspekter för 

att få efterfrågan på sina böcker och kunna sälja dem. Det är upp till varje enskild lärare 

att välja ut material till sin undervisning, genom att analysera och tolka läromedlets 

användbarhet. Vidare skriver Johansson (2006) att svenska läromedel i matematik ofta 

är uppdelade i olika svårighetsgrader, för att eleverna ska ha möjlighet att arbeta på sin 

individuella nivå. Innehållet i läromedel kan se olika ut, i en del läromedel kan man se 

behavioristiska inslag då man endast eftersträvar ett korrekt svar. I andra läromedel är 

det konstruktivistiskt eller sociokulturellt perspektiv som råder, då man eftersträvar 

elevernas egna upplevelser och främjar diskussioner och samarbete. Johansson (2006) 

menar även att de läromedel som används i undervisningen inte bara påverkar vad 

eleverna gör under en lektion utan även de exempel som läraren visar för klassen. 

Bjerneby Häll (2006) beskriver läromedel i matematik som ett nödvändigt stöd i 

undervisningen och planeringen för nyexaminerade lärare. På lärarhögskolan får man 

lära sig att en bra lärare undervisar i matematik utan att följa ett specifikt läromedel. Det 

är svårt att uppnå för nyexaminerade lärare bland annat på grund av brist på tid till 

planering, eftersom det tar mycket tid att planera lektioner utan att utgå från ett specifikt 

läromedel. 

 

3.6 Sammanfattning av litteraturbakgrund 
Sammanfattningsvis är kunskap om begreppet procent relevant eftersom de nuvarande 

styrdokumenten som lärare ska förhålla sig till behandlar procenträkning, samt med 

bakgrunden att procenträkning är betydelsefull i människors vardag. Genom att studera 

tidigare forskning inom området kan jag konstatera att flera författare (Malmer, 2002; 

Bentley, 2008 och Arevik & Hartzell, 2014) anser att begreppsinlärningen bör vara en 

central del i matematikundervisningen. Malmers (2002) inlärningsnivåer för matematik 

presenterades redan 2002 vilket gör källan relativt gammal i sammanhanget, med tanke 

på att studiens syfte är att relatera läromedel till Lgr 2011. Men eftersom Malmers 

(2002) teori stärks av både Bentley (2008) och Arevik och Hartzell (2014) kan Malmers 

teori fortfarande anses som relevant. Svanelid (2014) anser i likhet med Malmer (2002) 

att nya områden bör inledas med att reda ut nya begrepp som eleverna ska lära sig. Det 

finns även forskning som visar på motsatsen, det vill säga att det inte går att skilja 

begreppsinlärning och procedurräkning åt eftersom begreppsinlärningen kan stärkas av 

noggrant utvalda procedurer som förtydligar ett visst mönster som skapar förståelse för 

begrepp och visar samband mellan begrepp (Liljekvist, 2014). 

 

Med bakgrund mot tidigare forskning om läromedel, kan det antas att läromedel är ett 

bra stöd i undervisningen om läraren analyserat läromedlet och anser att det är 

kompatibelt med den nuvarande läroplanen. Efter att ha studerat tidigare forskning inom 

området, kan jag konstatera att ingen liknade studie har gjorts, vad gäller området 
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procent i läromedel tillverkade efter 2011. Det gör att min studie kan bidra med ny 

kunskap inom området. 

 

4 Teoretiskt ramverk  
Nedan presenteras Blooms reviderade taxonomi utifrån Anderson Krahtwohl, Airasian, 

Bloom (2001) beskrivning. Blooms reviderade taxonomi är det teoretiska ramverk som 

ligger till grund för studiens analysmetod, vilken använts för att analysera läromedlen 

med avseende för att kunna besvara studiens forskningsfrågor: 

 

 Hur ser möjligheter till begreppsinlärningen av procent ut i läromedlen? 

 

 Vilka matematiska förmågor ger läromedlen förutsättningar att utveckla vid 

procenträkning?  

 

Blooms reviderade taxonomi passar bra som teoretisk bakgrund eftersom den behandlar 

allmänna kunskaper och begreppsinlärning som går att koppla till begreppsinlärning 

inom matematik samt Lgr 2011s matematiska förmågor. 

 

4.1 Blooms reviderade taxonomi 
Bloom presenterade sin taxonomi redan 1956, men då med endast sex generella 

kunskapsdimensioner. År 2001 kom en reviderad utgåva presenterad av Anderson m.fl. 

(2001) som kallas för Blooms reviderade taxonomi. Den reviderade taxonomin 

innehåller tio generella kompetenser, som kan delas upp i två dimensioner. Den ena 

dimensionen kallas för den kognitiva processdimensionen och innehåller de sex 

kategorierna: minnas, förstå, tillämpa, analysera, värdera och skapa. Den andra 

dimensionen kallas för kunskapsdimensionen och innehåller: faktakunskap, 

begreppskunskap, procedurkunskap och metakognitiv kunskap. Kunskapsdimensionen 

anses vara generell för alla ämnen. Syftet med revideringen av Blooms taxonomi 

beskrivs vara att göra taxonomin mer lättillgänglig för lärare att använda för att 

analysera styrdokument och sin planering av undervisning (Andersson m.fl. 2001).  

 

 
 Tabell 1: Blooms reviderade taxonomi. Ger en överblick över den kognitiva 

processdimensionen och kunskapsdimensionen.  

 

4.1.1 Den kognitiva processdimensionen 

De sex kognitiva processerna som Anderson m.fl. (2001) beskriver är: Minnas, förstå, 

tillämpa, analysera, värdera och skapa. Dessa sex nivåerna beskrivs som verben i 

undervisningens mål och beskriver hur en kunskap ska utvecklas. De kognitiva 

processerna är presenterade i ordningen från den mist komplexa nivån att minnas till 
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den mest komplexa nivån att skapa. De innebär att de mer komplexa nivåerna även 

täcker in de som är mindre komplexa.  

Minnas beskrivs som den minst komplexa kategorin. Att minnas delas in i två 

underkategorier: Att komma ihåg handlar om att minnas och kunna återge relevant 

information. Att känna igen innebär att kunna koppla tidigare inlärd kunskap om en 

uppgift eller ett problem till nya men liknande uppgifter. Det som man kan känna igen 

eller komma ihåg kan vara faktakunskap, begreppskunskap, procedurkunskap eller 

metakognitiv kunskap. För att lärande ska anses som meningsfullt bör det som eleverna 

ska minnas vara inkluderad i ett större sammanhang eller kontext.  

 

Förstå handlar om att kunna skapa mening ur ny kommunicerad information genom att 

koppla ny information till tidigare erfarenheter. Begreppskunskap utgör grunden för att 

förstå. Kategorin är indelad i sju underkategorier: Tolka, uppstår när en elev lyckas 

överföra information mellan olika representationsformer. Exemplifiera, går ut på att 

kunna identifiera vad som är specifikt för ett begrepp eller koncept och stärka det med 

ett exempel. Klassificera innebär att kunna se att till exempel ett begrepp hör till en viss 

kategori. Sammanfatta handlar om att kunna summera viktiga delar eller huvudtemat av 

den presenterade informationen med ett enda uttryck. Det kan uttryckas genom olika 

representationsformer. Dra slutsatser går ut på att hitta mönster och samband i den 

presenterade informationen. Jämföra gör en elev genom att hitta likheter i tidigare 

erfarenheter och ny information. Den sista underkategorin är förklara innebär att kunna 

förklara en händelse utifrån termer om orsak och verkan.  

 

Tillämpa innebär att kunna använda en metod eller strategi i kända och okända 

situationer. Tillämpa är indelad i två underkategorier: verkställa som betyder att kunna 

använda en strategi i en för eleven känd situation och tillämpa som innebär skillnaden 

att kunna använda en strategi i en för eleven ny situation.  

 

Analysera beskrivs som att kunna bryta ner information för att sedan bestämma hur 

delarna hänger samman. Analysera har tre underkategorier: Särskilja information som är 

relevant för att lösa en uppgift, för att sedan organisera informationen och kunna 

beskriva hur de olika kategorierna hör ihop och sist tillskriva informationen dess dolda 

budskap genom att läsa mellan raderna.  

 

Värdera går ut på att bedöma information utifrån bland annat kvalitet och effektivitet. 

Värdera beskrivs med underkategorierna: kontrollera genom att söka efter fel och 

bedöma säkerheten i en lösning eller en hypotes. Och kritisera som innebär att ta i 

beräkning positiva och negativa aspekter av en produkt eller lösning.  

Skapa är den mest komplexa kognitiva processen, att skapa innebär att organisera och 

sätta ihop delar av information till en helhet. Kategorin skapa delas in i tre 

underkategorier: Den första att Generera betyder att kunna se alternativa lösningar, den 

andra innebär att kunna planera en plan eller metod för att lösa en uppgift för att sedan 

producera genom att verkställa planeringen (Anderson m.fl., 2001).  

 
4.1.2 Kunskapsdimensionen 

De fyra kunskapsformerna som Anderson m.fl. (2001) beskriver är faktakunskap, 

begreppskunskap, procedurkunskap och metakognitivkunskap. Dessa fyra 

kunskapsformerna beskrivs som substantiven i undervisningens mål och beskriver vad 

för slags kunskap som ska utvecklas. Kunskapsformerna anses vara oberoende av vilket 

ämne som undervisas. Alla de fyra kunskapsdimensionerna kan behandlas i samma 

ämnesinnehåll, det är undervisningens metoder och arbetssätt som är avgörande för 
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vilka dimensioner som framkommer. Kunskaperna i kunskapsdimensionen är inte 

beroende av varandra eller presenterade i en speciell ordning, vilket innebär att en 

uppgift eller ett mål kan innehålla fler än en kunskap. En presentation av de fyra 

kunskapsdimensionerna kommer nedan: 

 

Faktakunskap är den mest konkreta kunskapsformen, den kan beskrivas som fakta som i 

sig själv är värdefull. Faktakunskapen kan delas in i två underkategorier, vilka är 

terminologi: ord, symboler, begrepp eller bilder som i sig själva är värdefulla för ämnet 

och detaljkunskap till exempel namn eller årtal.  

