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Abstrakt 
Syftet med denna rapport var att undersöka hur vanligt förekommande läromedel i 

Jönköping och Kronobergs län synliggör de matematiska förmågorna. Samt om och hur 

läromedel behöver kompletteras med annat material för att ge eleverna möjlighet att 

utveckla dessa förmågor.  

 

Genom att utveckla ett ramverk baserat på den litteratur som låg till grund för Lgr 11, 

analyserades tre matematikläromedel utifrån de matematiska förmågorna. Utöver 

analysen genomfördes två intervjuer med erfarna och verksamma matematiklärare.  

 

Resultatet av läromedelsanalyserna presenteras delvis i diagram och tabell där 

procentsatserna för varje förmåga redovisas för varje läromedel och dess kapitel. 

Därutöver visas exempel på uppgifter som synliggör en specifik förmåga. 

Forskningsfråga två besvaras med resultatet av intervjuerna som återges i text och med 

citat.  

 

Slutsatsen av studien är att samtliga matematiska förmågor synliggörs i de läromedel 

som analyserats, dock med olika spridning på hur stor plats de får i läromedlet. Lärare 

anser att de måste komplettera sin undervisning med annat material för att samtliga 

förmågor ska få tillräckligt mycket fokus och eleverna ges möjlighet att utveckla dem.  

 

 

Nyckelord 
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problemlösning, procedur, resonemang. 

 

Tack 
Vi vill tacka vår handledare Berit Roos Johansson för sin tillgänglighet och vägledning. 

 

Titel  
Allt i en och samma bok? Förstå, förklara och formulera dina matematiska förmågor. 

 

Title 
All in one and the same book? Understand, explain and formulate your mathematical 

skills. 

 

  



  
 

ii 

 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 
1.1 Syfte ........................................................................................................................ 1 
1.2 Frågeställningar ...................................................................................................... 1 

2 Litteraturbakgrund ___________________________________________________ 2 

2.1 Blooms taxonomi .................................................................................................... 2 
2.2 Adding it up ............................................................................................................ 2 
2.3 Matematiska kompetenser enligt Adding it up ....................................................... 3 

2.3.1 Conceptual understanding ............................................................................... 3 

2.3.2 Procedural fluency .......................................................................................... 3 

2.3.3 Strategic competence ....................................................................................... 3 

2.3.4 Adaptive reasoning .......................................................................................... 4 

2.3.5 Productive disposition ..................................................................................... 4 

2.4 KOM-projektet ....................................................................................................... 4 

2.5 Kompetenserna ....................................................................................................... 5 

2.5.1 Att använda språk och redskap i matematiken ................................................ 5 

2.5.2 Repræsentationskompetence ............................................................................ 5 

2.5.3 Symbol- og formalismekompetence ................................................................. 6 

2.5.4 Kommunikationskompetence ........................................................................... 6 

2.5.5 Hjælpemiddelkompetence ................................................................................ 6 

2.5.6 Att fråga och svara i, med och om matematik ................................................. 6 

2.5.7 Tankegangskompetence ................................................................................... 6 

2.5.8 Problembehandlingskompetence ..................................................................... 6 

2.5.9 Modelleringskompetence ................................................................................. 6 

2.5.10 Ræsonnementskompetence ............................................................................ 7 

2.6 Lgr 11 och förmågorna ........................................................................................... 7 
2.6.1 Analysförmågan/resonemangsförmågan ......................................................... 7 

2.6.2 Kommunikationsförmågan .............................................................................. 7 

2.6.3 Begreppsförmågan .......................................................................................... 7 

2.6.4 Problemlösningsförmågan .............................................................................. 8 

2.6.5 Procedurförmågan/Metodförmågan ................................................................ 8 

2.7 Undervisning med eller utan läromedel ................................................................. 8 

2.8 Lärande i samspel med vad eller vem .................................................................... 9 

3 Teoretisk utgångspunkt ______________________________________________ 11 
3.1 Lgr 11 ................................................................................................................... 11 

