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Abstrakt 
Denna studie är en litteraturanalys av två stycken läromedel med kapitel om 
matematikområdet bråk i fokus. Studien tittar i vilken utsträckning matematiska 
kompetenser ges möjlighet att utveckla vid arbete i matematikboken. Analysen omfattar 
alla uppgifter inom kapitlen som handlar om bråk. Genom en replikering genomför vi 
denna analys som vi sedan sammanställer och problematiserar resultatet i vår 
resultatdiskussion. Vi kategoriserar in de olika kompetenserna och problematisera hur de 
framställs och varför det ser ut som det gör i dessa två matematikböcker. Vi tittar på hur 
lärarens roll spelar in när det kommer till att träna förmågor med hjälp av 
matematikböcker och visar på att det kan finnas fler än en kompetens i varje förmåga i 
Lgr 11 (Skolverket, 2011).   
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1  Inledning 
Matematik och svenska är de ämnen som svenska skolan lägger mest 
undervisningstimmar på. Den första juli 2016 utökades matematikundervisningen med 
105 timmar, vilket visar på Skolverkets prioriteringar av matematik (Skolverket, 2016a). 
Under 2010-talet startade Skolverket en fortbildning som heter Matematiklyftet. 
Matematiklyftet går ut på att lärare ska bli bättre på att utveckla elevernas matematiska 
kompetenser (Skolverket, 2015). I Matematiklyftet är det Skolverket som framställt 
material men andra läromedel i matematiken granskas varken av Skolverket eller någon 
annan verksamhet förutom av läromedlets upphovsman.  
 
Mellan åren 1938–74 granskades alla läroböcker som användes i svenska skolsystemet. 
1991 övergick granskningen av läroböcker till Skolverket och då valde Skolverket att 
granska läromedel i efterhand och även denna granskning har försvunnit. Idag är det 
lärarens jobb att kritiskt granska den lärobok som hen väljer att använda i undervisningen. 
Lärare ska få utbildning på hur de väljer matematikbok och kvalitetsgranskar den genom 
lärarutbildningen. Lärare ska också bli medvetna om att ingen annan verksamhet granskar 
läromedel i Sverige utan det ligger helt på lärare (Skolverket, 2015). 
 
Eftersom det inte finns något krav på varken vad en matematikbok ska innehålla eller att 
kritiskt granskas innehållet, finns det risk att det kan bli en belastning för lärare. Med det 
menas att lärare kan lägga ner mycket tid på att granska en matematikbok utan att hitta 
en som passar till hens undervisning. Även om lärobokens innehåll är relevant till 
undervisningen är det fortfarande lärarens roll att ta vara på innehållet och förmedla det 
till eleverna. Det vi har märkt är att de flesta läromedelsföretag försöker skapa en 
matematikbok som följer den rådande läroplanen i matematik och bygger upp kapitel efter 
läroplanens mål. 
 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011. 
Rev. 2016) (Lgr 11) förmedlas fem olika förmågor inom matematik som internationellt 
benämns som kompetenser. Eleven ska ges tillfälle att utveckla dessa följande förmågor 
genom läroplanens matematiska innehåll t.ex. centralt innehåll (Skolverket, 2011. Rev 
2016). Elevernas kunskaper bedöms sedan utifrån läroplanens kunskapskrav som är 
kopplade till förmågorna. Förmågorna är följande: problemlösningsförmåga, 
begreppsförmåga, metodförmåga, kommunikationsförmåga och resonemangsförmåga. 
Dessa förmågor är vad som ska tränas i matematik under grundskolans gång. 
 
Vi vill med denna studie undersöka två läromedel, Prima formula 5 och Matte Direkt 
Borgen 5b och dessa matematiksböckers kapitel om bråk i fokus. Det vi är intresserade 
av är att se vilka möjligheter elever har för att utveckla kompetenser utifrån 
matematikboksuppgifterna. Vi har valt bråk för att det är något vi är intresserade av och 
har arbetat med under genomförda praktiker. Det vi märkte var att det finns en viss 
svårighet med hos de elever vi har kommit i kontakt med att uppfatta talområdet bråk och 
hur de ska använda sig av området i verkligheten. Det har skapat ett intresse i at se hur 
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man kan engagera elever med hjälp av bråk och där igenom uppfylla förmågorna i Lgr 11 
(Skolverket, 2011. Rev. 2016)   
  

2  Syfte och frågeställning 
2.1  Syfte 
Syftet med denna studie är att få kunskap om vilka kompetenser elever ges möjlighet att 
träna och hur förmågorna utvecklas i följd av vilka kompetenser elever ges möjlighet att 
träna när de arbetar med bråk i specifikt utvalda matematikböcker.   
 
2.2  Frågeställning 
Vilka kompetenser ges elever möjlighet att utveckla när de arbetar i utvalda 
matematikböcker inom området bråk? 
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3  Bakgrund 
I följande avsnitt kommer vi att presentera: tidigare forskning inom området, bråk och 
dess definition, kända problem inom området, de fem matematiska förmågorna som står 
med i Lgr 11 (Skolverket, 2011. Rev. 2016) och hur de definieras. Därefter presenteras 
det analytiska ramverket Mathematical Competencies: A Research Framework, av 
Boesen, Lithner och Palm (2016).  
 
3.1  Läromedel 
I denna studie kommer vi att analysera läromedel. Läromedel kan innefatta mycket inom 
matematikens värld, allt från konkret material till program på surfplattor. 
Nationalencyklopedins definition av läromedel är: "läromedel, resurs för lärande och 
undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, 
men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor" (Nationalencyklopedin, 2017). Vi har 
därför valt att benämna det vi analyserar för matematikböcker för att vara tydliga med 
vad det är vi tittar på. 
 
Johansson (2006) anser att normen i svenska skolan är att använda matematikboken till 
tyst räkning och inte som ett verktyg för att utveckla stimulans eller vidareutveckling 
inom matematiken. Vidare förklarar även Johansson (2006) vikten av att matematikboken 
och läroplanen speglar varandra. Spegling innebär att eleverna måste få tillfälle att 
utveckla sig mot läroplanens förmågor och då måste innehållet i matematikböckernas 
uppgifter kunna erbjuda tillfälle till utveckling av kunskapsmålen. Johansson (2006) 
menar att det är lärarens ansvar att denna utveckling uppfylls. 
 
Selander och Skjelbred (2004) argumenterar för att det ska finnas en balans mellan att 
använda sig av böcker och situationer då samtal och diskussion styr klassrummet under 
matematikundervisningen. Läraren ska fortfarande stå för struktur och vara ledare i 
klassrummet genom t.ex. kunna fördela ordet mellan elever (a.a). Matematikböcker är ett 
exempel på en struktur läraren har i sitt klassrum. Ibland behöver eleverna få arbeta med 
andra material och metoder för att styrka den information som finns i matematikboken 
och utveckla nya strategier, kunskaper och kompetenser (Selander & Skjelbred, 2004). 
Selander och Skjelbred (2004) menar, i likhet med Skolverket (2015a), att många lärare 
har utvecklat en anti-textbokspolicy som inte är bra för inlärningstillfällen då 
matematikböcker allt som oftast bygger på mål som ska uppfyllas inom ämnet matematik. 
En anti-textbokspolicy är att lärare inte vill använda sig av läroböcker eller i detta fall 
matematikböcker i undervisningen för att de känner att de blir för fast i en struktur. Det 
gör då att läraren känner sig pressad att uppfylla det som står i matematikboken först 
innan de kan gå vidare i matematik. Det finns också andra lärare som ser matematikboken 
som en säkerhet för att veta att med hjälp av matematikbok kan eleverna träna förmågorna 
och därför kan det bli att läraren fastnar i att bara använda sig av matematikboken. 
Selander och Skjelbred (2004) menar att en kombination av båda synsätten till 
matematikböcker som nämns är det förhållningsätt som skapar stimulans för elevers 
utveckling inom matematik.  
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3.1.1  Matte Direkt Borgen 5b 
Matematikboken Matte Direkt Borgen 5b (Falck och Picetti, 2013) har samma struktur 
på varje kapitel. Alla kapitel är indelade i sex olika delar. Matte Direkt Borgen 5b:s  
kapitel om bråk börjar med ett “introduktionsuppslag” som har information som anknyter 
till vad det följande kapitlet handlar om. Innehållet på introduktionsuppslaget är vilka 
mål, begrepp och exempel på matematiska moment som kommer att tas upp under 
kapitlets gång. Eftersom kapitlet som är analyserat handlar om bråk tas till exempel mål 
som “skriva en halv med olika bråk” och “jämföra och storleksordna bråk” (Falck och 
Picetti, 2013;s38) upp. Inledningen på kapitlet heter “Borggården” där man börjar arbeta 
med bråkuppgifter. Efter “Borggården” kommer det en “diagnos” där elevens kunskap 
om bråk testas av. Beroende på hur det går för eleven på “diagnosen” fortsätter eleven 
arbeta med delen “Rustkammaren” eller “Tornet”. “Tornet” innehåller mer utmanande 
uppgifter och rustkammaren innehåller repetitionsuppgifter. Efter tornet kommer en 
sammanfattning av kapitlet där eleven kan arbeta med vad matematikbokens författare 
tycker är kapitlets viktigaste moment. Sista delen av kapitlet är “Utmaningen” som 
innehåller variationer av problemlösningsuppgifter (Falck och Picetti, 2013). 
  
3.1.2  Prima formula 5 
I Prima Formula 5 (Sjöström och Sjöström, 2017) är alla kapitel uppbyggda på samma 
sätt. Varje kapitel börjar med att gå igenom det matematiska områdets olika delar med 
aktiviteter kopplat till området. Efter att eleven har arbetat klart med en del hoppar 
eleverna tillbaka till första sidan och gör aktiviteterna som är kopplad till den specifika 
delen. I slutet av kapitlet kommer delen problemlösning och diagnos. Efter genomförd 
diagnos får eleverna arbeta med tre olika spår där spår ett är lättast, spår två svårare och 
spår tre svårast för att till slut genomföra provet i slutet av kapitlet.  
  
Början av kapitlet om bråk är ett introduktionsuppslag med en introducerande 
diskussionsfråga. I detta fall är det en bild där man ska diskutera hur stor del av månen 
som syns på bilden. Nästa sida går igenom vilka mål från Lgr 11 (Skolverket, 2011. Rev 
2016) som kapitlet uppfyller, samt vilka matematiska begrepp som kommer att behandlas 
i kapitlet. 
 
3.2  Definitioner  
Rationella tals definition enligt Kiselman och Mouwitz (2008) är ”tal som är en kvot av 
två heltal, varav det andra inte är noll”. Vi kommer att titta på den delen av rationella tal 
som är bråk. Bråktal består av två stycken tal som beskriver hur många lika stora delar av 
en helhet någonting är. Nämnare är det tal som visar hur stor varje del är och täljaren visar 
på hur många delar det finns (McIntosh, 2008). Exempel: om nämnarens siffra är tre (3) 
och täljarens siffra är ett (1) bildas bråket en tredjedel (	  "

#
	  ). Ett konkret exempel på detta 

är om tre personer ska dela på trettio kronor får personerna tio kronor var, eftersom varje 
person ska få lika stor del.  
 
Grunden till att lära sig bråk menar McIntosh (2008) är att förstå att delarna av ett bråk 
alltid är lika stora och varje del kan uttryckas med vad McIntosh kallar för stambråk. Ett 
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stambråk är en halv, en tredjedel, en fjärdedel och så vidare av en hel. Med det menas att 
det alltid är en del av alla bråk.  
 
Bråk förklaras ofta som delen av en helhet både i läromedel och av lärare, detta skriver 
Baştürk (2016). Författaren menar att delen av en helhet bara är en del av bråk och att 
elever skulle gynnas av att lära sig om bråk på flera olika sätt. Följande punkter av Baştürk 
(2016) är exempel på hur lärare kan träna på ”del av en helhet” med elever. 
 

•   Del av helheten, när man är ute efter t.ex. hur stor del av Pizzan som är uppäten. 
Exempel "

"$
 är uppäten då finns det %

"$
 kvar. 

•   Division och dess kvot, när man ska dela upp något t.ex. papper, dela 10 papper 
på fem personer. Blir det &

"$
. 

•   Skala, hur mycket av kartan kan man se på bilden? '
"$

. När man zoomar in/ut på 
olika delar av en karta för att komma närmare är ett exempel på del av en helhet. 

•   Statistik, hur många är delaktiga i denna undersökning (
"$

 av svenska 
befolkningen. När man visar på hur stor delaktighet det finns i olika 
undersökningar.   

 
Baştürks (2016) exempel ovan är alla definitioner av bråk och kan användas i 
undervisningen för att eleverna ska få variation och stimulans från olika situationer. 
 