 

Begreppskunskap handlar om att kunna strukturera och kategorisera olika begrepp och 

se samband mellan de olika delar av information som faktakunskaperna består av. 

Begreppskunskap kan delas in i tre underkategorier som bygger på varandra. Den första 

är kunskap om klassificeringar och kategorier som lägger grunden får kunskap om 

principer och generaliseringar som i sin tur lägger grunden för den sista underkategorin 

kunskap om teorier, modeller och strukturer.  

 

Procedurkunskap är kunskapen om hur man gör eller utför något. Det kan till exempel 

vara metoder, strategier eller algoritmer för hur man löser rutinuppgifter eller vid 

problemlösning i ett eller flera steg. Procedurkunskap innebär även att kunna värdera 

och bestämma när olika metoder är lämpliga. Procedurkunskap kan delas in i de tre 

följande underkategorierna: Ämnesspecifika färdigheter och algoritmer, ämnesspecifika 

tekniker och metoder och val av lämplig metod.  

 

Metakognitiv kunskap är den mest abstrakta kunskapsnivån och innebär att ha kunskap 

om strategier i allmänhet och sina egna strategier. Även den här kunskapen har tre 

underkategorier vilka är: strategisk kunskap, kunskap om generella strategier för 

inlärning och tänkande, kunskap om inlämningsuppgifter, kunskap om vilken strategi 

som krävs för att lösa uppgiften och kunskap om sig själv som inkluderar 

självkännedom om det egna lärandet och tänkandet (Anderson m.fl., 2001).  

 

4.2 Styrkor och svagheter med Blooms reviderade taxonomi 
Styrkan med Blooms reviderade taxonomi i förhållande till min studie anser jag är att 

den behandlar begreppskunskap vilket gör att forskningsfrågan: Hur ser möjligheten till 

begreppsinlärningen av procent ut i läromedlen? går att besvara utifrån Blooms 

reviderade taxonomi. En svaghet med Blooms reviderade taxonomi är att den inte direkt 

är kopplad till ämnet matematik. Eftersom min studie behandlar ämnet matematik har 

jag gjort en egen tolkning av Blooms reviderade taxonomi i förhållande till matematik 

och området procent. Min tolkning presenteras under rubriken analysmetod. För att 

kunna besvara den andra forskningsfrågan: Vilka matematiska förmågor ger läromedlen 

förutsättningar att utveckla vid procenträkning? har jag nedan placerat in Lgr 2011s 

matematiska förmågor i Blooms reviderade taxonomi. Jag anser att Blooms reviderade 

taxonomi räcker som teori eftersom det med hjälp av de olika nivåerna inom 

begreppskunskap går att besvara den första forskningsfrågan samt eftersom jag kan 

placera in Lgr 2011s i Blooms reviderade taxonomi och därmed även kan besvara den 

andra forskningsfrågan. Nedan kommer en presentation av min tolkning av Lgr 2011s 

matematiska förmågors placering i Blooms reviderade taxonomi. 
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4.3  Lgr 2011s förmågor i förhållande till Blooms reviderade 
taxonomi 
I syftet för grundskolans kursplan i matematik beskrivs de matematiska förmågorna som 

undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar. De är sammanfattade i följande fem 

punkter: 

 

 ”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 matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.” (Skolverket, 2011, 

s. 63) 

 

Utifrån de punkterna kan de fem matematiska förmågorna i Lgr 2011 kortfattat 

beskrivas som: problemlösningsförmåga, begreppsförmåga, metodförmåga, 

resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga. De fem förmågorna återfinns i 

kunskapskraven för årskurs 6 i matematik i Lgr 2011. 

 

För att kunna besvara min andra forskningsfråga om vilka matematiska förmågor 

läromedlen ger förutsättningar till att utveckla vid procenträkning har jag utgått från hur 

de matematiska förmågorna beskrivs i Lgr 2011 och jämfört de beskrivningarna med 

begreppen i mitt analysverktyg som presenteras i avsnittet analysmetod. Utifrån mitt 

analysverktyg har jag sedan placerat in de matematiska förmågorna i Blooms reviderade 

taxonomi i enlighet med tabell 2 nedan: 

 

 
Tabell 2. Min tolkning av Lgr 2011s matematiska förmågor placerade i Blooms 

reviderade taxonomi. 

 

Problemlösningsförmågan beskriv i Lgr 2011 med flera värdeord så som att lösa, 

formulera och värdera. Det gör att jag har tolkat problemlösningsförmågan som tre 

nivåer av komplexitet där att lösa problem är den minst komplexa delen och att 
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formulera egna problem är den mest komplexa delen i enlighet med begreppen i mitt 

analysverktyg. Se tabell 3 och 4.  

 

Begreppsförmåga beskrivs också på tre olika sätt i Lgr 2011 med orden använda, 

analysera och se samband mellan begrepp. På grund av det har jag även tolkat att 

begreppsförmågan har tre nivåer av komplexitet där att se samband mellan begrepp är 

den minst komplexa delen och att analysera begrepp är den mest komplexa delen i 

enlighet med begreppen i mitt analysverktyg.  

 

Metodförmåga beskrivs i Lgr 2011 med orden välja, använda och lösa de begreppen har 

likvärdig betydelse i mitt analysverktyg och därför har metodförmågan endast en nivå 

av komplexitet.  

 

Kommunikationsförmågan beskrivs i Lgr 2011 med orden att använda uttrycksformer 

för att argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Att 

använda uttrycksformer för att redogöra för beräkningar tolkar jag som den minst 

komplexa delen av kommunikationsförmågan och att argumentera för frågeställningar, 

slutsatser eller beräkningar tolkar jag som den mest komplexa delen av 

kommunikationsförmågan i enlighet med begreppen i mitt analysverktyg. 

 

Resonemangsförmåga beskrivs i Lgr 2011 som att föra och följa matematiska 

resonemang. Det kan tolkas om att det kan göras inom alla delar av matematiken både 

om faktakunskap, begreppskunskap, metodkunskap och metakognitivkunskap. Det är 

ingen skillnad i komplexitet på de olika placeringarna av resonemangsförmågan, 

eftersom det matematiska området inte är det som är avgörande för resonemangets 

kvalitet.  

 

Observera att det här är ett sätt att tolka de matematiska förmågorna och placera dem i 

Blooms reviderade taxonomi. Det går att tolka de matematiska förmågorna och Blooms 

reviderade taxonomi på andra sätt. Andra tolkningarna kan leda fram till ett annat 

resultat än de som presenteras i den här studien. Hur jag har gått tillväga för att 

analysera läromedlen kommer jag mer noggrant presentera i metodkapitlet nedan.  

 

5 Metod 
För att studiens datainsamlingsmetod ska vara relevant för forskningsfrågorna: Hur ser 

möjligheten till begreppsinlärningen av procent ut i läromedlen? Och Vilka 

matematiska förmågor ger läromedlen förutsättningar att utveckla vid procenträkning?  

har jag valt läromedelsanalys som metod för den här studien. Eftersom en 

läromedelsanalys kan bidra med kunskap om de analyserade läromedlens förhållande 

till forskningsfrågorna. Svedner och Johansson (2010) skriver att analys av läromedel i 

ett examensarbete kan användas för att tolka annan litteratur och relatera den till 

läromedlet för att belysa ett visst perspektiv, till exempel litterär situation eller 

samhällssituation. Jag har valt kvalitativ ansats för min studie, eftersom syftet med 

studien är att analysera läromedel, vilket kommer vara en process där uppgifterna i 

läromedlen noggrant analyseras med hjälp av ett analysverktyg och därefter tolkas och 

analyseras med hjälp av tidigare forskning. Denscombe (2009) menar att kvalitativa 

data kan ha formen av bland annat texter, intervjuer eller observationer och att kvalitativ 

ansats innebär en process där forskaren mycket noggrant analyserar och tolkar sin data. 

Denscombe (2009) beskriver fyra principer för analys av kvalitativa data vilka kan 

sammanfattas enligt följande, studiens slutsats ska bygga på en noggrann och repetitiv 
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analysprocess av den insamlade datan och forskaren ska lämna sina egna fördomar 

utanför undersökningen.  

Nedan kommer de läromedel som har analyserats att presenteras. Vidare kommer även 

den metod, det vill säga analysverktyget som använts för att analysera läromedlen att 

presenteras.  

 

5.1 Metod för datainsamling (Material, urval) 
Urvalet för de läromedel som har använts i studien är både ett subjektivt urval och ett 

bekvämlighetsurval. Denscombe (2009) beskriver ett subjektivt urval som ett urval där 

material som är relevant för studiens syfte medvetet väljs ut. Ett subjektivt urval görs 

utifrån kunskap inom området och möjligheten till att kunna besvara 

forskningsfrågorna. För att kunna besvara forskningsfrågorna, var det relevant att de 

valda läromedlen behandlade området procent på något sätt. Med hänsyn till det har ett 

subjektivt urval, det vill säga ett medvetet urval genomförts vad gäller val av läromedel. 