3.1.1 Problemlösningsförmågan ............................................................................ 11 

3.1.2 Begreppsförmågan ........................................................................................ 12 

3.1.3 Procedurförmågan ........................................................................................ 12 



  
 

iii 

3.1.4 Resonemangsförmågan .................................................................................. 13 

3.1.5 Kommunikationsförmågan ............................................................................ 14 

4 Metod _____________________________________________________________ 15 
4.1 Val av teori och matematiska avgränsningar ........................................................ 15 
4.2 Urval och datainsamlingsmetod ........................................................................... 15 

4.3 Genomförande ...................................................................................................... 16 
4.4 Databearbetning .................................................................................................... 17 
4.5 Etiska överväganden ............................................................................................. 17 

5 Resultat och analys __________________________________________________ 19 
5.1 Val av uppgifter .................................................................................................... 19 

5.2 Hur synliggörs de matematiska förmågorna i vanligt förekommande läromedel?

 .................................................................................................................................... 19 
5.2.1 Analys ............................................................................................................ 27 

5.3 Vilka förmågor anser lärare vara bristfälliga i läromedel och hur kompletteras 

läromedel för att utveckla elevernas matematiska förmågor och möta kraven i Lgr11?

 .................................................................................................................................... 29 

5.3.1 Analys ............................................................................................................ 31 

6 Diskussion __________________________________________________________ 32 
6.1 Resultatdiskussion ................................................................................................ 32 

6.2 Metoddiskussion ................................................................................................... 33 
6.2.1 Trovärdighet och tillförlitlighet ..................................................................... 34 

6.3 Fortsatt forskning .................................................................................................. 35 

Referenser ___________________________________________________________ 36 

Bilagor _______________________________________________________________ I 

Bilaga I E-mail .............................................................................................................. I 
Bilaga II Missivbrev ..................................................................................................... II 
Bilaga III Intervjuguide .............................................................................................. III 

 

 



  
 

1 
 

 1 Inledning 
I Lgr 11 är syftet med matematikundervisningen att praktisera de fem matematiska 

förmågorna; problemlösnings-, begrepps- procedur-, resonemang- och 

kommunikationsförmågan. Det är dessa förmågor som examineras i kunskapskraven 

och det är därför avgörande hur de synliggörs i undervisningen, oavsett vilket läromedel 

som används (Svanelid, 2014). Under vår utbildning har vi funderat kring hur de 

matematiska förmågorna synliggörs i undervisningen och om det är tillräckligt att förlita 

sin undervisning på endast ett läromedel. Vi bestämde oss därför för att analysera några 

av de vanligaste läromedlen i vår omnejd och intervjua lärare om hur de arbetar kring de 

matematiska förmågorna.  

En kvantitativ studie som gjordes av Skolinspektionen (2006) visar genom intervjuer 

och enkäter att många lärare använder sig av läromedel som en stor del av sin 

undervisning, men att läromedel sällan svarar upp till kraven på alla förmågor som 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla. I rapporten exemplifieras matematik 

tillsammans med naturkunskap som de ämnen som är mest bundna till ett läromedel, då 

innehållet ofta bygger på föregående kapitel och bör därmed ha en kronologisk ordning 

(Skolverket, 2006). Läromedel används ofta för det är ett lättillgängligt medel för att 

hålla elever sysselsatta, ett verktyg att utgå från och ett medel för att konkretisera målen 

i sin undervisning. Redan 2006 påpekades det att matematikläromedel har fått 

konkurrens i form av IKT i undervisningen, men att läromedel i allra högsta grad spelar 

den mest framträdande rollen i undervisningen (Skolverket, 2006). 

I de nationella proven som genomförs för samtliga elever i årskurs 3, 6 och 9 testas 

förmågorna som utgör en del av elevernas betyg. Enligt TIMSS rapport från 2015 låg 

elever i årskurs 4 i Sverige under genomsnittet i de länder som deltagit i 

undersökningen i ämnet matematik, men resultaten har sedan 2011 blivit bättre 

(Skolverket, 2016). Kan detta vara en följd av hur förmågorna presenteras och 

kompletteras i undervisningen?  