3.3  Svårigheter inom bråk 
Innan elever börjar med bråkräkning har de ofta erfarenheter av ämnet t.ex. del av en 
mängd, delar av en helhet eller del av en pizza (McIntosh, 2008). Det vanligaste 
problemet enligt McIntosh (2008) är att eleverna inte vet att delarna av helheten måste 
vara lika stora. Ett exempel som McIntosh lyfter är då barn säger att de vill ha den största 
halvan. McIntosh (2008) menar också att elever kan ha svårt att tänka sig bråk som något 
annat än ett helt tal. Som vi skrev i det tidigare stycket nämner Baştürk (2016) att bråk 
kan innehålla till exempel statistik.    
 
Andra missuppfattningar med bråk enligt McIntosh (2008) kan vara att elever blandar 
ihop att bråktalet, en femtedel är lika mycket som decimaltalet 0.5 eller att bråktalet två 
femtedelar är lika mycket som 2.5. Ett sådant missförstånd går att undvika om eleven får 
träna taluppfattning om begreppet bråk. Det är viktigt att eleven har en förståelse för bråk 
och inte bara fortsätter räkna bråktal om inte begreppen är uppenbara för eleven 
(McIntosh, 2008). Det är också viktigt att diskutera varför man ska göra bråkuttrycken 
liknämniga (två eller flera bråk som har samma nämnare) och undvika att eleverna lär sig 
en regel utan att förstå vad den innebär (McIntosh, 2008). McIntosh (2008) skriver att 
man ska diskutera varför man till exempel behöver liknämniga bråk för att kunna addera 
eller subtrahera direkt. Förstår elever varför man ska använda sig av liknämniga bråk kan 
eleven räkna vidare och undvika missförstånd (McIntosh, 2008). 
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3.4  Kompetenser relaterat till styrdokumentens förmågor 
I svenska styrdokument (Skolverket, 2011. Rev 2016) används förmågor för att elever 
ska få öva och utveckla sina kunskaper inom matematiken. I Lgr 11 finns det fem 
matematiska förmågor: problemlösningsförmåga, begreppsförmåga, metodförmåga, 
kommunikationsförmåga och resonemangsförmåga. Med dessa förmågor ska 
undervisningen inom matematik struktureras upp och dessutom se till att elever utvecklar 
och arbetar med förmågorna. Svanelid (2014) skriver att det inte finns någon hierarki på 
förmågorna utan att de fem förmågorna har lika värde för eleverna, då de fem förmågorna 
är en del i helheten av vad eleverna ska få utveckla i grundskolan och att det inte finns 
någon skala av vilken av dem som är av störst värde för elevers utveckling.  
 
Helenius (2006) skriver i sin artikel om KOM-projektet. KOM-projektet är forskning 
genomförd av Niss och Höjgaard-Jensen (2002) om erfarenheter och kompetenser inom 
matematik. I KOM-projektet beskrivs de matematiska kompetenserna på följande sätt. 
 

[M]atematisk kompetens som att vara medveten om, förstå, utöva, använda 
och kunna ta ställning till matematik och matematisk verksamhet i en 
mångfald av sammanhang där matematik ingår eller kan komma att ingå.   

(Helenius, 2006:12) 

Detta ovanstående citat är vad lärare i skolorna ska sträva efter att eleverna ska få ta del 
av och utveckla. I internationell forskning benämner man förmågor som kompetenser och 
visar på att många kursplaner är uppbyggda efter KOM- projektet av Niss och Höjgaard-
Jensen (2002). Sverige har tagit inspiration från dessa kompetenser men gjort egna 
versioner av dem som svenska läroplanen namngett förmågor.  
 
Förmågorna i Lgr 11 (Skolverket, 2011. Rev. 2016) bygger på kompetenser framtagna 
genom KOM-projektet (Niss och Höjgaard-Jensen, 2002). Kompetenserna i denna studie 
och förmågorna från Lgr 11 länkas samman på följande sätt: 
 
 

(Figur 1 visar vilka kompetenser vi tolkar att varje förmåga innehåller. PLF=Problemlösningsförmåga, 
BF=Begreppsförmåga, MF=Metodförmåga, KF=Kommunikationsförmåga, RMF=Resonemangsförmåga) 

PLF BF MF KF RMF 

PLK, RMK SK, RMK, KK SK, PK, PLK RMK, KK RMK, SK, RTK, KK 

 
Figur 1 visar hur varje kompetens kan kategoriseras in i förmågorna ur Lgr 11 och visar 
på hur förmågorna är uppbyggda av kompetenserna.  
 
Här nedan kommer beskrivningar av förmågor som de beskrivs i Lgr 11 (Skolverket, 
2011. Rev. 2016).  
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3.4.1  Problemlösningsförmåga 
En problemlösningsuppgift definieras genom att eleven inte vet vilken, på förhand, 
matematisk strategi hen ska använda för att lösa en uppgift utan det krävs att eleven själv 
hittar vilken strategi hen ska använda för att lösa uppgiften (Häggblom, 2013). Lgr 11 
(Skolverket, 2011. Rev. 2016) definierar problemlösningskompetens på följande sätt; 
”[F]ormulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier 
och metoder[..]” (Skolverket, 2011. Rev. 2016:48). 
 
Häggblom (2013) menar att det finns flera olika sorters problemlösningsuppgifter, öppna, 
temainriktade samt rika problemlösningsuppgifter. Den sistnämnda sortens uppgift är en 
uppgift då eleverna får möjlighet att diskutera och reflektera kring uppgiften, sen finns 
det krav på vad en rik problemlösningsuppgift ska innehåll för att den ska vara just en rik 
problemlösningsuppgift (Häggblom, 2013). Taflin (2007) menar att en rik 
problemlösningsuppgift är när den ger en stor variation på olika aktiviteter och innehåller 
olika matematiska material.   
 
Exempeluppgift med problemlösningsförmåga i bråk: I en klass går 24 barn. En dag är ½ 
av barnen sjuka och ¼ är lediga. Hur många barn är det i klassen just denna dag? Visa 
hur du tänker! 
 
Eleven får diskutera och reflektera kring hur hen ska lösa uppgiften. 
 
3.4.2  Begreppsförmåga 
Begreppsförmåga syftar till hur eleverna använder sig av matematiska begrepp och hur 
dessa länkas samman med varandra. Lgr 11 (Skolverket, 2011. Rev. 2016) beskriver 
begreppsförmåga på följande sätt. “[A]nvända och analysera matematiska begrepp och 
samband mellan begrepp[...]” (Skolverket, 2011;48). 
 
Häggblom (2013) skriver att det finns två typer av användning av begrepp. Den ena 
användningen är begreppsinnehåll, vilket handlar om hur eleven använder sig av 
praktiska situationer för att förmedla matematiska begrepp. Den andra användningen är 
begreppsuttryck där eleven använder sig av skriftlig uttrycksform för att förmedla 
matematiska begrepp. Dessa länkas sedan samman för att ge en helhetsbild av vad 
matematiska begrepp betyder och uppfyller då kravet för begreppsuppfattning. De 
matematiska begreppen är allt från matematiska symboler, illustrationer i form av bilder 
eller att muntligt kommunicera om de olika delarna av en uppgift (a.a). 
 
Exempeluppgift med begreppsförmåga inom bråk: Skriv hälften som två olika bråk. 
 
Detta gör att eleven måste använda sin begreppsförmåga för att kunna skriva ut svaret i 
med korrekt bråkbegrepp.  
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3.4.3  Metodförmåga 
Med metodförmåga får eleverna träna på att hitta rätt metoder och anpassa metoderna till 
rätt situationer i matematik. Till en början är denna förmåga till för att lösa enkla 
rutinuppgifter för att sedan övergå till att eleven ska kunna anpassa metoder till kontexten 
(Skolverket (Skolverket, 2011b). Lgr 11 benämner metodförmåga på följande sätt: 
“[V]älja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 
rutinuppgifter[...]” (Skolverket, 2011. Rev. 2016:48). 
 
Exempeluppgift med metodförmåga inom bråk: 1/3 av 21?  
 
Detta är en rutinuppgift där eleven behöver hitta rätt metod för att lösa den. 
 
3.4.4  Kommunikationsförmåga 
Hur man kommunicerar matematik med hjälp av olika uttrycksformer är kärnan i 
kommunikationsförmågan. Exempel på olika uttrycksformer är konkret material, bilder 
och symboler. Med hjälp av dessa uttrycksformer ska elever kunna kommunicera 
matematiskt med varandra eller med läraren för att beskriva sitt matematiska 
tillvägagångssätt. I senare ålder ska elever kunna använda sig av precisa matematiska 
uttrycksformer, hålla sig till syfte och förhålla sig till sammanhanget i 
matematikuppgiften (Skolverket, 2011b). Lgr 11 (Skolverket, 2011. Rev. 2016) 
förmedlar kunskapen på följande sätt. ”[U]ttrycksformer för att samtala om, argumentera 
och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.” (Skolverket, 2011. Rev. 
2016:63). 
 
Kommunikationen ska ge eleverna möjlighet att verbalisera sig matematiskt och 
därigenom kunna föra en kommunikation med andra om innehållet matematik 
(Häggblom, 2013). Med detta menas att med hjälp av lärares matematiska ordförråd ska 
lärare förmedla matematiska termer som gör att elever känner en trygghet till att själva 
använda matematiska termer i både skriftligt och muntligt språk. Ett matematiskt verktyg 
som t.ex. en linjal, en matematikbok eller en gradskiva är termer som eleven ska få 
igenom lärarens kunskaper om begrepp men det ska också vara matematiska termer som 
nämnare och täljare när man kommunicerar om bråkräkning. Att känna till termer och 
använda dem är en grund i all matematik och de matematiska termerna kommuniceras 
främst av läraren. Genom matematikböcker kan eleverna få en förståelse om termerna 
(Häggblom, 2013). 
 
Exempeluppgift med kommunikationsförmåga inom bråk: André säger att han vill ha den 
största halvan av tårtan, diskutera med en kompis varför han inte kan få det. 
 
Elever måste här föra en matematisk diskussion för att lösa uppgiften.  
 
3.4.5  Resonemangsförmåga 
Med hjälp av resonemangsförmåga ska eleverna klara av att föra matematiska 
resonemang som innehåller begrepp, metoder och lösningar på problem. Eleverna ska 
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enskilt och gemensamt med andra testa, förutsäga, gissa, ifrågasätta, förklara, finna 
mönster, generalisera och argumentera om matematik med matematiska termer. Eleverna 
ska också kunna skapa hypoteser om lösningar och kunna formulera dessa verbalt och 
skriftligt (Svanelid, 2014). Resonemang syftar också till att eleverna ska kunna förstå 
skillnaden mellan gissning och väl utformade påståenden inom matematiken (Skolverket, 
2011b). Lgr 11 (Skolverket, 2011. Rev. 2016) anser att eleverna ska kunna”[F]öra och 
följa matematiska resonemang [...]” (Skolverket, 2011. Rev. 2016). 
 
Eleverna ska kunna formulera ett logiskt tankesätt för att komma fram till en logisk 
lösning på uppgifter. Med detta menas att elever ska få utveckla sin resonemangsförmåga 
genom att testa och formulera hypoteser och sedan testa dessa hypoteser med uträkningar. 
Det gäller att låta eleverna få utrymme att själva bemöta detta samtidigt som läraren kan 
styra samtalen åt rätt håll om det krävs. Det är genom förutsättningar som lärare skapar i 
skolan som elever lär sig att föra ett resonemang både muntligt och skriftligt i matematik 
(Häggblom, 2013).  
  
Exempeluppgift med resonemangsförmåga inom bråk: Rita en kvadrat med omkretsen 16 
cm, dela den i fyra fjärdedelar. Hur stor är varje del av delarna i kvadraten. Skriv först 
hur du går till väga för att räkna ut denna uppgift. Räkna ut och jämför med hur du tänkt 
i ditt antagande. 
 
Här får eleverna tänka och skapa ett matematiskt resonemang för hur de ska gå tillväga 
för att beräkna bråkuppgiften. De får sedan testa och se om deras hypotes stämmer med 
en logisk uträkning.  
 
3.5  Teoretiskt vägval 
Ett ramverk som granskat nationella ämnesprov i matematik genomfördes av Boesen, 
Lithner och Palm (2016), de analyserade vilka kompetenser nationella ämnesprov i 
matematik testade.  
 
Boesen, Lithner och Palms (2016) ramverk Mathematical Competencies: A Research 
Framework (MCRF) är en analysstudie som har ett kompetensperspektiv. Studien 
analyserade nationella ämnesprov i matematik och vilka kompetenser som tränades i 
varje uppgift. Boesen et al. (2016) studie har sin grund i att få fram vilka kompetenser 
som testas i den svenska skolan med hjälp av nationella ämnesprov i matematik. I studien 
kategoriseras kompetenser efter vad som tränas och hur det tränas. Boesen et al. (2016) 
genomförde studien med 376 uppgifter som kommer ifrån 11 nationella ämnesprov i 
matematik. De nationella ämnesproven valdes ut slumpmässigt från de som har blivit 
publicerade av Skolverket. 
 