Utifrån läsning av tidigare forskning inom området, kan jag konstatera att inga liknande 

studier om området procent har genomförts. Jag vill även bidra med kunskap om vilka 

förutsättningar de analyserade läromedlen ger att utveckla matematiska förmågor inom 

området procent i förhållande till Lgr 2011. Jag har därför medvetet valt läromedel som 

är nyare än 2011 och som av de publicerande företagen anses vara anpassade till LGR 

2011s mål. Jag gjorde även ett bekvämlighetsurval vad gäller valet av läromedel. 

Denscombe (2009) beskriver bekvämlighetsurval som något forskaren gör för att spara 

tid eller pengar. Et bekvämlighetsurval kan även beskrivas som att välja det mest 

lättillgängliga alternativet (Denscombe, 2009). I mitt urval av läromedel har jag på 

grund av tidsaspekten för studien begränsat mig till två läromedel.  

 

Sammanfattningsvis hade jag två kriterier för valet av läromedel, de skulle vara 

producerade efter 2011 och behandla området procent. Andra kriterier för urval kunde 

ha använts till exempel att läromedlet uttalat ska arbeta med förmågor. Jag ansåg dock 

att om läromedlet säger sig vara anpassat efter Lgr 2011 bör jag kunna analysera det 

även utifrån de förmågor som är framträdande i Lgr 2011. Ett annat kriterium kunde 

varit att läromedlen ska vara vanligt förekommande i den svenska skolan. Jag har dock 

inte hittat någon statistik på olika läromedels användning i skolan. Jag fick genom 

universitet tillgång till att titta igenom många olika läromedel och utifrån ovan nämnda 

kriterier valde jag två. Det visade sig att området procent inte behandlades förän i 

årskurs fem i de flesta läromedel, vilket gjorde att läromedel för årskurs fem fick fokus i 

den här studien.  Jag mejlade sedan förlagen och berättade om min studie och frågade 

om de kunde bidra med ett exemplar av det valda läromedlet, vilket de gjorde. 

De analyserade läromedlen är: 

 

- Matte Direkt Borgen, 5B (2013) av författarna Falck och Picetti, från förlaget Sanoma 

utbildning. Andra upplagan.  

 

- Mera Favorit matematik,5B (2016) av författarna Asikainen, Nyrhinen, Rokka och 

Vehmas, från förlaget Studentlitteratur. Första upplagan. 

 
5.1.1 Matte Direkt Borgen, 5B 

Läromedlet är indelat i fem kapitel: Kapitel 6, Tal, kapitel 7, Bråk, kapitel 8, Procent, 

kapitel 9, Decimaltal och kapitel 10, Geometri. Det är kapitel 8 om procent som 

kommer ligga i fokus för min analys. Kapitlet behandlar även kombinatorik, men 

eftersom syftet med denna studie inte avser kombinatorik utan procent kommer jag i 

min analys bortse från uppgifter som behandlar kombinatorik. Varje kapitel inledes med 
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en presentation av de mål som kapitlet tränar samt en ordlista med matematiska begrepp 

som kapitlet behandlar. Varje kapitel är indelat i gröna, blå och röda sidor. De gröna 

sidorna kallas för borggården och utgör grundkursen, den riktar sig mot de mål som 

presenterades på kapitlets första sida. I varje grundkurs finns en arbeta tillsammans ruta 

och en sant eller falskt ruta. I slutet av borggården finns en diagnos. Efter diagnosen är 

kapitlet nivåindelat, i blå eller röda sidor. De blåa sidorna, kallas för rustkammaren. De 

beskrivs vara till för de som behöver träna mer på grundkursen. Efter de blå sidorna 

kommer röda sidor som kallas för tornet och beskrivs vara till för de som klarade 

diagnosen bra. De röda sidorna innehåller mer utmanande uppgifter. Det finns en 

sammanfattning i slutet av varje kapitel. Det finns även sidor som kallas för utmaning i 

slutet av varje kapitel. Utmaningarna ger eleverna möjlighet att arbeta med 

problemlösning. I slutet av boken finns repetitionsuppgifter till varje kapitel.  

 
5.1.2 Mera Favorit matematik, 5B 

Läromedlet är indelat i fem kapitel: Kapitel 1: Bråk, decimaltal och stora tal. Kapitel 2: 

Procent, statistik och sannolikhet. Kapitel 3: mätning. Kapitel 4: Area, likformighet och 

skala. Kapitel 5: blandade repetitionsuppgifter. Det är i kapitel 2, procent, statistik och 

sannolikhet som området procent behandlas och som jag kommer att analysera. Kapitlet 

behandlar även medelvärde, median, typvärde och sannolikhet och statistik, men 

eftersom de områdena saknar grund för att analyseras i den här studien kommer jag att 

bortse från uppgifter som behandlar dessa områden och endast analysera uppgifter med 

koppling till området procent. I varje kapitel finns ett antal instruerande och förklarande 

sidor som kallas för lektioner. På varje lektionssida finns kopplingar till Lgr 2011s 

centrala innehåll och kunskapskrav. Till varje lektion finns fyra sidor med uppgifter. De 

två första sidorna kallas för Öva och beskrivs som basuppgifter och de två andra sidorna 

kallas för Pröva och beskrivs som extrauppgifter. I varje kapitel finns även sidor som 

kallas för favoritsidor vilka ska träna problemlösningsförmågan och 

resonemangsförmågan genom olika aktiviteter och spel. I slutet av varje kapitel finns en 

diagnos, en sammanfattning och tre olika nivåer av repetition. Utifrån resultatet på 

diagnosen får eleverna göra en självbedömning och utifrån den får eleverna välja på 

vilken av de tre angivna nivåerna de ska repetera.  

 

5.2 Analysmetod 
För att analysera uppgifterna i de ovan nämnda läromedlen kommer jag utgå från 

Blooms reviderade taxonomi, utifrån Blooms reviderade taxonomi har jag tolkat 

kunskapsdimensionen och den kognitiva processdimensionen, med avseende att anpassa 

de till matematik och området procent. Min tolkning av Blooms reviderade taxonomi 

kommer presenteras i nedan och användas som analysverktyg för att kunna besvara 

båda mina forskningsfrågor: 

 

 Hur ser möjligheten till begreppsinlärning av procent ut i läromedlen?  

 

 Vilka matematiska förmågor ger läromedlen förutsättningar att utveckla vid 

procenträkning?  

 

Blooms reviderade taxonomi kan användas som grund för analysverktyg till den här 

studien eftersom den behandlar begreppskunskap samt beskriver olika kunskaper och 

sätt att tänka som kan kopplas till matematiska förmågor. Denscombe (2009) påpekar 

vikten av att slutsatsen ska bygga på det material som har samlats in samt att materialet 

ska gås igenom noggrant. I det här fallet är det insamlade materialet uppgifterna i 

läromedlen, som kommer att granskas och analyseras noga med hjälp av min tolkning 
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av Blooms reviderade taxonomi för att sedan sammanställas i resultatet under 

forskningsfrågorna. Resultatet kommer sedan att analyseras utifrån tidigare forskning 

inom området. För att mer ingående beskriva hur jag kommer gå till väga för att 

analysera uppgifterna i läromedlen, kommer jag nedan beskriva mitt analysverktyg med 

hjälp av min tolkning av Blooms reviderade taxonomi i förhållande till matematik och 

procent.  

 

I min läromedelsanalys kommer jag först att analysera vilken slags kunskap inom 

kunskapsdimensionen som uppgifterna i läromedlen ger eleverna möjlighet att utveckla. 

För att kunna analysera vilken kunskap som uppgifterna efterfrågar har jag ställt mig 

frågan vad för sorts kunskap som efterfrågas och därmed utgått ifrån uppgiftens 

substantiv. Min tolkning av kunskapsdimensionen åskådliggörs i tabell 3 nedan. 

Kunskaperna i kunskapsdimensionen är inte beroende av varandra eller presenterade i 

en speciell ordning, vilket innebär att en uppgift kan efterfråga fler än en kunskap. 

Utifrån min tolkning av Anderson m.fl. (2001) beskrivning av Blooms reviderade 

taxonomi har jag sammanfattat kunskapsdimensionen och anpassat den för matematik 

och procent i tabell 3: 

  

 
Tabell 3: Min tolkning av kunskapsdimensionen.  

 

Tabell 4 presenterar min tolkning av den andra dimensionen i Blooms reviderade 

taxonomi som kallas för den kognitiva processdimensionen. Den kognitiva 

processdimensionen innehåller sex kognitiva processer, vilka är presenterade i 

ordningen från den mist komplexa nivån att minnas till den mest komplexa nivån att 

skapa. Det innebär att de mer komplexa nivåerna även täcker in de som är mindre 

komplexa, därmed har jag i analysen av läromedlens uppgifter bedömt uppgiften efter 

den mest komplexa nivå som uppgiften efterfrågar. Under analysen av uppgifterna i 

läromedlen har jag utgått från vilken av nivåerna i den kognitiva processdimensionen 

som en viss uppgift efterfrågar. För att kunna bedöma vilken nivå en uppgift efterfrågar 

har jag utgått ifrån frågan hur kunskapen ska användas, det innebär att jag har analyserat 

uppgiftens verb. Utifrån Anderson m.fl. (2001) beskrivning av Blooms reviderade 

taxonomi har jag även tolkat de sex kognitiva processerna i tabell 4 nedan och anpassat 

dem efter matematik och procent. 
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 Tabell 4. Min tolkning av den kognitiva processdimensionen.  