Med denna studie ämnar vi undersöka hur vanligt förekommande läromedel synliggör 

de matematiska förmågorna samt vad som utgör en framgångsrik 

matematikundervisning där alla förmågor får lika stort utrymme . Vårt personliga 

intresse ligger i att få och ge insikt om hur lärare utformar en så god och mångfacetterad 

undervisning som möjligt för elever med eller utan stöd i läromedel. Vi hoppas även att 

denna studie bidrar till att lärare runt om landet reflekterar över sin egen 

matematikundervisning och det material som används.  

 

 1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur de matematiska förmågorna som bedöms i 

kunskapskraven synliggörs i läromedel samt i undervisningen i årskurs 6. 

 

 1.2 Frågeställningar  

1. Hur synliggörs de matematiska förmågorna i vanligt förekommande läromedel 

för årskurs 6? 

2. Vilka förmågor anses vara bristfälliga i läromedel och hur kompletteras 

läromedel för att utveckla elevernas matematiska förmågor och möta kraven i 

Lgr11? 
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 2 Litteraturbakgrund 
Inledningsvis ges en bakgrund av Blooms taxonomi, Adding it up och det danska KOM-

projektet som är inspirationen för de fem förmågor som utgör grunden för 

kunskapskraven i Lgr 11. Slutligen ges en inblick i hur elever bäst skapar och förstår sitt 

eget lärande genom undervisning. 

 

 2.1 Blooms taxonomi 

Blooms taxonomi är en modell för att formulera mål eller utvärdera resultat av 

undervisning. I modellen finns sex kategorier för hur tänkande och lärande skapas och 

används. De ingår i ett hierarkiskt system, vilket innebär att de lägre kategorierna utgör 

grunden för nästa steg. Varje kategori har även underkategorier; kunskap och förståelse 

som går från enkelt till komplext och från konkret till abstrakt. (Bloom, 1956)  

 

De sex kategorierna är:  

 

1 Kunskap, att kunna ta till sig fakta.  

2 Förståelse, att kunna förstå fakta som memoreras.  

3 Tillämpning, att kunna utföra något med de fakta och den förståelse som man 

fått.  

4 Analys, att kunna se samband mellan olika fakta. 

5 Syntes, att kunna dra egna slutsatser.  

6 Utvärdering, att kunna producera, planera och generera något nytt.  

      

    (Bloom, 1956) 

 

Denna taxonomi har varit grunden till många länders utformningar av läroplaner och 

uppbyggnader av tester. År 2001 reviderades Blooms taxonomi av Anderson. Motivet 

var att trots att taxonomin ansågs vara före sin tid behövde ramverket kompletteras med 

ytterligare fyra dimensioner av kunskap; faktakunskap, begreppskunskap, 

procedurkunskap och metakognitiv kunskap, för att acklimatiseras till dagens syn på 

lärande. (Anderson, 2014)  

 

 2.2 Adding it up 

Kilpatrick, Swafford och Findell inleder sin rapport Adding it up (2001) med att 

beskriva matematiken som det största mänskligheten har åstadkommit och hur 

matematiken är den grundpelare och det ämne som utvecklat andra vetenskaper. Att 

vara förtrogen med matematik är nyckeln till ett högre intellekt och förmågan att 

resonera kring slutsatser, inte bara inom ämnet utan i andra sammanhang (Kilpatrick, 

Swafford & Findell, 2001). Att kunna göra beräkningar är en merit, men att inte kunna 

använda sitt matematiska kunnande i vardagen är en förlust både för individ och 

samhälle. Det är alltså förståelsen för matematik som är det viktiga, att förstå 

processerna och kunna analysera sitt kunnande (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001). 