I Boesen et al. (2016) studie analyserar de nationella ämnesprov utifrån 
kompetensrelaterade aktiviteter (KRA) som är indelade i tre kategorier, KRA 1 är 
interpret, KRA 2 är do and use och KRA 3 är judge. Boesen et al. (a.a) studie visar på att 
de 11 nationella ämnesprov som de har analyserat bara ett fåtal uppgifter uppfyller 
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kompetensrelaterade aktivitet (KRA) 3 där eleverna ska föra en argumentation och 
reflektera om matematik. Boesen et al. (a.a) menar att en bra uppgift är en uppgift som 
testar elevernas resonemang, med tydliga argument, och som har andra anonyma elevsvar 
som eleven kan tolka och bedöma.  
Följs detta skapas uppgifter med ett brett utbud av kompetenser för elever i alla 
åldersgrupper menar Boesen et al. (a.a.). 
 
I studien kom Boesen et al. (2016) fram till att i majoriteten av uppgifterna var eleverna 
inte tvungna att reflektera eller tolka sina svar. Det som krävdes av uppgifterna är att det 
finns ett svar men inte att eleverna kan visa sin tankegång. Studien visade att i de högre 
stadierna av grundskolan var det kommunikationskompetens som var den kompetens som 
testades mest medan i de lägre stadierna fanns kommunikation enbart i ett fåtal uppgifter. 
 
Här presenteras antalet kompetenser som testades i varje uppgift av de 376 uppgifter som 
Boesen et al. (2016) undersökte i sin studie. Problemsolving competency 148, reasoning 
competency 182, procedures competency 316, representations competency 213, 
conections competency 177, communication competency 284. 
 
Eftersom Boesen et al. (2016) har tagit dessa uppgifter från nationella ämnesprov i 
matematik och de proven har en struktur i hur de ska genomföras. Det vill säga att Boesen 
et al. (2016) har analyserat utifrån sambandet med nationella ämnesprovs regler i 
matematik.  
 

4  Teori 
I denna studie används Boesen, Lithner och Palms ramverk Matematical compentencies: 
a research framework (MCRF) (2016). Ramverket handlar om hur man bedömer elevers 
kompetenser och kategoriserar insamlade data. Ramverket har tidigare använts för att 
analysera nationella ämnesprov i matematik för årskurs 3, 5 och 9. Studien där ramverket 
(MCRF) genomfördes på nationella ämnesprov i matematik år 2002. Ramverket utgår 
från sex kompetenser: problemlösningskompetens, resonemangskompetens, 
procedurkompetens, representationskompetens, sambandskompetens och 
kommunikationskompetens. Vår analys kommer att kategorisera vilka uppgifter som ger 
möjlighet att utveckla dessa sex kompetenser. Kompetenserna som tas från Boesen, 
Lithner och Palms (2016) ramverk kopplar vi till Lgr 11s (Skolverket, 2011) matematiska 
förmågor. 
 
4.1  Kompetenser 
Nedan återfinns en förklaring till Boesen et al. (2016) ramverk (MCRF) och dess delar, 
kompetenser och Boesen et al. definitioner av dem. Under metodbeskrivning kommer det 
en beskrivning till hur vi kopplar varje kompetens till bråk med hjälp av en 
exempeluppgift. 
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4.1.1  Problemlösningskompetens (PLK) 
Enligt Boesen et al. (2016) är definitionen av PLK följande: Vilken matematiska strategi 
uppgiften kräver för att lösa inte är känd i förväg. Det är uppgifter där elever själva måste 
analysera, hitta och välja rätt strategi för att komma fram till en korrekt lösning (Boesen 
et al., 2016). 
 
Eleven känner inte till vad som krävs för att lösa uppgiften utan det är något som eleven 
måste hitta själv och vilken metod som krävs för att kunna komma fram till ett svar.  
 
4.1.2  Resonemangskompetens (RK) 
Definitionen av RK enligt Boesen et al. (2016) är förmågan att kunna utföra ett 
matematiskt resonemang. Boesen et al. (2016) menar att matematiska resonemang är en 
uttrycklig handling av att motivera val och slutsatser av matematiska argument.  

Uppgiften ska ge eleven möjlighet att föra ett matematiskt resonemang som rättfärdigar 
genom argumentation och resonemang det matematiska innehållet i elevens uträkning. 
(Boesen et al., 2016). 
 
4.1.3  Procedurkompetens (PK) 
Boesen et al. (2016) definition av PK är en följd av matematiska handlingar som är 
accepterat tillvägagångssätt för att lösa rutinuppgifter. Att tillämpa proceduren är att 
utföra den matematiska sekvensen för att lösa uppgiften (Boesen et al., 2016). 
 
Uppgiften ska ge elever möjligheter att med hjälp av ett tidigare tillvägagångsätt kunna 
genomföra uträkning genom en procedur av matematiska frekvenser för att komma fram 
till en lösning.  
   
4.1.4  Representationskompetens (RTK)  
Boesen et al. (2016) definierar RTK som en ersättare för en abstrakt matematisk enhet. 
RTK är förmågan att hitta, relatera och skapa nya representationsformer av talen i 
uppgiften (Boesen et al., 2016).    
 
Uppgiften ska innehålla en annan representation som elever kan ha fördel av att räkna 
med när de räknar ut uppgiften. Hänger uppgiften ihop med en bild eller annan 
representation som eleven kan dra nytta av för att räkna ut uppgiften. 
 
4.1.5  Sambandskompetens (SK) 
Boesen et al. (2016) definition av SK är förmågan att hitta eller skapa en länk som kopplar 
samman matematiska enheter eller representationer för dessa. Kan elever koppla ihop och 
se relationer mellan matematiska representationer eller enheter (Boesen et al., 2016). 
 
4.1.6  Kommunikationskompetens (KK) 
Enligt Boesen et al. (2016) är KK förmågan att förmedla matematiken. Definition som 
Boesen et al. (a.a) skriver är att då man involverar sig i en diskussion där matematisk 
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information utbyts med en annan individ genom ett gemensamt system av symboler, 
tecken och beteende. 
 
Ger uppgiften elever chansen att argumentera, berätta eller föreslå lösningsstrategier om 
ett svar med varandra eller behövs ingen diskussion föras mellan eleverna.  
 
 

5  Metod, etiska övervägande, urval och genomförande 
Följande avsnitt kommer vi att presentera vilken metod som vi använt oss av i denna 
studie. Hur studiens urval har genomförts, vilka etiska övervägande som använts och hur 
studien har genomförts. 
 
5.1  Metod  
I studien används en kvantitativ metod (Bryman, 2012). Valet Mathematical 
compentencies: a research framework kvantitativ metod är en kvantitativ 
läromedelsanalys där det teoretiska ramverket (Boesen, et al., 2016) används som 
analysverktyg. Studien blir en kvantitativ analys då studien analyserar 
matematikuppgifter och kategoriserar in dem i vilka uppgifterna som ger elever chans att 
utveckla kompetenser. En snarlik replikering av Boesen et al. (2016) studie har använt 
Boesen et al. (2016) studie handlar om hur kompetenser lyfts och tränas i nationella 
ämnesprov i matematik och denna studie analyserar vilka kompetenser som tränas i 
matematikböcker. En replikation reproducerar tidigare forskning så nära som möjligt, 
men man använder sig av annat urval och genomför studien i andra miljöer (Bryman, 
2012). Det som replikeras är Boesen et al. (2016) metod och analys. Det som är skillnad 
i denna analys är att den inte redovisas på samma sätt som Boesen et al. (2016) studie (för 
att se denna studiens analys se bilaga A och B). 
 
Boesen et al. (2016) använder sig av “a competency tested method”. Med den metoden 
har Boesen et al. (2016) analyserat uppgifterna utifrån vad som testas och inte vad som 
behövs. Det vill säga vilka kompetenser som testas hos eleverna i nationella ämnesprov i 
matematik och inte vad eleverna själva behöver en utveckling i. Det som skiljer sig från 
Boesen et al. (2016) studie är att vår studie vill veta vilka kompetenser som ges möjlighet 
att utveckla istället för de som inte testas. Vilka kompetenser ges elever möjlighet att 
utveckla utifrån uppgifter i en matematikbok och hur framkommer de i uppgifterna.    
 
5.2  Etiska övervägande  
I denna studie har vi utgått från vetenskapsrådets (2002) krav om informationskrav när vi 
genomförde vår analys. Vi har kontaktat förlagen för Matte Direkt Borgen 5b och Prima 
formula 5b om vi fick lov att använda matematikböckerna i vår studie och hur vi har 
använda oss av dem. Vi har fått svar att vi fick använda oss av båda matematikböckerna 
och vi använder inte oss av upphovsrättsskyddat material i denna studie.  
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De olika etiska överväganden vi har tagit är följande: Upphovsrätt av litterära verk vilket 
menas att vi inte kopierar bilder eller illustrationer från verken. Detta är inte en 
jämförande studie där vi väger Matte Direkt Borgen 5b och Prima Formula 5 mot 
varandra. Vi värderar inte uppgifterna utan studien lyfter bara fram kompetenser och ser 
hur formen på uppgifterna ser ut för att lyfta fram kompetenserna.  
 
5.3  Urval 
Urvalet av matematikböcker skedde ur ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2016) då vi 
valde skolor vi tidigare varit i kontakt med för att välja vilka matematikböcker vi använt 
oss av i studien. Det underlättade eftersom vi hade tillgång till deras matematikböcker 
och kunde göra analyser av dessa matematikböcker.  
 
De matematikläromedel vi valt är baserade på vad vi har sett används ute i skolor, vilket 
gjorde valet av matematikböcker ett bekvämlighetsurval. De böcker vi har valt är Prima 
formula 5 och Matteborgen 5b och vi har riktat in oss på kapitlet om bråk i dessa två 
matematikböcker. Vi väljer att titta på kapitel som handlar om bråk eftersom det är något 
vi båda tycker är ett spännande område samt använt de två tidigare nämnda böckerna i 
undervisning. 
 
5.4  Genomförande 
Vår studie började med att vi leta efter relevant tidigare forskning som användes för att 
bygga resonemang och vidareutveckla argument. Vi hittade tidigare forskning via 
portaler som DiVA, ERIC, OneSearch och Libris. Vi använde oss mycket av ERIC och 
OneSearch när vi letade efter relevant forskning. Om man använder OneSearch finns det 
forskning från flera olika portaler och behöver då inte söka i alla andra sökmotorer 
eftersom all forskning är samlad på en gemensam plats. 
 
För att få fram forskning använde vi oss av ord som: fractions* Sweden* (8 träffar, ERIC), 
bråk (26 192 träffar OneSearch). Sen började vi arbeta ner till vilka som handlade om 
förmågor och hur man tränar förmågorna och utvecklar dem hos elever. Det fanns en del 
forskning att gå på men det vi valde var de som var relevant i nutid. Vi hittade en del 
forskning som var från 70-, 80- och 90-tal men valde bort dessa då vi valde att utgå ifrån 
den nutida läroplan Lgr 11 (skolverket 2011, rev. 2016). Libris användes för att få fram 
rätt referenser till de studier och litteratur vi använt oss av i denna studie.  
 
Från skolverket har vi använt oss av artiklar som beskriver hur användningen av 
matematikböcker ser ut i svenska skolan. Skolverket (2015a) beskriver att de vill att 
matematikböcker ska användas på ett sätt att det blir en grund i undervisningen. 
 
Under analysen gick vi igenom en matematikbok i taget för att vara säkra på hur förmågor 
framkommer och vilka tillfällen eleverna får att träna på dem. Vi grundar vårt resultat på 
Boesen, Lithner och Palms MCRF från 2016, som har beskrivits under teoridelen. 
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5.5  Analysmetodbeskrivning  
I detta avsnitt går vi igenom vad de tre olika kompetensrelaterade aktiviteterna (Boesen 
et al., 2016) är för något och deras definition. Vi kommer att visa exempel på hur vi har 
kategoriserat uppgifterna i matematikböckerna efter kompetenser och 
kompetensrelaterade aktiviteter (a.a). 
 
5.5.1  Det kompetensrelaterade aktiviteterna (KRA) 
En kompetensrelaterad aktivitet (KRA) kan bara ske när en individ engagerar sig med 
någon form av matematik (Boesen et al., 2016). I vår studie kommer det vara matematik 
i form av bråk.  
 
Boesen et al. (2016) använder sig av tre former av kompetensrelaterade aktiviteter, 
interpret, do and use och judge. I vår studie har vi valt att benämna dessa tre 
kompetensrelaterade aktiviteterna för: tolka istället för interpret, do and use för egna 
erfarenheter och reflektera istället för judge. Boesen et al. (2016) använder dessa 
kompetensrelaterade aktiviteter för att se vilka kompetenser som testas i olika uppgifter. 
Till skillnad från Boesen et al. (2016) kommer vi att använda oss av kompetensrelaterade 
aktiviteter mer övergripande genom att utgå från uppgiften och inte den specifika 
kompetensen. I vår analystabell kommer vi sedan att markera, utöver vilka specifika 
kompetenser som testas, vilken av de tre kompetensrelaterade aktiviteterna som testas. 
De tre formerna, tolka, egna erfarenheter och reflektera, av de kompetensrelaterade 
aktiviteterna beskrivs mer genomgående i kommande stycken. 
 