 

Tabell 3 och 4 utgör grunden för mitt analysverktyg som har använts för att analysera 

uppgifterna i de valda läromedlen. För att besvara forskningsfrågan om hur möjligheten 

till begreppsinlärningen av procent ser ut i de analyserade läromedlen har jag utgått från 

kunskapen begreppskunskap i tabell 3 och analyserat hur uppgifterna i läromedlen 

syftar till att begreppskunskapen ska användas i enlighet med tabell 4. För att kunna 

identifiera vilka matematiska förmågor som uppgifterna i de analyserade läromedlen ger 

eleverna förutsättningar att utveckla kommer jag utgå från min tolkning av kunskaps 

dimensionen i tabell 3 och den kognitiva processdimensionen i tabell 4 och jämföra 

uppgifternas placeringar med min placering av de matematiska förmågorna i Blooms 

reviderade taxonomi. Med hjälp av tabell 3 och 4 som analysverktyg kan jag komma 

fram till ett resultat som besvarar mina forskningsfrågor. Resultatet kommer sedan att 

analyseras utifrån tidigare forskning. 

 

I min analys av uppgifterna i läromedlen har jag analyserat alla uppgifter som behandlar 

området procent i de valda läromedlen och placerat in uppgifterna i Blooms reviderade 

taxonomi med hjälp av mitt analysverktyg (tabellerna 3 och 4). För att identifiera vilken 

kunskap i kunskapsdimensionen en uppgift efterfrågar samt hur den kunskapen ska 

användas i enlighet med den kognitiva processdimensionen har jag utgått från de två 

didaktiska frågorna vad och hur när jag har analyserats uppgifterna i de valda 

läromedlen. Frågorna jag har ställt vid analys av uppgifterna är:  

 

1: Vad för sorts kunskap efterfrågas? 

 

2: Hur ska den kunskapen/ de kunskaperna användas? 

 

Jag kommer presentera ett par exempel nedan som likar ett par uppgifter ur de valda 

läromedlen.  

 

Exempel 1: Hur mycket är 50 % av 8 dl? 

 

1: Vad för sorts kunskap efterfrågas? Eftersom uppgiften kräver en uträkning, alltså en 

metod, bedömer jag att det är procedurkunskap som efterfrågas. 
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2: Hur ska kunskapen användas? Uppgiften kräver att procedurkunskapen tillämpas, 

alltså bedömer jag den kognitiva processen som efterfrågas i uppgiften är tillämpa. 

Uppgiften kräver att eleven ska tillämpa procedurkunskap.  

 

Exempel 2: Vilka av talen är skrivna i procentform? 30%, 0,06 ,4,8, 6%, 12,5%, ½ ,1 ¼  

 

1: Vad för sorts kunskap efterfrågas? Uppgiften kräver att eleven ska se samband 

mellan vilka tal som är skrivna i procentform och kunna kategorisera dessa, därmed 

bedömer jag att begreppskunskap är den kunskapsform som efterfrågas. 

 

2: Hur ska kunskapen användas? Uppgiften kräver ingen uträkningen eller specifik 

metod. Däremot kräver uppgiften att eleven kan överföra och använda information från 

tidigare kunskap samt kunna klassificera de olika talen. Därmed tolkar jag att den 

kognitiva process som efterfrågas är förstå. Uppgiften kräver att eleven ska förstå 

begreppskunskap. 

 

Hur exempel 1 och 2 har placerats i Blooms reviderade taxonomi presenteras i tabell 5:  

 

 
Tabell 5: Blooms reviderade taxonomi. Ger en överblick över mina exempel insatta i 

Blooms reviderade taxonomi.  

 

5.3 Validitet, tillförlitlighet, överförbarhet 
En studies validitet påverkas av i vilken utsträckning studien har undersökt det som 

avsågs att undersökas. Tillförlitligheten i en studie är beroende av att forskaren har 

förhållit sig objektiv till det insamlade materialet samt om någon annan skulle kunna 

genomföra studien och komma fram till samma resultat (Denscombe, 2009). För att 

försäkra att studien undersökt det som avsågs att undersökas har studiens syfte och 

frågeställningar legat till grund för valet av metod. Den här studien bygger på en rad 

ställningstaganden bland annat vad gäller urval och analysmetod. De val som jag har 

gjort har jag presenterat i min studie och kan därmed värderas och användas av andra. I 

analysmetoden presenterar jag min tolkning av Blooms reviderade taxonomi. Det gör att 

läsaren kan se hur jag har gått tillväga i min analys av uppgifterna i läromedlen, vilket 

höjer tillförlitligheten i studien. Överförbarhet handlar enligt Denscombe (2009) om 

möjligheten för andra att använda resultatet som studien kommit fram till. Mitt resultat 

bygger på en läromedelsanalys av hur de valda läromedlen förhåller sig till 

begreppsinlärning av procent och Lgr 2011s matematiska förmågor. Studiens resultat 

kan därför vara av intresse för andra lärare när de ska välja läromedel till sin 

matematikundervisning.  
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5.4 Etiska överväganden 
I struktureringen av resultatet upptäckte jag att det underlättade för läsaren om jag 

kunde visa bilder på några av de analyserade uppgifterna. Alla litterära verk skyddas av 

upphovsrätt, vilket innebär att den som har skapat en bok har ensam rätt att kopiera och 

sprida innehållet i boken. För att få använda innehållet i boken till annat än privat bruk 

krävs tillstånd från skaparen den så kallade upphovsmannen (Vetenskapsrådet, 2016). 

För att undersöka om jag kunde få tillstånd från läromedlens upphovsmän mejlades 

förlagen och frågade om jag fick använda bilder ur deras läromedel, vilket båda förlagen 

godkände. Se bilaga A och B.  

 

Studien kommer inte bygga på material som kräver att människor deltar vilket gör att 

hänsyn inte behöver tas vad gäller Vetenskaprådets (2002) etiska principer för att 

skydda de som deltar i forskning. Den etik jag kommer att förhålla mig till är att hantera 

referenser på ett korrekt sätt, vara källkritisk samt att resultat och reflektioner är mina 

egna tankar och inte någon annans. Jag har ingen koppling till förlagen och inget 

vinstintresse av att analysera just de här förlagens läromedel förutom att bidra med 

kunskap om läromedlens koppling till mitt syfte och forskningsfrågor. 

 

6 Resultat och analys 
Resultatet som presenteras nedan syftar till att i enlighet med studiens syfte bidra med 

kunskap om hur läromedel tillverkade efter 2011, som enligt förlagen ska vara 

anpassade efter rådande läroplanen behandlar området procent, med avseende för att 

besvara forskningsfrågorna: 

 

 Hur ser möjligheter till begreppsinlärningen av procent ut i läromedlen? 

 

 Vilka matematiska förmågor ger läromedlen förutsättningar att utveckla vid 

procenträkning?  

 

För att kunna besvara forskningsfrågorna har jag utgått från min tolkning av Blooms 

reviderade taxonomi (se tabell 3 och 4). Tabellerna 3 och 4 har använts som verktyg för 

att genomföra läromedelsanalysen på ett systematiskt sätt och därmed kunna presentera 

ett noggrant genomgånget resultat. Resultatet presenteras under de två rubrikerna Matte 

Direkt Borgen 5B och Mera Favorit matematik 5B. Därefter kommer resultatet för de 

olika forskningsfrågorna att analyseras med hjälp av tidigare forskning.  

 

6.1 Matte Direkt Borgen 5B 
I Matte Direkt Borgen 5B har jag utgått från kapitel 8 som heter Procent. Kapitel 8 

behandlar även kombinatorik, men eftersom kombinatorik inte är relevant för studiens 

syfte har jag endast analyserat de uppgifter som behandlar området procent. Jag har 

analyserat uppgifter i kapitlets gröna sidor, diagnosen, blå sidor, röda sidor, 

utmaningarna och repetitionen som hör till kapitel 8.  

 

Nedan kommer en samanställning av de analyserade uppgifterna i Matte Direkt Borgen 

5B. Uppgifterna har analyserats med hjälp av analysverktyget som utgörs av tabell 3 

och 4. Jag har placerat in uppgifterna i den eller de mest lämpade kunskapsdimensionen 

och kognitiva processdimensionen utifrån mitt analysverktyg. Siffrorna i rutorna står för 

antalet analyserade uppgifter som kunde placeras in i den rutan. Observera att en del av 

de analyserade uppgifterna kan placeras in i fler än en kunskapsdimension, vilket gör att 
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antalet placeringar som totalt är 115 st. inte är direkt jämförbart med antalet analyserade 

uppgifter vilka var 96 stycken.  

 

 
Tabell 6: Blooms reviderade taxonomi. Sammanställning av de analyserade uppgifterna 

i Matte Direkt Borgen 5B, totalt 115 placeringar.  

 

6.1.1 Hur ser möjligheter till begreppsinlärningen av procent ut i läromedlen? 

Fokus för att besvara den första forskningsfrågan ligger inom kunskapsdimensionen 

begreppskunskap och de olika kognitiva processerna inom begreppskunskap. Efter att 

ha analyserat uppgifterna i läromedlet med hjälp av mitt analysverktyg kan jag 

konstatera att stort fokus ligger på att förstå begreppet procent, eftersom 45 placeringar 

av 115 som behandlade området procent kunde placeras i kategorin förstå 

begreppskunskap, en placering i  minnas, tre i att tillämpa och två i skapa 

begreppskunskap. 

 

Kunskapen begreppskunskap beskrivs i tabell 3, utifrån min tolkning av 

begreppskunskap i Blooms reviderade taxonomi, som att uppgiften ger möjlighet till att 

beskriva, förklara, bestämma eller förutse relationen mellan olika begrepp. Kunna dela 

in begrepp i kategorier och underkategorier, samt se mönster och kunna relatera mönster 

eller principer till varandra. För att förtydliga skillnaden mellan de olika nivåerna inom 

begreppskunskap, kommer jag nedan illustrera ett exempel från varje kognitiv 

processdimension inom begreppskunskap: 

 

Exempel 1: I exemplet illustreras hur att minnas begreppskunskap kan tolkas i 

uppgifterna. 
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Figur 1. Ur Matte Direkt Borgen 5B. (2013, s.78) Andra upplagan. Med tillstånd av 

förlaget Sanoma utbildning, se bilaga A. 