 

Även Svanelid (2014) för detta resonemang om att det är förmågorna inom matematik 

som är det väsentliga framför faktakunskaperna. Båda menar att det svårt att föra 

resonemang och kommunicera om ett ämne utan fakta, men det är egentligen inte 

faktakunskaper (det centrala innehållet) som ska bedömas utan förmågan (syfte) att 

förvalta sitt kunnande (Svanelid, 2014).  
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 2.3 Matematiska kompetenser enligt Adding it up 

Det Kilpatrick, Swafford & Findell (2001) kallar mathematical proficiency 

(matematiska kompetenser) påminner starkt om de förmågor som eftersträvas i Sveriges 

aktuella läroplan för grundskolan, Lgr 11. Dessa fem kompetenser är inte individuellt 

självständiga men utgör tillsammans en komplex helhet kring matematiklärande. Alla 

elever ska få möjligheten att praktisera samtliga kompetenser för att fördjupa sitt 

lärande (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001). Likt Blooms taxonomi (1956) måste 

kompetenserna i Adding it up (2001) relatera till varandra för att få en begriplig 

innebörd. Nedan följer en beskrivning av dessa fem matematiska kompetenser.  

 
2.3.1 Conceptual understanding 

Det Kilpatrick, Swafford & Findell (2001) kallar för Conceptual understanding innebär 

att eleven har förmågan att förstå matematiska begrepp, metoder, koncept och dess 

relationer inom ämnet. Eleven ska också kunna relatera till dem i andra sammanhang 

med hjälp av sina tidigare kunskaper. Att ha förståelse för hur en metod fungerar skapar 

en förtrogenhet som gör att eleven troligtvis alltid kommer minnas den, eller kan 

återskapa sina kunskaper när hen kommer i kontakt med metoden igen. Varje skolämne 

har sitt specifika språk som binder individerna som studerar ämnet samman och gör 

förståelsen global. Som lärare är det viktigt att minnas att elever ofta förstår en metod 

innan de kan förklara den. Därför är den begreppsligt språkliga förståelsen inte det 

viktigaste att bedöma inom denna kompetens till en början utan förståelsen för metoden. 

Däremot, hur eleven använder sina kunskaper inom olika matematiska områden, och 

hur de utvecklar ett effektivt sätt att använda dem är av större vikt att bedöma. Det kan 

innebära att eleven rör sig från att räkna på fingrar, använda konkret material, en tallinje 

till att använda en matematisk metod för att räkna ut eller se samband med andra 

metoder (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001). 

 
2.3.2 Procedural fluency 

Procedural fluency innebär att eleven kan med skicklighet utföra räkneoperationer 

flexibelt, exakt, effektivt och med vald lämplig metod (Kilpatrick, Swafford & Findell, 

2001). Denna kompetens stödjer den föregående konceptuella kompetensen då eleven 

ska kunna jämföra metoder med dess för- och nackdelar för olika typer av problem. Om 

eleven har ett konceptuellt tänkande kring dubblingar (5+5, 6+6) kan eleven enkelt se 

att 5+6 är en mer än 5+5 och således bör summan bli 11 istället för 10. Att ha den 

kunskapen underlättar som en “utantill-kunskap” då eleven inte behöver förlita sig på en 

tabell eller göra nya beräkningar gång på gång. Dock är det inte hastigheten i att räkna 

huvudräkning eller göra skriftliga uppställningar som är målet med att beräkna tal, utan 

förmågan att välja den mest effektiva metoden för att nå ett svar. Om en elev har en 

utvecklad förståelse kring olika räknemetoder kan hen välja den bäst lämpade för varje 

situation. Oavsett tal är målet att eleven ska utveckla strategier för att beräkna summor, 

differenser, kvoter eller produkter i så lång utsträckning som möjligt utan att använda 

kalkylator eller göra skriftliga uppställningar. Till exempel att göra en överslagsräkning 

kring vad en taxinota ska delas lika på passagerarna visar även på förmågan att se 

rimlighet. Conceptual understanding och procedural fluency är ofta de som får mest 

fokus i skolan och är också relativt besläktade med varandra. (Kilpatrick, Swafford & 

Findell, 2001)  