5.5.2  Tolka  
Enligt Boesen et al. (2016) bedöms tolkning av matematik som KRA 1 och handlar om 
hur matematisk information tolkas i relation till kompetenserna som vi nämner under 
avsnittet teori. I vår studie används KRA 1 genom att titta på vilken information eleverna 
ska tolka i samband med en uppgift, vanligtvis är det matematiska enheter av olika typer, 
till exempel bråkets täljare och nämnare. 
 
5.5.3  Erfarenhet 
Boesen et al. (2016) beskriver ”erfarenheter” utifrån hur eleven använder sin egen 
erfarenhet för att hitta en strategi för att lösa uppgiften. KRA 2 tittar vi på om elever måste 
använda sin egen erfarenhet för att komma fram till en lösning. Om en uppgift frågar efter 
lösning på en specifik lösning som boken har visat exempel hur man ska gå tillväga. 
Sådana uppgifter klassar vi som elevens egna erfarenheter inte testas, det vill säga att de 
inte behöver använda sin egen erfarenhet för att hitta en lämplig strategi och uträkning 
till uppgiften. 
 
5.5.4  Reflektion 
Denna KRA handlar om hur man tar hänsyn till utvärdering, reflektion, skapa åsikter och 
slutsatser om matematik och aktiviteter relaterade till att arbeta med och använda sig av 
matematik (Boesen et al., 2016). I vår studie kategoriserar vi uppgifter efter KRA 3 där 
uppgiften tydligt frågar efter att eleven ska utvärdera sin valda lösning och uträkning, 
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eller någon annans svar. En uppgift som redan har fel svar utskrivit och uppgiften frågar 
eleven att titta på uträkning och beskriva eller argumentera varför svaret är fel. I en sådan 
uppgift krävs det att eleven utvärderar och reflekterar kring svaret för att komma på vad 
det är som är fel, det är ett exempel på en KRA 3 uppgift. KRA 3 kan innefatta både 
självbedömning eller kompisbedömning. 
 
5.6  Konkret exempel på hur vår analys har genomförts 
Vi kommer att visa hur vår analys med hjälp av MCRF gått till genom exempeluppgiften 
och figuren 2. Det som gjordes i analysen var att uppgifterna kategoriserades in i vilka 
kompetenser uppgifterna gav elever chans att utveckla. Specifikt vad uppgiften frågar 
efter att eleven ska utföra i uppgiften. Om uppgiften inte frågar efter att elever ska föra 
t.ex. en diskussion uppfyller uppgiften bland annat inte kommunikationskompetensen.   
 
För att förtydliga hur klassificeringen har gått till kommer följande exempel på en uppgift 
samt hur uppgiften kategoriserats efter kompetenser. 
 
Exempeluppgift 1: En jacka kostar 600 kr, butiken sänker priset med 1/3. Hur mycket 
kostar jackan? 

När vi analyserar uppgifterna i matematikböckerna tittade vi på vilka kompetenser som 
testas. Testar uppgiften någon av de olika kompetenserna får den ett X som markerar att 
den specifika kompetensen tränas, se figur 2. I kolumnen där det står KRA 
(kompetensrelaterade aktivitet) skrivs 1, 2 eller 3 beroende på vilken av den tre, tolka, 
egna erfarenheter eller reflektion, som utvecklas. 

 
(I figur 2 visas hur analysen går till. PLK=Problemlösningskompetens, RK=Resonemangskompetens, 
PK=Procedurkompetens, RTK=Representationskompetens, SK=Sambandskompetens, 
KK=Kommunikationskompetens och KRA=kompetensrelaterade aktiviteter) 

PLK RK PK RTK SK KK KRA 

x  x  X  2 

   
Vår data har silats genom Boesen et al. (2016) ramverk (MCRF) där kategorier är givna 
och för att se vilka kompetenser som ges möjlighet att utvecklas i arbete med 
matematikboken. Vi har tittat på ett helt kapitel om bråk i två olika matematikböcker och 
analyserade alla uppgifter som behandlar området bråk, se bilaga A, B. 
 
Definitionen av problemlösningskompetens är att man inte vet i förväg vilken 
matematiska strategi uppgiften kräver för att lösa den (Boesen et al., 2016). 
Exempeluppgift 1 testar PLK eftersom ingen metod eller strategi har nämnts för att räkna 
ut svaret på frågan. 
 
Resonemangskompetens definieras av Boesen et al. (2016) med att kunna föra 
matematiska resonemang som motiverar val eller slutsatser. Exempeluppgift 1 frågar inte 
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efter att få se elevens uträkning eller elevens tankegång. Därför testas inte 
resonemangskompetensen. 
 
Procedurkompetens definieras som en sekvens av matematiska handlingar (Boesen et al., 
2016). Exempeluppgift 1 vill veta hur mycket som är kvar av en summa. Eleven måste 
då använda sig av en matematisk sekvens för att komma fram till svaret. Därför 
kategoriseras denna uppgift som procedurkompetensutvecklande. 
 
Enligt Boesen et al. (2016) är representationskompetens som förmågan att hitta och 
relatera till föremål i uppgiften som är en representation av en matematisk enhet. 
Exempeluppgift 1 kategoriseras inte som en representationsuppgift då det inte finns några 
representationer av de matematiska enheterna.  
 
Boesen et al. (2016) definition av sambandskompetens är förmågan att kunna hitta 
samband mellan matematiska enheter. Exempeluppgift 1 ska eleverna se sambandet 
mellan en tredjedel av 600 och att det blir 200. Därför kategoriseras denna 
exempeluppgift som en sambandskompetens. 
 
Definitionen av kommunikationskompetensen är då det sker ett utbyte eller en diskussion 
mellan två individer som innehåller matematiskt information (Boesen et al., 2016). 
Eftersom exempeluppgiften inte frågar efter en diskussion uppfylls inte denna kompetens. 
 
I analysen tittar vi inte på hur lång tid elever lägger på varje uppgift eller i vilket 
sammanhang uppgifter kommer i. Detta gör att kategoriseringen av kompetenser visar 
vilka som finns i Matte Direkt Borgen 5b och Prima formula 5 utan ett specifikt 
sammanhang.  
 

6  Analys och resultat 
Här presenteras de olika kompetenserna som lyfts fram i Matte Direkt Borgen 5b och 
Prima Formula 5. Det vi har analyserat är att uppgifterna specifikt frågar efter en viss 
kompetens eller om uppgiften testar en kompetens. Vi presenterar en matematikbok i 
taget och går igenom kompetenserna och vilka KRA uppgifterna uppfyller. Om vi skriver 
att en viss kompetens tränas i antingen Prima Formula B eller Matte Direkt Borgen 5b 
menar vi i det specifika kapitlet som vi analyserat. Vi har inte tittat på i vilket 
sammanhang som uppgifterna är i utan bara i vad uppgiften innehåller.  
 
Nedan kommer en presentation av data som har kommit fram genom analys och resultat 
av utvalda matematikböcker. Data är tagen från både Matte Direkt Borgen 5b (Falck och 
Picetti, 2013) och Prima Formula 5 (Sjöström och Sjöström, 2017). Ordningen är först 
Matte Borgen Direkt 5b:s analys och resultat och sedan Prima formula 5:s analys och 
resultat 
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6.1  Matte Direkt Borgen 5b 
Vi presenterar först analysen av Matte Direkt Borgen 5b.  
 
6.1.1  Kompetenser  
Följande är redovisningen av data som kommit fram genom analys av Matte Direkt 
Borgen 5b (Falck och Picetti, 2013). Empirin kommer att redovisas i olika figurer för att 
göra det tydligt. De olika redovisningarna representerar de olika delarna av analysen och 
kommer i samma ordning som analysmallen har (se bilaga A). 
 
Figur 3 nedan visar på hur kompetenserna framkommer i alla uppgifter procentuellt i 
Matte Direkt Borgen 5b. Figur 3 visar inte hur mycket tid som läggs på varje uppgift, 
figur 3 visar inte heller på vilket sammanhang som uppgifterna kommer i. 
 

 
 

Figur 3 visar hur stor del av kompetenserna som testas i alla uppgifter i Matte Direkt 
Borgen 5b i procent 

 
I figur 4 redovisas hur många uppgifter kompetenserna framkom i, flera 
kompetenser kan framkomma i en uppgift. Detta är varför det sammanlagt är 
mer uppgifter i figur 4 än vad bokens kapitel innehåller. 
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Figur 4 visar hur många gånger (antal) som varje kompetens uppfylls av uppgifterna 
i Matte Direkt Borgen 5b. 

 
Matte direkt borgen 5b:s kapitel om bråk lyfter fram följande kompetenser i fallande 
procent: Sambandskompetens 70%, relationskompetens 56%, procedurkompetens 37 %, 
problemlösningskompetens 7,4%, resonemangskompetens 0,74% och 
kommunikationskompetens 0,15%. Detta är hur många gånger varje kompetens i procent 
framkommer i alla 135 uppgifter. I Figur 4 visas hur många gånger varje kompetens 
representeras i antal av de 135 uppgifterna. Figur 3 visar procentuellt i närmaste 
decimaltal hur många gånger kompetenserna representeras i de 135 uppgifterna och figur 
4 visar antal uppgifter som kompetenser framkommer i.   
 
6.1.2  Kompetensrelaterade aktivitet 

 
I Figur 5 presenteras hur mycket av varje KRA som lyfts fram i uppgifter i Matte 
Direkt Borgen 5b. 

 
Figur 5 (KRA) visar hur många av de olika KRA som uppfylls i de 135 
uppgifterna. Det visar på att 109 uppgifter uppfyller KRA 1, 26 uppgifter 
uppfyller KRA 2 och 0 st uppgifter uppfyller KRA 3. 
  
6.2   Resultat av Matte Direkt Borgen 5b:s analys 
Under denna del kommer resultatet från analysen av Matte Direkt Borgen 5b. 
 
6.2.1  Problemlösningskompetens (PLK) 
Antalet uppgifter i Matte Direkt Borgen 5b som uppfyller kompetensen 
problemlösningskompetens är 10st (7,4%). Det är uppgifter som ber eleverna att 
genomföra en matematisk uträkning där ingen matematisk strategi är given. 8 av de 10 
uppgifterna som testar PLK kommer efter att eleven har genomfört diagnosen. Detta visar 
på att elever som är i matematiska svårigheter kanske inte får en chans att utveckla sin 
PLK eftersom de förekommer i övervägande del senare i boken. PLK representeras i 
mindre utsträckning eftersom mycket av hur eleven ska gå tillväga framkommer av 
uppgiftsbeskrivningen, eller av informationsrutor som visar vilken strategi eleven ska 
använda.  
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6.2.2  Resonemangskompetens (RK) 
Antalet uppgifter som behandlar RK i Matte Direkt Borgen är 1 (0,74%) av alla uppgifter. 
Uppgiften kategoriserade vi som RK eftersom den tydligt frågar efter elevens förklaring 
på sin lösning av uppgiften. Den förklaring uppgiften vill är att eleven ska titta på olika 
bilder och förklara om de är lika stora eller inte. Eleven måste då föra ett matematiskt 
resonemang för att rättfärdiga sitt svar på uppgiften. 
 
6.2.3  Procedurkompetens (PK)  
PK framkommer i 50 (37%) stycken av uppgifter i Matte Direkt Borgen 5b. De uppgifter 
som blev klassificerade som PK var uppgifter då eleven var tvungen att använda sig av 
en matematisk sekvens för att lösa uppgiften. Dessa var ofta rutinuppgifter där elev fick 
upprepa matematiska sekvenser och kom ofta i följd efter varandra. Det var denna följd 
som gjorde att dessa uppgifter blev upprepande och gav eleven som tidigare nämnt en 
chans att utveckla PK. Eleven får tillfälle att använda samma strategi flera gånger i hopp 
om att eleven lär sig strategin.   
 
6.2.4  Representationskompetens (RTK) 
De uppgifter som lyfter fram RTK är uppgifter som innehåller olika representationer för 
matematiska enheter. I Matte Direkt Borgen 5b var det 76 stycken (56%) av uppgifterna 
där RTK testades. Det gick ut på att eleverna kunde ersätta siffror med bilder som oftast 
fanns bredvid eller medföljande i uppgiften, det var allt från tårtor till fladdermöss som 
kunde representera exempelvis antingen helhet eller del av en helhet. Just inom området 
bråk finns det mycket användning av representation då man ofta använder bråk i 
vardagslivet och finns många verklighetsanknutna representationer.  
 