 

Att bedöma om ett påstående är sant eller falskt är beskrivet som en typisk uppgift för 

den kognitiva processen att minnas i mitt analysverktyg. Men om sant eller falskt frågor 

ska ingå i den minst komplexa kognitiva processen bör de vara av slaget att eleven inte 

behöver räkna eller rita utan endast minnas. Med bakgrund mot det har endast uppgift 

sex i den här sant eller falskt rutan kunnat placeras in i den kognitiva processen att 

minnas. Eftersom den inte går att räkna ut, utan kräver att eleven minns att begreppet 

procent, inte betyder tiondel. 

 

Exempel 2 och 3: Illustrerar hur att förstå begreppskunskap kan tolkas i uppgifterna. 

De flesta av de analyserade uppgifter som passade in under begreppskunskap kunde 

placeras under förstå begreppskunskap. Med bakgrund av detta kommer jag beskriva 

den kognitiva processen att förstå med två exempel istället för ett. I min tolkning av den 

kognitiva processdimensionens förstå anser jag i mitt analysverktyg att det innebär att 

kunna variera mellan olika representationsformer, till exempel mellan text till symboler 

eller från bild till symboler. Uppgifterna kan handla om att använda och ange generella 

principer, som till exempel att 25% är en fjärdedel, genom att eleven anger egna 

exempel eller väljer mellan givna exempel. Uppgifterna kan också handla om att kunna 

kategorisera genom att dela upp eller ringa in. Uppgifterna kan också uppmana till 

resonemang om orsak verkan. Uppgifter av slaget förstå begreppskunskap kan se ut 

enligt exemplen nedan:  

 

Exempel 2: Att förstå begreppskunskap 

 

 
Figur 2. Ur Matte Direkt Borgen 5B. (2013, s.70) Andra upplagan. Med tillstånd av 

förlaget Sanoma utbildning, se bilaga A.  

 

Uppgiften kräver att eleven ser och kan relatera mönstret mellan delarna och det hela, 

alltså begreppskunskap i kunskapsdimensionen. Uppgiften kräver även att eleven kan 
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variera mellan de olika representationsformerna bild till symboler, vilket innebär att 

uppgiften är på nivån förstå i den kognitiva processdimensionen.  

 

Exempel 3: Att förstå begreppskunskap 

 

Vilken cirkel och kvadrat hör ihop? 

 
Figur 3. Ur Matte Direkt Borgen 5B. (2013, s.73) Andra upplagan. Med tillstånd av 

förlaget Sanoma utbildning, se bilaga A.  

 

Uppgiften kräver att eleven kan se mönstret mellan cirkeldiagrammet och hundrarutan 

och kunna relatera dem till varandra, det vill säga begreppskunskap. Uppgiften kräver 

även att eleven kan variera mellan olika representationsformer, det vill säga förstå 

begreppskunskap. 

 

Exempel 4: Illustrerar hur att tillämpa begreppskunskap kan tolkas i de analyserade 

uppgifterna. 

 

 
Figur 4. Ur Matte Direkt Borgen 5B. (2013, s.88) Andra upplagan. Med tillstånd av 

förlaget Sanoma utbildning, se bilaga A.  

 

Uppgiften kräver att eleven kan tillämpa sin kunskap om begreppet procent för att, 

beräkna procentsatsen för de olika färgerna. Helheten utgår inte från en hundraruta, 

vilket gör att eleven själv måste fundera över vad helheten är. Uppgiften är av slaget: 

Eleven ska välja den mest effektiva metoden för att lösa ett nytt problem. Just verben 

lösa och räkna ut är typiska verb för att tillämpa i mitt analysverktyg, se tabell 4, därför 

har jag placerat uppgiften under tillämpa.  
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Exempel 5: Illustrerar hur att skapa begreppskunskap kan tolkas i de analyserade 

uppgifterna. 

 

 
Figur 5. Ur Matte Direkt Borgen 5B. (2013, s. 85) Andra upplagan. Med tillstånd av 

förlaget Sanoma utbildning, se bilaga A. 

 

Uppgiften kräver kunskap om att kunna relatera mönstret i cirkeldiagrammet till 

begreppet procent, alltså begreppskunskap. Exemplet syftar till uppgift 64, där eleven 

ska skapa ett nytt problem liknande det i uppgift 63. Meningen att producera liknande 

problem utifrån givna instruktioner finns med som ett exempel på typ av uppgift för den 

kognitiva processen skapa i mitt analysverktyg, se tabell 4. Att skapa ett nytt problem 

kräver att eleven planerar och tillverkar, vilka är typiska verb för den kognitiva 

processen at skapa, därför har uppgiften placerats under den kognitiva processen att 

skapa.  

 

6.1.2 Vilka matematiska förmågor ger läromedlen förutsättningar att utveckla vid 

procenträkning? 

 

De matematiska förmågorna är utifrån min tolkning av Blooms reviderade taxonomi 

placerade i tabellen nedan: 

 

 
Tabell: 7 (identisk med tabell 2). Blooms reviderade taxonomi. Sammanställning av de 

matematiska förmågorna placerade i Blooms reviderade taxonomi.  
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För att kunna besvara den andra forskningsfrågan har en jämförelse gjorts mellan de 

matematiska förmågorna och de analyserade uppgifternas placering i Blooms reviderade 

taxonomi utifrån mitt analysverktyg.  

 

 
Tabell 8: Blooms reviderade taxonomi. Sammanställning av de analyserade uppgifterna 

i Matte Direkt Borgen 5B, uttryckt i procent.   

 

En jämförelse mellan de analyserade uppgifternas placering i tabell 8 och förmågornas 

placering i tabell 7 kan beskrivas som att de förmågorna som främst ges förutsättningar 

att utvecklas är metodförmågan, resonemangsförmågan, den minst komplexa delen 

inom begreppsförmågan och den minst komplexa delen inom 

problemlösningsförmågan, samtidigt som kommunikationsförmågan har markant 

mindre förutsättningar jämfört med de andra förmågorna att utvecklas.  

 

Förmågorna metodförmågan och den mist komplexa delen av tre inom 

problemlösningsförmågan är de förmågor som ges störst förutsättningar att utvecklas 

eftersom flest uppgifter 43%, kunde placeras in i att tillämpa procedurkunskap, vilken 

är samma kategori som där metodförmågan och den minst komplexa delen av 

problemlösningsförmågan är placerade. Metodförmågan beskrivs i Lgr 2011 som att 

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

rutinuppgifter, vilket i mitt analysverktyg kan liknas vid beskrivningen för att tillämpa 

procedurkunskap. Problemlösningsförmågan innehåller flera verb och värdeord och kan 

därför placeras in i fler än en kognitiv process, och är därmed mer komplex. 

Problemlösningsförmågan beskrivs som att kunna formulera och lösa problem med 

hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. Verben formulera, lösa 

och värdera används i samma mening i Lgr 2011s beskrivning av 

problemlösningsförmågan. Ett verb som i mitt analysverktyg beskriver tillämpa 

procedurkunskap är lösa, vilket innebär att de flesta uppgifterna inom 

problemlösningsförmågan i Matte Direkt Borgen 5B inte är av slaget formulera nya 

problem eller värdera strategier eller metoder utan lösa problem vilket kan liknas med 

att tillämpa procedurförmåga i mitt analysverktyg, vilket innebär att lösa problem med 

välkända metoder. Det gör att den minst komplexa delen, att lösa problem inom 

problemlösningsförmågan tillsammans med metodförmågan, ges störst förutsättningar 

att utvecklas, i förhållande till de andra förmågorna.  

 

Den kategorin där näst flest av de analyserade uppgifterna kunde placeras var i att förstå 

begreppskunskap där 39% av de analyserade uppgifterna kunde placeras in. De 
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förmågor som ges möjlighet att utveckla inom den kategorin är resonemangsförmågan 

och begreppsförmågan. Resonemangsförmågan kan utvecklas inom den kognitiva 

processen att förstå inom alla fyra kunskapsdimensionerna enligt mitt analysverktyg, 

men eftersom kunskapsdimensionerna inte är ordnade efter komplexitet, kan hela 

resonemangsförmågan utvecklas genom uppgifter i samma kunskapsdimension till 

skillnad från beskrivningen om problemlösningsförmåga. Resonemangsförmågan 

beskrivs i Lgr 2011 som att kunna föra och följa matematiska resonemang vilket är 

förenligt med analysverktygets beskrivning av den kognitiva processdimensionen att 

förstå som beskrivs som att kunna föra resonemang om orsak och verkan. 

Begreppsförmågan beskrivs i Lgr 2011 som att kunna använda och analysera 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Formuleringen i Lgr 2011 om 

begreppsförmågan innehåller verben använda och analysera. Uppgifterna som har 

placerats in under förstå begreppskunskap beskrivs i mitt analysverktyg som att kunna 

använda och se samband mellan begrepp och når inte den mer komplexa nivån 

analysera begrepp.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att metodförmågan och den minst komplexa delen av 

problemlösningsförmågan är de förmågor som ges störst förutsättningar att utvecklas i 

Matte Direkt Borgen 5B. Detta eftersom resultatet visade att 43% av uppgifterna kunde 

placeras i samma kategori som metodförmågan och den minst komplexa delen av 

problemlösningsförmågan att lösa problem. Vidare kunde 39% av uppgifterna placeras i 

samma kategori som resonemangsförmågan och den minst komplexa delen av 

begreppsförmågan. Endast 2 % av uppgifterna gav förutsättningar att utveckla 

kommunikationsförmågan. Denna slutsats kan dras med hjälp av mitt analysverktyg.  