 
2.3.3 Strategic competence 

Att eleven har förmågan att formulera, lösa och presentera olika matematiska problem 

genom att ompröva sina kunskaper för att komma fram till den mest optimala 

förbättringen av en lösning är betydelsen av strategic competence (Kilpatrick, Swafford 
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& Findell, 2001). Elever möter ofta uppgifter av problemlösningskaraktär i skolan, 

medan vardagliga problem ofta innebär att svårigheten ligger i att identifiera vad 

problemet är. Därför måste eleverna få utrymme i undervisningen att både lösa problem, 

men också att formulera problem. I skolan tillägnas tid i undervisningen för att 

presentera och praktisera olika strategier för att lösa matematiska problem. Att vara 

flexibel är av yttersta vikt inom problemlösning. När eleven löser rutinuppgifter 

identifierar eleven vilken metod som ska användas med hjälp av tidigare erfarenheter. 

Inom problemlösning måste eleven ofta använda flera metoder för att nå en lösning och 

kan argumentera för vilken som är den bästa. Att gissa och pröva, göra en algebraisk 

beräkning eller andra metoder för att lösa problemet. Således bygger den tredje 

kompetensen på de föregående två kompetenser, conceptual understanding och 

procedural fluency. Eleven måste ha förståelse för användbarhet i en metod för att 

kunna använda den i andra situationer. (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001)  

 
2.3.4 Adaptive reasoning 

Den fjärde kompetensen innebär att eleven har förmågan att föra och följa logiska 

resonemang, reflektera, förklara och motivera sina tankegångar. Kilpatrick, Swafford & 

Findell (2001) kallar denna kompetens för limmet som håller den matematiska 

förståelsen samman. Som grund ligger att eleven har förståelse för de metoder och 

räknestrategier som används för att beräkna en uppgift. Med tiden utvecklar elever ett 

matematiskt språk och framförallt en matematisk förståelse för de metoder de behärskar, 

sedermera kan eleven också utveckla förmågan att motivera sina val av metoder och 

argumentera för sin lösning och svar. Unga elever kan på sitt vis resonera kring sina 

matematiska kunskaper men denna förmåga utvecklas likt de andra under tidens gång 

och det är denna förmåga som definierar kunskaper som eleven sätter ord på både för 

läraren men också för sin egen förståelse och för sitt kunnande. (Kilpatrick, Swafford & 

Findell, 2001) 

 
2.3.5 Productive disposition 

Productive disposition innebär att eleven kan använda matematiken på ett förnuftigt och 

användbart sätt med tilltro till sitt eget kunnande och effektivitet (Kilpatrick, Swafford 

& Findell, 2001). Eleven anser matematik som något användbart och värdefullt som en 

livslång kunskap och för ett livslångt lärande (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001).  

 

 2.4 KOM-projektet 

Kompetenceudvikling Og Matematiklæring, tog sin början år 2000 i Danmark. 

Naturvidenskabeligt Uddannelsesrådet gav på förslag att genom ett projekt utveckla 

matematikundervisningen och även andra ämnen. Undervisningsministeriet anammade 

idén och erbjöd sig att finansiera projektet och, om projektet kom fram till 

genomförbara förslag, även finansiera de konkreta förslag som framkom (Niss & 

Højgaard Jensen, 2002). Arbetsgruppen bestod av åtta män och fyra kvinnor, 

sammanlagt tolv personer. Utöver dessa personer hade gruppen dessutom hjälp av en 

annan grupp som bistod med konstruktiv kritik och gav stöd vid behov. Mogens Niss 

har agerat ordförande och är därmed huvudförfattare till rapporten tillsammans med sin 

sekreterare och medförfattare, Tomas Højgaard Jensen (Niss & Højgaard Jensen, 2002). 