6.2.5  Sambandskompetens (SK) 
SK innebär att eleverna kan se ett samband mellan matematiska enheter och deras 
representationer. I Matte Direkt Borgen 5b var det 95 (70%) uppgifter som innehöll SK 
då eleven var tvungen att länka ihop representationen i uppgiften till rätt matematisk 
enhet. Till exempel i uppgift ett är uppgiften att eleven ska titta på figurer och skriva med 
två olika bråk hur stor del som är färglagd. Här måste eleven se sambandet mellan figur 
och den matematiska enheten bråk samt veta hur man kan skriva bråk som är lika mycket 
värda på två olika sätt.    
 
6.2.6  Kommunikationskompetens (KK)  
Uppgifter som innehöll KK var uppgifter som specifikt frågade efter att elever skulle 
diskutera med varandra. I Matte Direkt Borgen 5b finns det 2 stycken (1,5%) som 
specifikt frågar efter att eleverna ska kommunicera med varandra och föra en diskussion 
om hur de löste uppgiften. Dessa två uppgifter hittades i delar då titeln på uppgiften 
uppmanar elever att arbeta tillsammans, vilket bildar en kommunikation mellan två 
individer.  
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6.2.7  Skillnader/likheter mellan kompetenser 
I Matte Direkt Borgen 5b är det en stor skillnad mellan den kompetens som framkommer 
mest, 70%, och den kompetens som framkommer minst, 0,74%. Den kompetens som 
framkommer mest är sambandskompetens där eleverna ska kunna se sambandet mellan 
matematiska enheter och representationer. Det är flera tal i bråkkapitlet som använder sig 
av bananer, fladdermöss, tårtor och pizzor som representation för att visa delar av en 
helhet.  
 
De uppgifter som innehåller kommunikationskompetens är de uppgifter som testar flest 
kompetenser samtidigt hos eleven. Gemensamt testar dessa två uppgifter alla 
kompetenser. Uppgifterna frågar eleverna att räkna ut en process och argumentera för sin 
lösning av uppgiften. Nästan inga uppgifter i kapitlet uppmanar eleven att föra en dialog 
om sin uträkning.  
 
Procedurkompetens kom oftast i följd efter varandra. Det är uppgifter som eleven får 
tillfälle att träna på rutinuppgifter och se hur strukturen av olika tal ska vara och vad som 
behövs för att räkna ut dessa specifika tal. Procedurkompetens framkommer oftast med 
representationskompetens och sambandskompetens när matematikboken tränar eleverna 
på uppgifter i följd som är lika varandra. Det är för att eleven ska förstå sig på 
användningen av räknestrategier och kunna applicera strategierna i till exempel diagnosen 
eller på provet.  
 
6.2.8  KRA 1 - Tolka 
Den kompetensrelaterade aktivitet (KRA) som framkommer mest i Matte Direkt Borgen 
5b är KRA 1 som testas i 108 uppgifter, de uppgifter som testar KRA 2 och KRA 3 testar 
som oftast även KRA 1. Matte Direkt Borgen 5b använder sig mycket av representationer 
som visar till exempel en helhet som eleven sedan ska använda sig av och ta reda på hur 
mycket en del av det hela är i uppgiften. För att lösa uppgiften måste eleven tolka sådan 
information.  
 
KRA 1 blev använt mycket på grund av att det nästan alltid fanns text eller 
representationer för tal som eleven var tvungna att tolka för att klara av uppgiften.  
 
6.2.9  KRA 2 - Egen erfarenhet 
KRA 2 handlar om att en elev måste använda tidigare erfarenheter för att komma fram 
till rätt strategi för att lösa en uppgift. Det vi märkte då vi tittade på KRA 2 var att den 
ofta testades i specifika delar inom kapitlet, till exempel i diagnosen klassades sex av sju 
uppgifter som KRA 2. Eftersom i diagnosen ska eleverna testa sin kunskap inom området 
bråk och presenteras då inte hjälp eller genomgångar av vilka metoder som ska användas. 
I sista delen av kapitlet, “utmaningen”, testas KRA 2 mer frekvent än under tidigare delar 
av kapitlet. Det vi märkte var att strukturen på matematikboken spelade stor roll beroende 
på om KRA 2 testades eller inte, mycket beroende på vilken information författarna valde 
att inkludera tillsammans med uppgifterna.  
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6.2.10  KRA 3 - Reflektion 
I Matte Direkt Borgen 5b testades inte KRA 3 vid något tillfälle. Matematikboken frågade 
inte specifikt eller tydligt efter någon form av självreflektion eller reflektion över ens egna 
eller någon annans matematiska lösningar eller resonemang.  
 
6.3  Sammanfattning av Matte Direkt Borgen 5b 
Oftast i matematikboken kombineras kompetenser med varandra och tränas samtidigt för 
att ge en övergripande kompetensutveckling till eleverna. Det ger eleverna en helhetsbild 
av bråk och vad som behövs för att räkna med bråk. I studiens analys fick vi fram att alla 
kompetenser tränas i Matte Direkt Borgen 5b men de tränas på olika sätt. Det vill säga att 
vissa kompetenser tränas i stort sett hela tiden men vissa kompetenser faller bort då 
uppgifterna inte uttryckligen efter t.ex. ett resonemang som hade testat 
resonemangskompetens. kommunikationskompetens och representationskompetens kan 
byggas upp genom att eleverna får argumentera om lösningen på bråktalsuppgifter är rätt 
eller fel, beskriva olika lösningsstrategier och själva analysera sina svar i diskussioner 
med andra elever och lärare. Alla kompetenser i Matte Direkt Borgen 5b framkommer 
efter hur författarna har strukturerat uppgifterna. De har valt att lägga kompetenser som 
sambandskompetens under hela kapitlet om bråk men problemlösningskompetens finns 
på specifika platser i kapitlet. 
 
KRA 1 var den kompetensrelaterade aktiviteten som testades vid flest uppgifter, eftersom 
det fanns mycket matematiska enheter och representationer av dessa som eleverna var 
tvungna att tolka för att lösa uppgiften. KRA 1 testades även på grund av att det var 
mycket text att tolka för elever, beroende på om det stod utskrivet med siffror eller med 
bokstäver. KRA 2 varierade och förekom ofta vid specifika delar av kapitlet, som till 
exempel vid diagnosen. Detta tyder på att matematikbokens struktur spelar roll för om 
KRA 2 testas eller inte. I Matte Direkt Borgen 5b testas inte KRA 3 alls. 
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6.4  Prima formula 5 
Här presenteras analysen av Prima formula 5.  
 
6.4.1  Kompetenser 
Följande är redovisningen av data från vad analysen av Prima formula 5 (Sjöström och 
Sjöström, 2017) har kommit fram till. Empirin kommer att redovisas i olika figurer för 
att göra det tydligt. 
 
Figur 6 nedan visar på hur kompetenserna framkommer i alla uppgifter procentuellt i 
Prima formula 5. Figur 6 visar inte hur mycket tid som läggs på varje uppgift, figur 6 
visar inte heller på vilket sammanhang som uppgifterna kommer i.      

 

Figur 6 visar hur stor del av kompetenserna som testas i alla uppgifter i Prima formula 
5 i procent. 

 
I figur 7 redovisas hur många uppgifter kompetenserna framkom i, flera 
kompetenser kan framkomma i en uppgift. Detta är varför det sammanlagt är 
mer uppgifter i figur 7 än vad bokens kapitel innehåller. 
 

 
Figur 7 visar hur många gånger (antal) som varje kompetens uppfylls av uppgifterna i Prima 
formula 5. 
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Prima formula 5:s (Sjöström och Sjöström, 2017) kapitel om bråk lyfter fram följande 
kompetenser i fallande procent: Sambandskompetens 93%, relationskompetens 62%, 
resonemangskompetens 18%, procedurkompetens 10%, problemlösningskompetens 7% 
och kommunikationskompetens 2%. Detta är hur många gånger varje kompetens i procent 
framkommer i alla 112 uppgifter. I figur 7 visas hur många gånger varje kompetens 
representeras i antal och för att förtydliga har vi kompetensernas representation i 
procenten framtagen i figur 6, procenten är avrundade till närmaste decimaltal.  
 
6.4.2  KRA 

 
Figur 7 presenter hur mycket av varje KRA som lyfts fram i uppgifter i Prima formula 
5. 

 
Figur 7 (KRA) visar hur många av de olika KRA som uppfylls i de 112st uppgifterna. Det 
visar på att 82st uppgifter uppfyller KRA 1, 23st uppgifter uppfyller KRA 2 och 7st 
uppgifter uppfyller KRA 3. 
 
6.5  Resultat av Prima formula 5:s analys 
I denna del kommer Prima formula 5:s resultat presenteras. 
 
6.5.1  Problemlösningskompetens (PLK) 
I Prima Formula 5, framkommer 8st (7%) uppgifter som innehåller kraven för att 
uppfylla PLK. Det var uppgifter som inte nämnde vilken strategi som eleven skulle 
använda sig av för att lösa uppgifterna. Det som märktes var att de låg under provuppgift 
1 där alla fyra uppgifter innehöll PLK fick inte elever veta vilken strategi de skulle 
använda sig av.  
 
6.5.2  Resonemangskompetens (RMK) 
RMK framkom i 20st (18%) av uppgifterna i Prima Formula 5 där elever fick föra ett 
resonemang och argumentera för varför svaret var eller skulle bli på något sätt. Dessa 
uppgifter frågade specifikt efter detta och gav då eleven möjligheten att utveckla RMK.  
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6.5.3  Procedurkompetens (PK) 
Kompetensen PK framkom 11 (10%) gånger i Prima formula 5 och det var på uppgifter 
där eleverna måste använda sig av en viss matematisksekvens för att räkna ut svaret på 
uppgifterna. Eleven får då öva på att applicera matematiska sekvenser på en följd av 
uppgifter som senare testas i matematikboken t.ex. under Provuppgift 1.  
 
6.5.4  Representationskompetens (RTK) 
I Prima formula 5 testas RTK i 70st (62%) av uppgifterna. RTK utvecklar elever genom 
att träna dem på att använda sig av representationer för matematiska enheter, eller skapa 
egna representationer för att göra sin uträkning. Det som framkom i uppgifterna är att 
elever skulle räkna ut uppgifter där matematiska enheter bytts ut mot till exempelvis tårtor 
och pizzor. De matematiska enheterna är konstanta, om det t.ex. står ½ måste det finnas 
två lika stora bitar av en helhet för att kunna bli en representation.  
 
6.5.5  Sambandskompetens (SK) 
SK framkommer i 104 (93%) av uppgifterna i Prima formula 5, uppgifter som innehåller 
en viss matematisk strategi som är framkommer i flera uppgifter samt att det matematiska 
enheter kan representeras av representationer i uppgifterna. Det gör att eleverna använder 
sig av ett samband mellan representationer och matematiska enheter i uppgifterna.        
 
6.5.6  Kommunikationskompetens (KK) 
I Prima formula 5 är KK med i 2st (2%) uppgifter. Uppgifterna är som innehåller KK är 
i delen som heter Aktivitet 2:1. Aktivitet 2:1 är det uppgift C och E som specifikt frågar 
elever att föra en matematisk diskussion och visa hur de tänkt. Till exempel uppgift E 
frågar eleverna om ett äpple är delat i fyra fjärdedelar och sedan diskutera deras svar.     
 
6.5.7  Skillnader/likheter mellan kompetenser 
Det största som skiljer sig i detta kapitlet är hur många gånger kompetenserna ges tillfälle 
att övas på. Skillnaden mellan den kompetens som tränas mest 93% (SK) och den som 
tränas minst 2% (KK), vilket är ett stort glapp. Men dessa två skiljer sig också 
innehållsmässigt i vad kompetenserna tränar. Sambandskompetens tränar samband 
mellan tal och hur representationer hänger samman medan kommunikationskompetens 
tränar elevernas kommunikation i och om matematik. Kommunikationskompetens 
används till att eleverna ska kunna föra en diskussion med matematiskt innehåll med två 
eller fler elever samt med läraren. När det kommer till procedurkompetens som finns med 
i 10% av uppgifterna då eleverna ska genomföra en matematisk procedur för att lösa dem 
är den oftast också länkad till sambandskompetens. sambandskompetens är att eleverna 
ska kunna länka samman flera matematiska enheter eller uppgifter med varandra.  
 
6.5.8  KRA 1 - Tolka 
Enbart KRA 1, i Prima formula 5, testas i 81 stycken av uppgifterna. Det är uppgifter då 
eleven måste tolka ett innehållet i uppgiften för att kunna förstå och lösa den. Likt Matte 
Direkt Borgen 5b använder sig Prima formula 5 sig av mycket representationer för att 
verklighetsanknyta uppgifterna, som till exempel pizzor. Men även andra 
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representationer av matematiska enheter som till exempel cirklar delat i två lika stora 
delar som ska representera hälften som eleven måste tolka för att lösa uppgiften. Det 
används mycket text där matematiska begrepp finns med som kräver att eleverna ska tolka 
vad det är som de ska använda, vilket testar KRA 1.  
 