 

6.2 Mera Favorit matematik  
I min analys av Mera Favorit matematik 5B, har jag utgått från kapitel 2 som heter 

Procent, sannolikhet och statistik, eftersom det är det kapitlet som behandlar området 

procent. Kapitlet tar även upp medelvärde, typvärde, median, sannolikhet och statistik. 

Jag har endast analyserat de uppgifter som behandlar procent. Jag har analyserat 

kapitlets alla delar, det vill säga kapitlets öva och pröva sidor, favoritsidor, vad har jag 

lärt mig (diagnos) och de tre repetitionerna. 

 

Nedan presenteras en samanställning av de analyserade uppgifterna placerade i Blooms 

reviderade taxonomi. Uppgifterna har analyserats med hjälp av mitt analysverktyg som 

är presenterat ovan underrubriken analysmetod. Uppgifterna är placerade i den eller de 

mest passande kunskapsdimensionen och kognitiva processdimensionen utifrån mitt 

analysverktyg (se tabell 3 och tabell 4). Observera att de analyserade uppgifterna kan 

placeras in i fler än en kunskapsdimension vilket gör att antalet placeringar, totalt 62 

stycken, inte är direkt jämförbart med antalet analyserade uppgifter som totalt var 53 

stycken.   
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Tabell 9: Blooms reviderade taxonomi. Sammanställning av de analyserade uppgifterna 

i Mera Favorit matematik 5B. 

 

6.2.1  Hur ser möjligheter till begreppsinlärningen av procent ut i läromedlen? 

Efter att ha studerat samanställningen av de analyserade uppgifter i Mera Favorit 

matematik 5B, kan jag konstatera att stort fokus ligger på begreppskunskap, 34 av 62 

placeringar kunde göras i kunskapsdimensionen begreppskunskap. Störst fokus inom 

begreppskunskap ligger på att förstå begreppskunskap med 18 placerade uppgifter, 

därefter tillämpa begreppskunskap med 9 uppgifter, analysera begreppskunskap 5 

uppgifter, i nivåerna att minnas och att värdera begreppskunskap har 1 uppgift av varje 

placerats. För att förtydliga skillnaden mellan de olika nivåerna inom begreppskunskap, 

kommer jag nedan illustrera ett exempel från varje kognitiv processdimension inom 

begreppskunskap: 

 

Exempel 1: Illustrerar hur att minnas begreppskunskap kan tolkas i de analyserade 

uppgifterna. 

 

 
Figur 3. Ur Mera Favorit matematik 5B. (2016, s. 71) Första upplagan. Med tillstånd 

av förlaget Studentlitteratur, se bilaga B. 

 

Uppgiften är av slaget att bedöma om ett påstående är sant eller falskt, utifrån läsning 

om Blooms reviderade taxonomi, har jag i min tolkning av densamma angett att sådana 

uppgifter uppmanar till den kognitiva processen att minnas. Det gäller endast om 

uppgiften endast uppmanar eleven att minnas. I sant eller falskt rutan ovan kan därför 

endast påstående D, placeras in i den kognitiva processen att minnas eftersom 

påståendet kräver att eleven ser att 100% är alla eleverna på skolan. Uppgiften kräver att 

eleven minns kunskap om begreppet procent, alltså att minnas begreppskunskap. De 

andra påståendena är av slaget tillämpa procedurkunskap och förstå begreppskunskap, 

eftersom en del kräver att eleven varierar mellan olika representationsformer och en del 

kräver att eleven räknar ut svaret med en lämplig metod.  



  
 

26 

Exempel 2: Illustrerar hur att förstå begreppskunskap kan tolkas i de analyserade 

uppgifterna. 

 

 
Figur 4. Ur Mera Favorit matematik 5B. (2016, s. 75) Första upplagan. Med tillstånd 

av förlaget Studentlitteratur, se bilaga B.  

 

Uppgiften uppmanar till att växla mellan de olika representationsformerna bild till 

symboler, vilket i mitt analysverktyg beskriv som ett tecken på att förstå 

begreppskunskap. 

 

Exempel 3: Illustrerar hur att tillämpa begreppskunskap kan tolkas i de analyserade 

uppgifterna. 

 

 
Figur 5. Ur Mera Favorit matematik 5B. (2016, s.78) Första upplagan. Med tillstånd av 

förlaget Studentlitteratur, se bilaga B. 

 

Uppgiften kräver att eleven kan använda en lämplig metod för att växla mellan 

bråkform, decimalform och procentform. Uppgiften innehåller endast symboler och 

kräver därför mer än att eleven ska kunna växla mellan olika representationsformer, 

vilket skulle göra att uppgiften hamnande under förstå begreppskunskap enligt mitt 

analysverktyg. Uppgiften syftar till att genom att använda en lämplig procedur eller 

metod som att dela med hundra, kunna se samband mellan bråkform, decimalform och 

procentform, därför har jag placerat uppgiften under den kognitiva processen tillämpa 

inom kunskapsdimensionen begreppskunskap. 

 

Exempel 4: Illustrerar hur att analysera begreppskunskap kan tolkas i de analyserade 

uppgifterna. 
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Figur 6. Ur Mera Favorit matematik 5B. (2016, s.80) Första upplagan. Med tillstånd av 

förlaget Studentlitteratur, se bilaga B.  

 

Uppgiften kräver att eleven kan relatera mönster och begrepp till varandra, det vill säga 

begreppskunskap. Eleven ska sortera flaggorna, dela in flaggorna efter mängden blå och 

peka ut de flaggor där mindre än 25% av flaggan är blå. Uppgiften kräver även att 

eleven kan relatera begreppet 25% till bilderna med flaggor, att växla mellan 

representationsformer finns beskrivet redan under den kognitiva processen förstå. Det 

som gör att jag har placerat den här uppgiften under analysera är att det inte är tydligt 

vilka flaggor som är minst 25% blå utan de måste eleven själv sortera, dela in och peka 

ut. Detta är typiska verb under den kognitiva processen analysera.  

 

Exempel 5: Illustrerar hur att värdera begreppskunskap kan tolkas i de analyserade 

uppgifterna. 

 

 
Figur 7. Ur Mera Favorit matematik 5B. (2016, s. 72) Första upplagan. Med tillstånd 

av förlaget Studentlitteratur, se bilaga B.  

 

Uppgiften kräver kunskap om olika procentsatsers relation till bilden, det vill säga 

begreppskunskap.  Eleven ska jämföra de olika påståendena med bilden, ta ställning till 

de olika påståendena och sammanfatta dem genom att rita den färdiga bilden. Eleven 

kan själv välja metod för att lösa uppgiften. Verben jämföra, ta ställning, sammanfatta 

och välja metod är typiska verb för den kognitiva processen att värdera i mitt 

analysverktyg. 

 

6.2.2 Vilka matematiska förmågor ger läromedlen förutsättningar att utveckla vid 

procenträkning? 

De matematiska förmågorna är presenterade i tabellen nedan: 
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Tabell 10 (identisk med tabell 2): Blooms reviderade taxonomi. Sammanställning av de 

matematiska förmågorna placerade i Blooms reviderade taxonomi. 

 

För att kunna besvara den andra forskningsfrågan, har en jämförelse gjorts mellan 

placeringen av de matematiska förmågorna och de analyserade uppgifternas placering i 

Blooms reviderade taxonomi med hjälp av mitt analysverktyg, se tabell 3 och 4.  

 

 
Tabell 11: Blooms reviderade taxonomi. Sammanställning av de analyserade 

uppgifterna i Mera Favorit matematik 5B, uttryckt i procent.   

 

En jämförelse mellan de analyserade uppgifterna och Lgr 2011s matematiska förmågors 

placering i tabellen kan beskrivas som att de förmågor som de analyserade uppgifterna 

främst ger förutsättningar att utveckla är begreppsförmåga, resonemangsförmågan, 

metodförmågan och den minst komplexa delen av problemlösningsförmågan samtidigt 

som kommunikationsförmågan ges mindre förutsättningar att utvecklas jämfört med de 

andra förmågorna.  

 

Den kategorin i Blooms reviderade taxonomi där flest analyserade uppgifter kunde 

placeras var i att förstå begreppskunskap med 29%.  De förmågor som ges möjlighet att 

utveckla inom kategorin förstå begreppskunskap är enligt mitt analysverktyg 

resonemangsförmågan och begreppsförmågan. Resonemangsförmågan beskrivs i Lgr 

2011 med verben att kunna föra och följa matematiska resonemang. I mitt 

analysverktyg beskrivs den kognitiva processdimensionen att förstå på likande sätt, som 

att kunna föra resonemang om orsak och verkan. Begreppsförmågan beskrivs i Lgr 
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2011 som att kunna använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan 

begrepp. Formuleringen i Lgr 2011 om begreppsförmågan innehåller verben använda 

och analysera. Uppgifterna som har placerats in under förstå begreppskunskap beskrivs 

i mitt analysverktyg som att använda och se samband mellan begrepp och når inte den 

mer komplexa nivån analysera begrepp. Relativt många uppgifter kunde även placeras 

in i kategorin tillämpa begreppskunskap 15% av de analyserade uppgifterna och 

analysera begreppskunskap 8% av de analyserade uppgifterna, vilket innebär att 

begreppsförmågan ges förutsättningar att utvecklas på ett mer komplext plan än bara att 

använda utan mer mot att även analysera.  

 

27% av de analyserade uppgifterna gav förutsättningar att utveckla metodförmågan och 

den minst komplexa av tre delar inom problemlösningsförmågan eftersom de kunde 

placeras in i kategorin tillämpa procedurkunskap. Metodförmågan beskrivs i Lgr 2011 

som att kunna välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra 

beräkningar och lösa rutinuppgifter, vilket i mitt analysverktyg kan liknas vid att 

tillämpa procedurförmåga. Problemlösningsförmågan är också placerad under tillämpa 

procedurkunskap men är mer komplex eftersom problemlösningsförmågan även kan 

placeras in i mer komplexa delar av den kognitiva processdimensionen. I Lgr 2011 

beskrivs problemlösningsförmågan som att kunna formulera och lösa problem med 

hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. Verben formulera, lösa 

och värdera används i samma mening. Ett verb som i mitt analysverktyg beskriver 

tillämpa procedurkunskap är lösa.  Det gör att de flesta uppgifterna inom 

problemlösningsförmågan i Mera Favorit matematik i5B inte är av slaget att formulera 

nya problem eller värdera strategier eller metoder utan lösa problem med välkända 

metoder. Vilket kan liknas med att tillämpa procedurförmåga i Blooms reviderade 

taxonomi. 

 

Sammanfattningsvis är det begreppsförmågan som ges störst förutsättningar att 

utvecklas eftersom sammanlagt 56% av de analyserade uppgifterna kunde placeras i 

samma kategorier som begreppsförmågan. Därefter ges resonemangsförmågan näst 

störst förutsättningar att utvecklas eftersom 29% av uppgifterna kunde placeras i samma 

kategori som resonemangsförmågan. Metodförmågan och den minst komplexa delen av 

problemlösningsförmågan gavs förutsättningar att utvecklas i 27% av de analyserade 

uppgifterna. Kommunikationsförmågan ges mindre förutsättningar än de andra 

förmågorna att utvecklas eftersom endast 4% av de analyserade uppgifterna kunde 

placeras i samma kategori som kommunikationsförmågan. Denna slutsats kan dras med 

hjälp av mitt analysverktyg. 

 

Studiens resultat kommer nedan analyseras utifrån tidigare forskning under respektive 

forskningsfråga. Likheter och skillnader mellan de två läromedlen kommer att 

analyseras och jämföras med tidigare forskning. 

 

6.3 Hur ser möjligheter till begreppsinlärningen av procent ut i 
läromedlen? 
Både i Matte Direkt borgen 5B och Mera Favorit matematik 5B ligger stort fokus på 

begreppskunskap eftersom 43% respektive 56% av de analyserade uppgifterna har 

placerats i kunskapsdimensionen begreppskunskap. En likhet mellan de analyserade 

läromedlen är att både i Matte Direkt borgen 5B med 39% och i Mera Favorit 

matematik 5B med 29%, ligger störst fokus inom begreppsinlärningen på att förstå 

begreppskunskap. Enligt mitt analysverktyg handlar uppgifterna som är placerade i den 

kognitiva procesdimensionen förstå om att växla mellan olika representationsformer, 
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kategorisera och att föra resonemang om orsak och verkan. Bentley (2008) skriver om 

konceptuell begreppsförståelse som handlar om att skapa förståelse för samband mellan 

begrepp, vilket stödjs av min tolkning av den kognitiva processdimensionen förstå i mitt 

analysverktyg. Uppgifterna i de analyserade läromedlens talar för att författarna i likhet 

med tidigare forskning (Malmer 2002; Bentley, 2008 och Arevik & Hartzell 2014) är av 

uppfattningen att begreppsinlärningen bör vara en central del i matematiken.  

 

Men det går även att diskutera möjligheterna till begreppsinlärning från perspektivet att 

begreppsinlärning och procedurer går hand i hand utifrån uppgifterna i de analyserade 

läromedlen. Eftersom 54% av de analyserade uppgifterna i Matte Direkt Borgen 5B och 

42% av de analyserade uppgifter i Mera Favorit matematik 5B har placerats i 

kunskapsdimensionen procedurkunskap. De flesta uppgifterna inom 

kunskapsdimensionen procedurkunskap kunde placeras i den kognitiva 

processdimensionen att tillämpa procedurkunskap både i Matte Direkt Borgen 5B och 

Mera Favorit matematik 5B. Liljekvist (2014) refererar till flera studier som visar att 

procedurer kan förstärka elevers upplevelse av mönster och samband mellan begrepp. I 

resultatet för sin studie skriver Liljekvist (2014) att uppgifter i matematik med fördel 

bör vara utformade så att ingen given metod för att lösa en uppgift är presenterad för 

eleverna. Utifrån mitt analysverktyg är uppgifter som kan placeras in i att tillämpa 

procedurkunskap både av slaget att eleven kan välja lämplig metod för att lösa 

uppgiften, eller av slaget att eleven ska lösa en rutinuppgift efter en given metod. Det 

går därför inte utifrån min tolkning av Blooms reviderade taxonomi svara för i vilken 

grad uppgifterna ger eleven en given metod eller uppmanar eleven att välja en egen 

metod för att lösa uppgiften.  

 

Det finns även skillnader mellan de båda läromedlen vad gäller begreppskunskap. I 

Mera Favorit matematik 5B ligger relativt stort fokus i de analyserade uppgifterna 

förutom på att förstå begreppskunskap 29% även på att tillämpa 15% och analysera 8% 

begreppskunskap. Till skillnad från Matte Direkt Borgen 5B där endast 3% av de 

analyserade uppgifterna har placerats in i den kognitiva processdimensionen att tillämpa 

begreppskunskap och ingen uppgift placerades i att analysera begreppskunskap. 

Däremot har 2% av uppgifterna i Matte Direkt Borgen 5B placerats i den mest 

komplexa kognitiva processdimensionen för begreppskunskap nämligen skapa, där 

Mera Favorit matematik 5B saknar uppgifter. Det går att diskutera om de uppgifterna 

som eleverna möter måste byggas på från den minst komplexa nivån till den mest 

komplexa nivån i den kognitiva processdimensionen eller om det är möjligt att hoppa 

över ett eller flera steg. Enligt Blooms reviderade taxonomi och enligt mitt 

analysverktyg ökar de kognitiva processerna i komplexitet från vänster till höger. Detta 

kan göra att det bli stora steg i komplexitet om ett eller flera steg i den kognitiva 

processdimensionen uteblir.  

 

I det centrala innehållet för matematik i årskurs 4–6 i Lgr 2011 står det att eleverna ska 

kunna se och förstå tal i procentforms samband med tal i bråk och decimalform. En 

jämförelse mellan Lgr 2011s centrala innehåll för procenträkning och mitt 

analysverktyg skulle göra att uppgifterna på nivån förstå begreppskunskap, vilken är 

den nivån inom begreppskunskap där flest uppgifter inom de båda läromedlen är 

placerade enligt mitt analysverktyg, är tillräckliga för att uppnå det centrala innehållet 

att se och förstå tal i procentforms samband med tal i bråk och decimalform. I Lgr 2011 

står det inte att eleven ska kunna använda tal i procentform, det vill säga enligt mitt 

analysverktyg tillämpa tal i procentform och dess samband med tal i bråk och 

decimalform. Det gör att resultatet visar att möjligheten till begreppsinlärning inom 
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området procent är förenlig med det centrala innehållet i den nuvarande läroplanen för 

området procent i de analyserade uppgifterna i de båda analyserade läromedlen.  

 

6.4 Vilka matematiska förmågor ger läromedlen förutsättningar att 
utveckla vid procenträkning? 
En likhet vad gäller matematiska förmågor mellan Mera favorit matematik 5B och 

Matte Direkt Borgen 5B vad gäller området procent, är att kommunikationsförmågan 

ges liten möjlighet att utvecklas i förhållande till de andra förmågorna. Endast 2% de 

analyserade uppgifterna i Matte Direkt Borgen respektive 4% i Mera Favorit matematik 

5B gav möjlighet att utveckla den kommunikativa förmågan. Detta med bakgrund att 

kommunikationsförmågan enligt min tolkning av de matematiska förmågorna med hjälp 

av mitt analysverktyg till stor del handlar om att uttrycka sig muntligt samt att redogöra 

för sin lösning genom utförliga skriftliga beskrivningar eller förklaringar. Det går även 

att tolka kommunikationsförmågan på andra sätt, så som att all text kommunicerar 

innehåll på ett eller annat sätt. En förklaring till att kommunikationsförmågan inte blir 

synlig i de analyserade uppgifterna är att både kapitel 2 i Mera Favorit matematik 5B 

och kapitel 8 i Matte Direkt Borgen 5B innehåller kommunikativa övningar, dock 

behandlade få av dessa området procent utan andra matematiska områden. Det gjorde 

att de uppgifterna inte var relevanta för den här studien och därmed inte analyserades i 

den här studien. En förklaring till att kommunikationsförmågan inte är i fokus vad gäller 

området procent kan vara att fokus i det centrala innehållet för årskurs 4–6 i Lgr 2011 

inom området procent ligger på att se och förstå sambandet mellan tal i procentform, 

bråktal och decimaltal. Svanelid (2014) menar att eleverna måste lära sig begreppen 

först för att sedan kunna erövra ämnenas olika språk, samt för att kunna använda den 

kommunikativa förmågan om så är fallet är det logiskt att utgå från begreppsinlärning 

av området procent och anta att den kommunikativa förmågan bör utvecklas senare. 