6.5.9  KRA 2 - Egen erfarenhet 
KRA 2 testas då eleven måste använda sig av sin egen erfarenhet för att hitta vilken 
strategi eller metod hen ska använda för att lösa uppgiften. Prima Formula 5:s uppgifter 
testar elever på detta i 19 stycken uppgifter. I Prima Formula 5 blir det tydligt att 
beroende på vilken del av kapitlet vi på tittar på testas KRA 2 olika frekvent. Till exempel 
i sista delen av kapitlet, provuppgift 1, testas KRA 2 i alla uppgifter men i delen 
“repetition” testas KRA 2 inte alls eftersom boken ger elever vilka strategier de ska 
använda för att lösa uppgifterna.    
 
6.5.10  KRA 3 - Reflektion 
Prima Formula 5 uppmanar eleven vid några uppgifter att reflektera över sina egna 
resonemang och beräkningar dessa uppgifter testar KRA 3 och det är sammanlagt sju 
stycken. Den första uppgiften som testar KRA 3 är en uppgift som vill att eleven ska 
förklara vad den fiktiva figuren Felex har gjort för fel och sedan visa hur man ska lösa 
uppgiften korrekt. Ett annat exempel är första uppgiften i avsnittet “problemlösning”. 
Uppgiften ber eleven att visa och förklara hur eleven har tänkt, då måste eleven reflektera 
över sin egen lösning och kunna formulera och förklara sin tankegång och varför den är 
korrekt. 
 
6.6  Sammanfattning av Prima formula 5 
I Prima formula 5 representeras kompetenserna tillsammans i alla utom ett fall i en 
uppgift då enbart sambandskompetens tränas. Men att använda flera kompetenser i 
uppgifterna ger en bredare kompetensutveckling som ger elever en större grund att öva 
de olika kompetenserna utifrån matematikboken. I Prima formula 5 är det 
kommunikationskompetensen som testas minst av kompetenserna då det sällan frågas 
efter att en elev ska föra en matematisk diskussion med någon annan för att förklara olika 
matematiska uttryck eller uträkningar. Den kompetens som förekommer mest är 
sambandskompetens, då eleverna får öva på matematiska strategier och se hur de flesta 
uppgifter länkas samman. Det skapas då rutinuppgifter där det är uppgifter i följd som har 
samma matematiska strategi och ger elever en grundlig förståelse till hur olika metoder 
fungerar på olika uppgifter.  
 
KRA 1 var den kompetensrelaterade aktivitet som flest uppgifter testade. Likt Matte 
Direkt Borgen 5b är det mycket skriven text samt representationer av matematiska enheter 
som eleven måste tolka. Samma mönster som sågs i Matte Direkt Borgen 5b att KRA 2 
testades olika mycket beroende på vilken del vi tittade på i kapitlet. matematikokens 
struktur avgör om det är elevens egna erfarenhet eller inte som krävs för att lösa uppgiften. 
KRA 3 testades genom att matematikboken frågade efter att eleven skulle reflektera över 
både sin egen samt någon annans matematiska resonemang och beräkningar. Sammanlagt 
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var det sju stycken uppgifter som tydligt ville att eleven skulle presentera eller beskriva 
och reflektera över sin valda matematiska strategi.   

 
7  Diskussion  
Först kommer vi att diskutera kompetenser i förhållande till Lgr 11 (Skolverket 2011). 
Sen kommer vi att diskutera lärarens roll när det kommer till användning av 
matematikböcker i matematikundervisningen. Avslutningsvis kommer vi att diskutera vår 
metod, generaliserbarhet och vidare forskning.   
 
7.1  Resultatdiskussion 
Här kommer vi att diskutera det resultat vi fått fram utifrån empirin.  
 
7.1.1  Kompetenser i förhållande till förmågorna i Lgr 11 
Med studien upptäckte vi att vissa uppgifter skulle kunnat träna fler kompetenser genom 
att var mer tydliga vad som elever förväntas göra, till exempel hade 
resonemangskompetens kunnat utvecklas vid varje uppgift om matematikboken frågade 
efter elevens matematiska resonemang. Det är något som förlagen kan göra för att elever 
ska få en högre kompetensutveckling i matematik. Genom att skriva ut att eleven ska föra 
ett resonemang ges eleven en större utvecklingsmöjlighet med hjälp av uppgifter i 
matematikböcker. 
 
Förmågorna i Lgr 11 (Skolverket, 2011. Rev. 2016) bygger på kompetenser framtagna 
genom KOM-projektet (Niss och Höjgaard-Jensen, 2002). Kompetenserna i denna studie 
och förmågorna från Lgr 11 länkas samman på följande sätt: 
 

(Figur 9 visar vilka kompetenser vi tolkar att varje förmåga innehåller. PLF=Problemlösningsförmåga, 
BF=Begreppsförmåga, MF=Metodförmåga, KF=Kommunikationsförmåga, RMF=Resonemangsförmåga) 

PLF BF MF KF RMF 

PLK, RMK SK, RMK, KK SK, PK, PLK RMK, KK RMK, SK, RTK, KK 

 
Figur 8 visar vilka kompetenser varje förmåga innehåller, det vill säga att i varje förmåga 
ingår det fler än en kompetens. Detta visar på att en uppgift som enligt vår analys bara 
testar en kompetens, exempelvis sambandskompetens, kan i Lgr 11 (Skolverket, 2011. 
Rev 2016) finnas med i fler förmågor i enlighet med figur 8. Detta visar på att en uppgift 
som påstår sig testa metodförmågan egentligen bara utvecklar elevens 
sambandskompetens, vilket är en smal del av metodförmågan. Men eftersom den påstår 
sig testa metodförmågan kan man som lärare tro att uppgiften ger möjlighet till större 
utveckling än vad den egentligen gör. Under studiens gång framkom det att en 
matematikuppgift kan vara väldigt smal när det kommer till vilka kompetenser som 
utvecklas men uppgiften kanske uppger att en förmåga tränas. Problemet är att 
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förmågorna som vi ser ovan täcker flera kompetenser och uppgiften ger då skenet av att 
utveckla mer matematiska kunskaper hos eleven än vad uppgiften faktiskt gör. 
  
Matematikböcker hade kunnat inkludera tydliga direktiv att elever alltid skulle skriva 
deras uträkningar eller inkludera deras tankegång, vilket i sin tur hade gjort att uppgifterna 
hade utvecklat fler kompetenser. Detta hade enkelt kunnat åtgärdas om 
läromedelsförlagen inte hade tagit det förgivet att en lärare ska påminna elever om att 
skriva deras uträkning eller föra en diskussion om det matematiska innehållet. Självklart 
kan inte en matematikbok vara helt självständig, men med tydliga förklaringar på vad 
som förväntas av eleverna vid varje uppgift hade matematikböckerna kunnat utveckla fler 
kompetenser per uppgift än vad de för tillfället gör. 
 
Boesen, Lithner och Palm (2016) kom i sin studie fram till att är att KRA 3 är gravt 
underrepresenterade. Vår studie visar på samma underrepresentation av KRA 3 i båda 
matematikböckernas kapitel om bråk. Matematikböckerna efterfrågar inte elever att 
reflektera över sina svar när de arbetar med bråk, utan uppgiften frågar bara efter elevens 
svar utan medföljande uträkning. Om uppgifterna i bråkkapitlen hade frågat eleverna att 
tänka över sitt svar eller reflektera över någon annan elevs svar för att sedan föra ett 
matematiskt resonemang om uppgiften så hade flera uppgifter kunnat uppfylla KRA 3. 
Boesen et al. (2016) menar på att detta kan skapa problem för läraren då läraren inte får 
det underlag hen behöver för att senare genomföra en bedömning av elevernas förmågor. 
Matematikböckerna måste inkludera mer självreflektion i uppgifterna och be eleverna 
diskutera sina uträkningar kritiskt för att ge möjlighet för utveckling av KRA 3. Prima 
formula 5 har en bråkuppgift där elever ska reflektera och argumentera om hur ”Felex” 
har gjort fel i sin uträkning, men det är bara på en uppgift. Men om liknande uppgifter 
kom lite oftare och med olika bråkräkningsstrategier så skulle detta kunna vara ett sätt 
som matematikböcker skulle kunna öka sin KRA 3 träning. 
 
7.1.2  Kompetenser i förhållande till uppgifter 
Det vi kommit fram till i denna studien visar på att alla uppgifter inte tränar alla 
kompetenser samtidigt. Det vill säga att alla kompetenserna inkluderas i en ensam 
uppgift. Det som vi såg är att varje uppgift tränar specifika kompetenser som ger elever 
träning på den eller de kompetenserna. Om alla kompetenser skulle tränas i en uppgift 
skulle det bli en enorm insats av elever för att kunna orka genomföra flera av dessa 
uppgifter. Matematikböckerna låter istället eleverna träna på vissa kompetenser i taget 
med hjälp av rutinuppgifter som fokuserade på en specifik kompetens. Det visade sig att 
tiden som läggs ner på uppgifter inte är samma på alla uppgifter utan det varierar beroende 
på vad uppgiften frågar efter. Till exempel att tio uppgifter som tränar 
sambandskompetens kanske tar lika lång tid att genomföra som en uppgift som tränar 
flera olika kompetenser. Det leder till att i resonemang och kommunikation som var de 
två kompetenser som framkommer minst kanske är de kompetenser som elever lägger ner 
mest tid på att lösa.  
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7.1.3  Lärarens roll och läromedelsanalys 
I nuläget finns det inte någon nationell granskning av matematikböcker i Sverige 
(Skolverket, 2015a). Ansvaret ligger därför på lärarna att granska matematikböcker som 
de använder sig av i sin matematikundervisning. Läraren ska se till att matematikbokens 
innehåll strävar mot att eleverna uppnår kunskapskraven i Lgr 11. Det är ett arbete som 
kan ta tid och skiljer sig mellan varje lärare hur de väljer att kritiskt granska 
matematikböcker. Utan granskning kan matematikundervisningen bli svår för läraren 
eftersom läraren inte vet vilka förmågor som tas upp i matematikboken och vad som 
behövs kompletteras genom annan information för att eleven ska nå målen.  
 
Som analysen i denna studien visar går det att använda en analysmall och titta på vilka 
förmågor uppgifterna ger möjlighet att träna och utveckla i matematikboken. 
Analysmallen måste vara tydlig och lättolkad för att lärare effektivt ska kunna 
kategorisera vilka förmågor uppgifterna utvecklar hos elever och vilka som läraren själv 
måste ta upp. Johansson (2008) skriver om spegling och hur spegling är när eleverna 
utvecklar sig mot målen i Lgr 11. I båda matematikböckerna står det utskrivet vilka mål 
eleverna ska ta till sig om bråk. I Matte Direkt Borgen 5b har de inte skrivit ut en direkt 
kopiering av målen utan författarna har konkretiserat målen för eleverna på första 
uppslaget, då kan eleverna förstå vad det är bråkkapitlet handlar om och vad de ska kunna 
när de är färdiga med kapitlet om bråk. Det är också en hänsyn som lärare har i åtanke 
när de ska välja matematikbok till klassen.  
 
Med den tid det tar att granska ett läromedel för att se om de fungerar i undervisningens 
ändamål, förstår vi att läraren måste kunna få välja en matematikbok som passar till sin 
elevgrupp och sin undervisning. Men om läraren också behöver granska 
matematikbokens innehåll för att se om den håller en kvalitetsstandard som hjälper 
eleverna att utveckla sig mot läroplanens mål, kan det bli mycket extra arbete för lärare. 
Idag är det ett krav från Skolverket (2015) att varje lärare ska känna till matematikbokens 
innehåll och kunna ha en tillit till matematikboken. Detta krav kan göra att lärare får en 
frihet vid val av matematikböcker som passar dem, men också en risk att 
matematikbokens icke granskade innehåll är försvårar undervisningen för läraren 
 
Genom analysen kom det fram att alla kompetenser tränas inom bråk men att 
kompetenserna förekommer i olika stor utsträckning. Det som skiljer sig är hur mycket 
varje kompetens framhävs procentuellt av alla uppgifter matematikböckerna. Den 
kompetens som framkom mest i matematikböckerna var sambandskompetens och det 
hänger ihop med att en matematikbok ska ge elever struktur i matematiken (Selander & 
Skjelbred, 2004). Matematikboken används som ett verktyg inom matematiken för att 
elever ska få öva och utveckla kompetenser men ansvar ligger också på att läraren kan 
bygga vidare på det som finns i matematikböckerna. Detta uppfyller lärare genom att föra 
dialoger med eleverna om det matematiska innehållet i matematikböcker. Det är inte bara 
matematikboken som behövs för att eleverna ska kunna utveckla sina kompetenser i 
matematik. Det är också lärarens egna kunskaper och hur läraren förhåller sig till 
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matematikbokens innehåll. Det är en viktig del i matematikundervisningen att läraren vet 
vad som finns med i matematikböckerna och kan lyfta de delar som behöver förstärkas 
(Selander och Skjelbred, 2004). 
 