Men Arevik och Hartzell (2014) menar tvärtom att språket är centralt för 

begreppsinlärningen och om så är fallet vore kommunikationsförmågan även viktig för 

inlärningen av begreppet procent. I det centrala innehållet Lgr 2011 för årskurs 4–6 står 

det att eleverna ska se och förstå tal i procentform och dess samband med bråktal och 

decimaltal. Det gör att förmågorna som enligt mitt analysverktyg tabell 3, inom 

kategorin att förstå begreppskunskap, bör ges förutsättningar att utvecklas inom 

området procent är resonemangsförmågan och begreppsförmågan. 

 

Utifrån min analys går det inte att svara för om eller hur eleverna utvecklar de förmågor 

som läromedlen ger förutsättningar till. Det går däremot att i likhet med Dahl (2012) att 

säga att arbetssättet i det här fallet uppgifterna utgör grunden för vilka matematiska 

förmågor som är möjliga att utveckla och därmed möjliga för läraren att studera.  

 

6.5 Slutsats 
Sammanfattningsvis visar resultatet och analysen av den första forskningsfrågan att de 

analyserade uppgifterna i läromedlen ger möjlighet att utveckla begreppsförmågan på 

den nivå som Lgr 2011 efterfrågar. Resultatet visar även att Mera Favorit matematik 5B 

ger ökade förutsättningar att utveckla de mer komplexa delarna av begreppsförmågan i 

jämförelse med Matte Direkt Borgen 5B.  

 

Vad gäller den andra forskningsfrågan så visar resultatet och analysen att Matte Direkt 

Borgen 5B gett störst förutsättningar att utveckla metodförmågan och den minst 

komplexa delen av problemlösningsförmåga, därefter resonemangsförmågan och den 

minst komplexa delen av begreppsförmågan samtidigt som kommunikationsförmågan 
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ges betydligt mindre förutsättningar att utvecklas i förhållande till de andra förmågorna 

inom området procent. Mera Favorit Matematik 5B ger störst förutsättningar att 

utveckla begreppsförmågan därefter resonemangsförmågan sen metodförmågan och den 

minst komplexa delen av problemlösningsförmågan samtidigt som 

kommunikationsförmågan ges mindre förutsättningar att utvecklas i förhållande till de 

andra förmågorna inom området procent.  

 

7 Diskussion 
I det här avsnittet presenteras en diskussion om studiens metod, resultat och förslag på 

fortsatt forskning inom området.  

 

7.1 Metoddiskussion 
Användningen och utformningen av studiens analysmetod är noggrant beskriven i och 

med min tolkning av Blooms reviderade taxonomi, det vill säga mitt analysverktyg. 

Detta är en fördel eftersom läsaren kan gå tillbaka och se hur jag har tolkat och använt 

Blooms reviderade taxonomi. En nackdel med studiens analysmetod är att Blooms 

reviderade taxonomi går att tolka annorlunda och därmed går även de analyserade 

uppgifterna att tolka på fler eller andra sätt än de som är representerade i studien, vilket 

i så fall kan leda fram till ett annat resultat.  

 

7.2 Resultat diskussion 
I den här studien har endast ett begränsat antal uppgifter ur de valda läromedlen 

analyserats, vilket gör att resultatet inte är direkt överförbart till andra områden i samma 

läromedel.  Resultatet i den här studien är starkt kopplat till mitt analysverktyg och 

resultatet på den andra forskningsfrågan är även starkt kopplat till min tolkning av Lgr 

2011s matematiska förmågor. Det gör att andra kan tolka de matematiska förmågorna 

och Blooms reviderade taxonomi på andra sätt och att andra tolkningar i sin tur kan leda 

fram till andra resultat. Jag vill ändå argumentera för studiens betydelse för andra lärare, 

eftersom studiens analysverktyg går att anpassa för att analysera andra matematiska 

områden i läromedel. Studiens resultat är användbart för andra lärare eftersom det kan 

hjälpa dem i deras tolkning av de analyserade läromedlens användning i 

matematikundervisningen.  

 

7.3 Förslag på fortsatt forskning 
Under studiens gång har en del frågor väckts som vore intressant att forska vidare om. 

Eftersom den här studien endast kan ge svar på de analyserade läromedlens 

förutsättningar och, möjligheter för elever att lära sig vore det även intressant att studera 

hur elever som använder de analyserade läromedlen faktiskt lär sig och vilka 

matematiska förmågor de utvecklar. En annan fråga som jag har ställt mig under 

studiens gång är hur lärare i praktiken faktisk analyserar och väljer ut läromedel i 

matematik samt vilka kriterier de verksamma lärarna har för valet av ett värdefullt 

läromedel i matematik. En annan inriktning på fortsatt forskning kan vara hur lärare på 

bästa sätt kan använda ett läromedel, i matematik eftersom läromedlet i sig endast är en 

liten del matematikundervisningen och de valda metoderna och arbetssätten antas 

påverka läromedlets användbarhet och kvalitet.  
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8 Populärvetenskaplig sammanfattning 
Syftet med studien är utarbetat med bakgrund av att svensk matematikundervisning 

visat sig vara starkt styrd av läromedel, vilket i sin tur visat sig påverka hur och om 

eleverna får möjlighet att utveckla matematiska förmågor. På grund av detta finns ett 

behov att bidra med kunskap om vilka förutsättningar läromedel ger att utveckla 

matematiska förmågor i förhållande till Lgr 2011. Den här studiens syfte är att bidra 

med kunskap om hur två läromedel tillverkade efter 2011, som enligt förlagen är 

anpassade efter den rådande läroplanen, behandlar området procent. Utifrån ovan nämnt 

syfte har studiens två forskningsfrågor utformats. Det två forskningsfrågorna är: 

 

 Hur ser möjligheter till begreppsinlärningen av procent ut i läromedlen? 

 

 Vilka matematiska förmågor ger läromedlen förutsättningar att utveckla vid 

procenträkning?  

 

Studien genomfördes med läromedelsanalys som metod där kriterierna för de utvalda 

läromedlen var att de skulle vara producerade efter 2011 och behandla området procent. 

Blooms reviderade taxonomi från 2011 ligger till grund för studiens teori och 

analysverktyg. För att anpassa analysmetoden efter studiens syfte, har Blooms 

reviderade taxonomi tolkats och anpassats efter matematik och området procent. 

Analysverktyget ät noggrant beskrivet i kapitlet analysmetod för att andra ska kunna ta 

del av de ställningstaganden och tolkningar som har gjorts för att ta fram ett 

analysverktyg anpassat för den här studien. Studiens resultat kan vara av intresse för 

andra lärare när de ska välja läromedel till sin matematikundervisning eftersom resultat 

bygger på en analys av hur de analyserade läromedlen förhåller sig till 

begreppsinlärning och Lgr 2011s matematiska förmågor inom området procent.  

Studiens resultat visar att uppgifterna i de analyserade läromedlen främst ger 

förutsättningar att utveckla de matematiska förmågorna resonemangsförmågan, 

metodförmågan, begreppsförmågan och den minst komplexa delen av 

problemlösningsförmågan samtidigt som kommunikationsförmågan ges mindre 

förutsättningar att utvecklas i förhållande till de andra förmågorna. Resultatet visar även 

att möjligheten till begreppsinlärning inom området procent är förenlig med det centrala 

innehållet i den nuvarande läroplanen för området procent i de analyserade uppgifterna.  
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Bilaga A 

 Tillstånd från förlaget Sanoma utbildning.  
 

Hej! 

 

Jag har kommit till resultatredovisningen nu i min läromedelsanalys och har upptäckt att 

det skulle underlätta för mig att ge exempel på uppgifter från er bok genom att visa 

bilder på några av de analyserade uppgifterna. Eftersom jag är medveten om att det kan 

vara känsligt ber jag därför om ert tillstånd att använda bilder från matte direkt borgen 5 

B, kapitel 8 om procent. Om ni inte tillåter det kommer jag naturligtvis inte använda 

bilderna utan istället berätta om uppgifterna och komplettera med egna bilder.  De bilder 

som jag med ert samtycke vill använda som exempel på uppgifter som jag har 

analyserat ur matte direkt borgen, bifogar jag i mejlet.  

 

MVH Louise 

 

  

Hej Louise! 

 

Det är ok att du använder dessa bilder till ditt arbete, men sprid helst inte bilderna i 

onödan på annat vis. 

 

Vänliga hälsningar 

 

(Förläggare på förlaget Sanoma utbildning.) 
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Bilaga B 

 Tillstånd från förlaget Studentliteratur 
 
 Hej! 

 

Jag har kommit till resultatredovisningen nu i min läromedelsanalys och har upptäckt att 

det skulle underlätta för mig att ge exempel på uppgifter från er bok genom att visa 

bilder på några av de analyserade uppgifterna. Eftersom jag är medveten om att det kan 

vara känsligt ber jag därför om ert tillstånd att använda bilder från Mera favorit 

matematik 5B, kapitel 2, de uppgifter som behandlar området procent. Om ni inte 

tillåter det kommer jag naturligtvis inte använda bilderna utan istället berätta om 

uppgifterna och komplettera med egna bilder.  De bilder som jag med ert samtycke vill 

använda som exempel på uppgifter som jag har analyserat ur Mera favorit matematik 

5B, bifogar jag i mejlet.  

 

MVH Louise 

 

  

Ursäkta att du fått vänta på ditt svar.  

 

Det går bra att du använder bilderna från Favorit matematik i redovisningen av ditt 

arbete. Jag blir nyfiken på innehållet och hoppas att du hör av dig och skickar materialet 

sedan när du är klar. 

 

Lycka till! 

 

(Läromedelsutvecklare på förlaget studentlitteratur.) 

 

 