Den kompetens som framkom minst i båda matematikböcker är 
kommunikationskompetens. Kommunikationskompetens går att inkludera mer genom att 
läraren lyfter upp uppgifter ur matematikboken som elever får diskutera och argumentera 
om det matematiska innehållet. Johansson (2006) skriver om att mycket ligger i lärarens 
roll i matematik och hur kompetenserna utvecklas med hjälp av hur läraren lägger upp 
lektioner. Det är helt upp till formuleringen av uppgiften i hur uppgifter uppfyller 
kommunikationskompetensen.  
 
Det som också är en del är hur mycket tid elever lägger på att göra uppgifter. Då 
kommunikationskompetensen tränas tar det oftast längre tid för eleverna när de ska 
diskutera och föra argument till hur de får fram svar och på vilket sätt de har valt att 
presentera detta svar. Att det är Sambandskompetens som tränas mycket i 
matematikböcker är ingen slump eftersom det är mycket inlärning och mönster som 
behövs inom området bråk då elever ska lära sig metoder och struktur i hur de ska 
förkorta, förlänga, dela i lika stora delar eller räkna ut helheten av ett tal. Läraren lägger 
sannolikt ner mycket tid på att förklara uppgifter i genomgångar och fråga elever efter 
hur de har valt att räkna ut uppgifter i bråk, och får på så sätt in resonemangskompetens 
som var en av de kompetenser som tränades minst i matematikböckerna.  
 
Matematikböckerna är förhållandevis bra på att skapa representationer av de matematiska 
enheterna i uppgifterna och förtydligar samtidigt varför representationerna finns där och 
hur de relaterar till uppgifterna. Det ska också påvisas att det är några representationer 
som kan vara svårtydda för eleverna och gör det svårt att uppfatta vilken matematisk enhet 
eller uppgift den knyter samman med. Selander och Skjelbred (2004) skriver att elever 
kan få uppfattning av dessa representationer genom att använda sig av andra källor eller 
av andra material när de räknar uppgifterna. Det ger en tydligare bild i hur enheterna 
hänger samman och skapar då en verklighetsanknytning för eleverna. Det är i detta läge 
som matematikboken och lärarens egna kunskaper sättas i förbindelse och lärare kan 
använda sig av Baştürks (2016) olika idéer om hur man kan lära ut bråk i klassrummet 
t.ex. att använda sig av statistik om hur många i klassen som spelar fotboll, dansar eller 
har en hund, då representerar klassen helheten och eleverna delarna av helheten.  
 
I vår analys framkommer inte uppgifters sammanhang. Det vi menar är att när en elev 
arbetar med matematikboken knyts uppgifterna oftast ihop med ett undervisningen, t.ex. 
en genomgång av beräkningsstrategier och metoder inom bråk. Det kan också finnas 
andra samband beroende på hur lärare väljer att använda sig av matematikboken, vilket 
gör att mer förmågor kan utvecklas och tränas.   
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7.2  Kompetensrelaterade aktiviteter i matematikböcker 
Kompetensrelaterad aktivitet 1 (KRA 1) uppfylls mycket i båda matematikböckerna, 
elever måste tolka matematiska begrepp och får då ta till sig hur begreppen är 
sammanhängande. Det, i sin tur ger eleverna en bredare kunskap till att applicera dessa 
begrepp och använda sig av tolkningarna för att arbeta vidare med nya uppgifter. Det är 
mycket text som eleverna behöver läsa och tolka ibland är matematiska enheter 
bokstaverade. De måste då igen tolka om vilken matematisk enhet som är utskriven och 
övar då begreppsförmåga. McIntosh (2008) knyter vi till detta med KRA 1 då han skriver 
att två olika bråktal kan vara helt olika varandra men ändå vara samma tal. Det vill säga 
att eleverna själva måste göra en tolkning om tal är liknämniga och kan representera 
samma tal.    
 
KRA 2 visar sig när elever testas på kompetenserna. Det sker i specifika sektioner i 
kapitlet om bråk som t.ex. diagnosen och provuppgift 1. Det är en tydlig indelning då det 
är i dessa sektioner som eleven ska visa vad de har uppfattat kompetenserna som de har 
övat på i tidigare sektioner i matematikböckerna och visa att de kan applicera 
kompetenserna genom egna erfarenheter. Egna erfarenheter kan också vara 
verklighetsanknytning då elever knyter samman tal med verkliga situationer. Baştürk 
(2016) skriver om hur man lär sig om bråk på olika sätt, och skapar då andra erfarenheter 
än vad elever eventuellt inte får från matematikboken. 
 
KRA 3 är det inte många av uppgifterna som uppfyller i matematikböckerna. KRA 3 är 
aktiviteter som läraren själv kan konstruera som t.ex. att använda sig av kamratbedömning 
(Häggblom, 2013) för att öva upp denna KRA. Det finns en uppgift i Prima formula 5 då 
elever ska argumentera och reflektera varför Felex har gjort fel. På samma sätt kan man 
göra att elever får byta svaren på uppgifter med varandra, för att sedan diskutera och 
argumentera över varandras lösningar. 
 
Denna KRA är något som händer i klassrummet om man väljer att använda specifika 
modeller i matematikundervisningen. Exempelvis om lärare använder sig av EPA-
metoden som i sin tur gör att elever får reflektera  
 
7.3  Metoddiskussion 
Vi valde att göre en replikation av Boesen et al. (2016) studie. Studien var ett bra val då 
ramverket handlade om vilka kompetenser som testades i nationella ämnesprov i 
matematik. Det som blev svårt var sedan hur vi skulle tolka ramverket till att passa vår 
studie. Hade vi haft mer tid på oss att göra en mer elaborerad studie hade man kunnat 
inkludera elevintervjuer och undervisningssituationer för att få en helhetsbild på hur 
kompetenser tränas i matematikböcker. Det var svårt att förstå vissa argument som 
Boesen et al. (2016) lyfte då de refererade tillbaka till tidigare forskning utan att förklara 
vad det var. Det blev också svårt eftersom den var skriven på engelska och vi blev tvungna 
att göra en översättning till svenska. Positivt med översättningen var att vi kunde tolka 
och anpassa teorins översättning till vår studie.  
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När vi analyserade matematikböckerna tittade vi bara på uppgifterna i sig själva vilket 
gjorde att vi missade andra viktiga aspekter som t.ex. vilka sammanhang uppgifterna 
framkom i. Det som var bra med Boesen et al. (2016) kompetenser var att deras innehåll 
var tydligt. Genom Boesen et al. (2016) kompetenser kunde vi se vilka kompetenser som 
tränades i uppgifterna och kunde därefter genomföra en tydlig kategorisering av dem.     
 
Vi bytte till Boesen et al. (2016) teori MCRF för att den vi hade tidigare handlade om hur 
förhållandet mellan lärare, elev och stoff (läromedel) framkom. När vi sedan kom fram 
till vad vår studie skulle handla om kändes den första teorin inte relevant då den inte 
fungerade i sammanhanget.  
 
7.4  Generaliserbarhet 
Använder någon lärare sig av någon av Prima formula 5 eller Matte Direkt Borgen 5b, 
kan de generalisera denna studiens resultat på matematikböckernas resterande kapitel. 
Men eftersom vi varken vet hur struktur eller uppgifter ser ut i andra matematikböcker 
kan vi inte generalisera denna studiens resultat utan att genomföra analyser på de andra 
matematikböcker. Med det vill vi säga att denna studiens resultat inte är generaliserbart.   
 
7.5  Vidare forskning 
En vidare forskning på denna studie skulle kunna vara hur hela matematikböcker arbetar 
med kompetensutveckling. Vad finns det för skillnader och likheter mellan 
matematikböcker och hur uppnås förmågorna i Lgr 11? För att kunna göra den studien 
intressant skulle det vara bra att känna till vilka matematikböcker som är de vanligaste i 
svenska skolan och för att ta reda på det krävs det att man själv skickar ut och frågar 
skolor om vilka matematikböcker de använder sig av då det tyvärr inte finns någon 
sammanställning av detta vad vi kunde hitta.     
 

8  Slutsats  
Det vi tyckte var en spännande upptäckt var att se hur många kompetenser som kunde 
kategoriseras under en förmåga. Då upptäckte vi att en matematikuppgift inom bråk kan 
påstå att den utvecklar en specifik förmåga men egentligen utvecklas bara en liten del av 
den förmågan. Hade vi analyserat matematikböckerna efter förmågorna, hade det sett ut 
som om matematikböckerna tränat mer eftersom förmågorna i sig kan inkludera fler än 
en kompetens. Detta kan ge en falsk bild av vad de är elever faktiskt utvecklar med hjälp 
av de kapitel om bråk som vi har analyserat.  
 
Det är upp till läraren att se till så att eleverna får en träning av förmågor och skapar då 
en utveckling i elevers utveckling. Elever kan inte bara med hjälp av matematikbok träna 
och utveckla sina förmågor, utan det är tack vare lärarens engagemang i att känna till 
innehållet i matematikboken och att förmedla sina egna kunskaper till eleverna som 
utvecklingen hos eleverna sker. Det är alltså ett samarbete mellan lärare och innehållet i 
matematikboken som behövs för att elever ska klara av att träna förmågorna.    
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De kompetensrelaterade aktiviteterna visade sig tränas på varierande sätt. KRA 2 
utvecklades beroende på vilken del av kapitlet vi tittade på, till exempel i Matte Direkt 
Borgen 5b gav eleven möjlighet att utveckla KRA 2 i delen Diagnos. Prima formula 5 
version av Matte Direkt Borgen 5b:s diagnos heter Provuppgift 1 och gav också eleven 
möjlighet att utveckla KRA 2. KRA 3 däremot går ut på att elever ska reflektera sin, eller 
andras beräkningar för att hitta fel eller föra resonemang varför de valt den matematiska 
strategin. I likhet med vad Boesen et al. (2016) studie kom vi fram till att KRA 3 
underrepresenterades och det är få uppgifter som uppmanar elever att reflektera över 
deras beräkningar.  
 
Matematikboksförlagen eller de som skapar matematikböcker hade kunnat öka både 
utvecklingen av de tre kompetensrelaterade aktiviteterna och själva kompetenserna 
genom att göra enkla ändringar i uppgiftsformuleringar. Till exempel alltid skrivit ut att 
eleverna ska visa sin uträkning eller inkludera mer uppgifter om bråk med 
exempelelevsvar som eleven ska titta på för att sedan kunna för ett resonemang varför 
exempeleleven har gjort rätt eller fel. Uppgifterna i matematikböckerna tar förgivet att 
det ska finnas en lärare som kan stötta upp och komplettera för att ge möjlighet till att alla 
kompetenser ska utvecklas.  
 

9  Populärvetenskapligsammanfattning  
Studien genomfördes utifrån intresse av att se hur kompetensutveckling sker med hjälp 
av matematikböcker i skolan och hur det påverkar undervisningssituationer. Denna studie 
har haft fokus på kompetenser i två specifika läromedel inom matematik och hur elevers 
kompetensutveckling ser ut i dem, de böcker vi valde var Prima formula 5 och Matte 
Direkt Borgen 5b. Vi analyserade de två matematikböckerna utifrån en replikering av 
Boesen et al. (2016) studie som analyserade nationella prov i matematik. Vi använde oss 
av deras kategorisering och deras definition av de sex kompetenserna. Vi tolkade deras 
competency related activities (CRA) och översatte dem till kompetensrelaterade 
aktiviteter (KRA). Vi tolkade också de tre nivåerna av KRA, det vill säga Boesen et al. 
(2016) använde sig av Interpret, Do and use samt Judge. I vår studie döpte vi dem till 
Tolka, egna erfarenheter och reflektion, vilket passade oss då vi analyserade 
matematikböcker. Vår analys byggde på att vi gick igenom alla uppgifter i kapitlet om 
bråk i de två tidigare nämnda matematikböckerna och kategoriserade dem efter vilka 
kompetenser som uppgifterna gav tillfälle att utveckla. Vår analystabell av de två 
matematikböckerna finns med som bilaga A och bilaga B. 
 
Boesen et al. (2016) studie tittar vilka kompetenser som elever testas på i nationella 
ämnesprov, vi kommer istället titta på vilka kompetenser som ges möjlighet till 
utveckling i matematikböcker. Vi upptäckte att våra studier hade ett liknande resultat 
baserat på bland annat de kompetensrelaterade aktiviteterna, denna studie är en spännande 
dykning ner i hur kompetensutveckling sker i två specifika läromedel i matematik om 
bråk.  Det som vi kom fram till i studien är att förmågor i Lgr 11 är uppbyggda av flera 
kompetenser och hur uppbyggnaden av uppgifter kan förbättras genom att bara fråga efter 
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specifika komponenter av kompetenser skulle de bli en bredare kompetensutveckling hos 
elever.
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Bilagor 
Bilaga A  
Analys av Matte Direkt Borgen 
Följande är en förkortningsförklaring för att påminna om vad de olika förkortningarna 
står för: 

•   PLK=Problemlösningskompetens  
•   RK=Resonemangskompetens 
•   PK=Procedurkompetens 
•   RTK=Representationskompetens 
•   SK=Sambandskompetens 
•   KK=Kommunikationskompetens 
•   KRA= Kompetensrelaterade aktiviteter 

 
Matte	  
direkt	  
borgen	  5b	   	         

Nr	   på	  
uppg.	   (PLK)	   (RMK)	   (PK)	   (RTK)	   (SK)	   (KK)	   KRA	  

1	   	    x	   x	   x	   	   1	  
2	   	    x	   x	   x	   	   1	  

3	   	     x	   x	   	   1	  

4	   	    x	   	     2	  
5	   	     x	   x	   	   1	  

6	   	      x	   	   2	  

7	   	      x	   	   1	  

8	   	      x	   	   1	  
9	   	      x	   	   1	  

10	   	      x	   	   1	  

11	   	      x	   	   1	  
12	   	      x	   	   1	  

13	   	      x	   	   1	  

14	   	      x	   	   1	  
15	   	      x	   	   1	  

16	   	     x	   x	   	   2	  

17	   	      x	   	   1	  
18	   	      x	   	   1	  

19	   	      x	   	   1	  

20	   	      x	   	   1	  
21	   	      x	   	   1	  

22	   	      x	   	   1	  

23	   	      x	   	   1	  



  
 

II 

24	   x	   	     x	   	   2	  
25	   x	   	     x	   	   2	  

26	   	    x	   x	   x	   	   1	  

27	   	     x	   x	   	   1	  
28	   	    x	   	     1	  

29	   	    x	   x	   	    1	  

30	   	    x	   x	   	    1	  
31	   	    x	   x	   	    1	  

32	   	     x	   x	   	   2	  

33	   	    x	   x	   x	   	   1	  
34	   	    x	   x	   x	   	   1	  

35	   	    x	   x	   x	   	   1	  

36	   	    x	   x	   	    1	  
37	   	    x	   x	   	    1	  

38	   	    x	   	     1	  

39	   	    x	   	     1	  
40	   	    x	   x	   	    1	  

41	   	    x	   x	   	    1	  

42	   	    x	   x	   	    1	  
43	   	    x	   x	   	    1	  

44	   	    x	   x	   	    1	  

45	   	    x	   x	   	    1	  
46	   	    x	   	     1	  

47	   	    x	   	     1	  

48	   	     x	   x	   	   1	  
49	   	      x	   	   1	  

50	   	      x	   	   1	  

51	   	     x	   x	   	   1	  

52	   	     x	   x	   	   2	  
53	   	     x	   x	   	   1	  

54	   	      x	   	   1	  

55	   	      x	   	   1	  
56	   	     x	   x	   	   1	  

57	   	     x	   x	   	   2	  

58	   	     x	   x	   	   2	  
59	   	     x	   x	   	   1	  

60	   	      x	   	   1	  

61	   	      x	   	   1	  
62	   	      x	   	   1	  

63	   	      x	   	   1	  



  
 

III 

64	   	     x	   x	   	   1	  
65	   	        0	  

66	   	      x	   	   1	  

67	   	      x	   	   1	  
68	   	    x	   	   x	   	   1	  

69	   	    x	   x	   	    1	  

70	   	    x	   x	   x	   	   1	  
71	   	    x	   x	   x	   	   1	  

72	   	    x	   x	   	    2	  

73	   	    x	   x	   	    1	  
74	   	    x	   x	   x	   	   1	  

75	   	    x	   x	   x	   	   1	  

76	   	    x	   x	   	    1	  
77	   	      x	   	   1	  

78	   	     x	   x	   	   1	  

79	   	     x	   x	   	   1	  
80	   	      x	   	   2	  

81	   	      x	   	   2	  

82	   	      x	   	   1	  
83	   	     x	   x	   	   1	  

84	   	     x	   x	   	   1	  

85	   	      x	   	   1	  
86	   	      x	   	   1	  

87	   	      x	   	   1	  

88	   	      x	   	   1	  
89	   	      x	   	   1	  

90	   	      x	   	   1	  

91	   	      x	   	   1	  

92	   	      x	   	   1	  
93	   x	   	     x	   	   2	  

94	   x	   	     x	   	   2	  

95	   	    x	   	     1	  
96	   	    x	   x	   	    1	  

97	   	    x	   x	   	    1	  

98	   	    x	   x	   	    1	  
99	   	    x	   x	   	    1	  

100	   	    x	   x	   	    1	  

101	   	     x	   x	   	   1	  
102	   	     x	   x	   	   1	  

103	   x	   	    x	   x	   	   2	  



  
 

IV 

104	   x	   	    x	   x	   	   2	  
105	   	     x	   	    1	  

106	   	    x	   x	   	    1	  

107	   	    x	   x	   	    1	  
108	   	    x	   x	   	    1	  

109	   	    x	   x	   	    1	  

110	   	     x	   x	   	   1	  
111	   	      x	   	   1	  

112	   	      x	   	   1	  

113	   	     x	   x	   	   1	  
114	   	      x	   	   1	  

115	   	      x	   	   1	  

116	   	      x	   	   1	  
117	   	      x	   	   1	  
Diagnos	   	        

1	   	     x	   x	   	   2	  
2	   	     x	   x	   	   2	  

3	   	      x	   	   1	  

4	   	    x	   x	   	    2	  
5	   	    x	   x	   	    2	  

6	   	     x	   x	   	   2	  

7	   	     x	   x	   	   2	  
Arbeta	  tillsammans	   	       

S.	  50	  	   	   x	   	   x	   x	   x	   2	  

s.	  61	   x	   	   x	   x	   x	   x	   1	  
Utmaningen	   	        

1	   	    x	   x	   	    1	  

2	   	     x	   x	   	   1	  
3	   	     x	   x	   	   1	  

4	   x	   	   x	   x	   	    2	  

5	   x	   	   x	   x	   	    2	  
6	   x	   	    x	   	    2	  

7	   	     x	   x	   	   1	  

8	   	    x	   x	   x	   	   1	  
9	   	    x	   x	   	    1	  
Totalt:	  
135	  

10	  
(7,4%)	  

1	  
(0,74%)	  

50	  
(37%)	  

76	  
(56%)	  

95	  
(70%)	  

2	  	  
(1,5%)	  

	  

 
Bilaga B 
Analys av Prima Formula 5  
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Följande är en förkortningsförklaring för att påminna om vad de olika förkortningarna 
står för: 

•   PLK=Problemlösningskompetens  
•   RK=Resonemangskompetens 
•   PK=Procedurkompetens 
•   RTK=Representationskompetens 
•   SK=Sambandskompetens 
•   KK=Kommunikationskompetens 
•   KRA= Kompetensrelaterade aktiviteter 

 
Prima	  formula	  5	   	         

Nr	  på	  uppg.	   (PLK)	   (RMK)	   	  (PK)	   	  (RTK)	   (SK)	   (KK)	   KRA	  
1	   	     x	   x	   	   1	  

2	   	     x	   x	   	   1	  

3	   	     x	   x	   	   1	  
4	   	   x	   	   x	   x	   	   3	  

5	   	     x	   x	   	   1	  

6	   	     x	   x	   	   1	  
7	   	     x	   x	   	   1	  

8	   	     x	   x	   	   1	  

9	   	     x	   x	   	   1	  
10	   	     x	   x	   	   1	  

11	   	     x	   x	   	   1	  

12	   	     x	   x	   	   1	  
13	   	     x	   x	   	   1	  

14	   	     x	   x	   	   1	  

15	   	      x	   	   1	  
16	   	      x	   	   1	  

17	   	      x	   	   1	  

18	   	    x	   x	   x	   	   1	  
19	   	     x	   	    1	  

20	   	     x	   	    1	  

21	   	      x	   	   1	  
22	   	      x	   	   1	  

23	   	      x	   	   1	  

24	   	      x	   	   1	  
25	   	      x	   	   1	  

26	   	      x	   	   1	  

27	   	     x	   x	   	   1	  
28	   	      x	   	   2	  

29	   	      x	   	   1	  
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30	   	     x	   x	   	   1	  
31	   	   x  	   x	   	   1	  

32	   	     x	   x	   	   2	  

33	   	     	   x	   	   3	  
34	   	     x	   x	   	   1	  

35	   	     x	   x	   	   1	  

36	   	     	   x	   	   1	  
37	  

	     	   x	   	  
1	   -‐	  
"-‐	  

38	   	     	   x	   	   1	  

39	   	     x	   x	   	   1	  

40	   	   x  x	   x	   	   2	  
41	   	   x  x	   x	   	   2	  

42	   	   x  x	   x	   	   2	  

43	   	     	   x	   	   1	  
44	   	   x  	   x	   	   2	  

45	   	   x  	   x	   	   2	  

46	   	   x  	   x	   	   2	  
47	   	     	   x	   	   3	  

48	   	     x	   x	   	   1	  

49	   	     x	   x	   	   1	  
50	   	     	   x	   	   1	  

51	   	     x	   x	   	   1	  

52	   	     x	   x	   	   1	  
	   	     	   	   	   	  

68	   	     	   x	   	   1	  

110	   	     x	   x	   	   1	  
111	   	     x	   x	   	   1	  

112	   	     x	   x	   	   1	  

113	   	     x	   x	   	   1	  

114	   	     x	   x	   	   1	  
115	   	     x	   x	   	   1	  

116	   	     x	   x	   	   1	  

117	   	     	   x	   	   1	  
118	   	     x	   x	   	   1	  

119	   	     	   x	   	   1	  

120	   	     x	   x	   	   1	  
121	   	     	   x	   	   1	  

122	   	    x 	   x	   	   1	  

123	   	    x 	   x	   	   1	  
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124	   	     x	   x	   	   1	  
125	   	     x	   x	   	   1	  

143	   	     x	   x	   	   1	  

144	   	     x	   x	   	   1	  
145	   	     x	   x	   	   2	  

146	   	     x	   x	   	   2	  

147	   	     x	   x	   	   2	  
148	   	     	   x	   	   1	  

149	   	   x  	   x	   	   1	  

150	   	     	   x	   	   1	  
Repetition	  	   	     	   	   	   	  

R18	   	     X	   X	   	   1	  

R19	   	     X	   X	   	   1	  
R20	   	     X	   X	   	   1	  

R21	   	     X	   X	   	   1	  

R22	   	     	   X	   	   1	  
R24	   	     	   X	   	   1	  

R25	   	   X  	   X	   	   1	  

R26	   	     	   X	   	   1	  
R27	   	   X  	   X	   	   1	  

R28	   	     	   X	   	   1	  

R29	   	     X	   X	   	   1	  
R30	   	   X  	   	   	   1	  

Aktivitet	  2:1	   	     	   	   	   	  

A	   	   X  x	   x	   	   2	  
B	   x	     x	   	   	   1	  

C	   	   x  x	   x	   x	   2	  

D	   	     	   x	   	   1	  

E	   	   x  	   	   x	   2	  
F	   	     	   x	   	   2	  

Aktivitet	  2:2	   	     	   	   	   	  

A	   	   X  X	   X	   	   3	  
B	   	     X	   X	   	   1	  

C	   	     X	   X	   	   1	  

D	   	     X	   X	   	   1	  
E	   	    X 	   X	   	   2	  

Problemlösning	   	     	   	   	   	  

P1	   	   X  x	   x	   	   3	  
P2	   x	     x	   x	   	   2	  

P3	   x	     x	   x	   	   2	  
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P4	   x	    x x	   	   	   2	  
P5	   	     	   	   	   	  

P6	   	     	   	   	   	  

Tänk	  efter	   	     	   	   	   	  
T1	   	   X  X	   	   	   3	  

T2	   	   X  X	   X	   	   3	  

T3	   	     X	   X	   	   1	  
T4	   	     	   	   	   	  

T5	   	     	   	   	   	  

T6	   	     	   	   	   	  
T7	   	     	   	   	   	  

T8	   	     	   	   	   	  

Diagnos	   	     	   	   	   	  
D1	   	     X	   X	   	   1	  

D2	   	    X 	   X	   	   1	  

D3	   	    X 	   X	   	   1	  
Provuppgift	  1	   	     	   	   	   	  

A	   x	    x x	   	   	   2	  

B	   x	    x x	   	   	   2	  
C	   x	    x x	   	   	   2	  

D	   x	   x x x	   x	   	   2	  

112	   8	  
(7%)	  

20 (18%) 11 (10%) 
70	  
(62%)	  

104	  
(93%)	  

2	  
(2%)	  

	  

 
 
 