Arbetsgruppen har utarbetat metoderna och rapporten. I rapporten redovisas det åtta 

stycken kompetenser/förmågor som föreslogs genomsyra matematikundervisningen i 

Danmark. 
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 2.5 Kompetenserna 

Var och en av kompetenserna/förmågorna kan mätas med tre olika variabler för att 

fastställa vilken nivå eleven befinner sig på; täckningsgrad, aktionsradie och teknisk 

nivå. Täckningsgraden innebär att eleven kan förstå det mest väsentliga och 

karaktäristiska inom förmågan och även producera något liknande själv. Aktionsradie 

betyder att eleven kan använda den specifika förmågan inom alla matematiska områden 

och inte bara ett. Att eleven tar med sig den basala kunskapen inom exempelvis 

aritmetik, låt säga multiplikation och även kan tillämpa metoderna när hen räknar area 

och omkrets med geometriska former. Den tekniska nivån utgör hur avancerade 

uppgifter eleven kan lösa med hjälp av en förmåga. (Helenius, 2006) 

 

De åtta kompetenser/förmågor som presenterades i KOM-projektetet har två sidor att 

utveckla, en undersökande och en produktiv sida (Niss & Højgaard Jensen, 2002). Den 

undersökande delen innebär att kunna analysera, förstå och kritiskt granska den process 

som åstadkommits. Den produktiva delen innebär att kunna genomföra en matematisk 

process som förmågan karaktäriseras av (Helenius, 2006). Nedan följer en beskrivning 

av samtliga åtta kompetenser enligt KOM-projektet utarbetat av Niss och Højgaard 

Jensen år 2002 och förtydligat av Helenius år 2006.  

 

 
Figur 1 är konstruerad som en replika på motsvarande bild i originalrapporten av Niss m fl 

 (Helenius, 2006). Här visas de åtta matematiska kompetenserna indelat i två grupper. 
 
2.5.1 Att använda språk och redskap i matematiken 

Högra halvan av figur 1 innehåller fyra av åtta kompetenser. De fyra kompetenserna 

innebär att eleven ska kunna använda sig av de olika matematiska representationerna 

som finns. Eleven ska kunna växla mellan olika formler och symboler på ett ohämmat 

sätt och förstå dess samband. Hen ska också kunna använda de hjälpmedel som finns 

inom matematiken och kommunicera matematik med hjälp av matematiska formler och 

symboler (Helenius, 2006). 

 
2.5.2 Repræsentationskompetence  

Inom matematiken finns olika representationsformer. Eleven ska lära sig att hantera 

dessa och kunna växla mellan olika representationer. Eleven ska också förstå sambandet 

mellan de olika representationsformerna (Helenius, 2006). 
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2.5.3 Symbol- og formalismekompetence 

Eleven ska kunna förstå de matematiska symboler och formler som förekommer inom 

matematiken. Eleven ska också kunna översätta dem från ett matematiskt språk till ett 

vardagsspråk samt kunna använda sig av dem i praktiken och inte bara teorin (Helenius, 

2006). 

 
2.5.4 Kommunikationskompetence  

Niss och Højgaard Jensen (2002) menar att eleven ska kunna uttrycka sina matematiska 

tankegångar på flera olika sätt. Eleven ska kunna kommunicera det matematiska 

innehållet med andra elever samt lärare. Eleven ska kunna följa en matematiskt 

beräkning och förklara den på ett matematiskt språk för någon annan (Helenius, 2006).  

 
2.5.5 Hjælpemiddelkompetence  

Eleven ska kunna använda och känna till de hjälpmedel som finns att tillgå inom 

matematiken. Eleven ska också känna till dess fördelar och begränsningar och genom 

det kunna avgöra vilka hjälpmedel som är relevanta att använda vid en viss situation 

(Helenius, 2006). 

 
2.5.6 Att fråga och svara i, med och om matematik 

Andra halvan av figur 1 innehåller de resterande fyra kompetenserna. Den här halvan 

handlar om att eleven ska bli bekant med de frågor som förekommer i matematiska 

sammanhang samt få förståelse för vilka frågor som kan besvaras med matematiska 

metoder. Eleven ska kunna formulera om ett vardagligt problem och sätta in det i ett 

matematiskt sammanhang samt förstå, följa och producera matematiska argument. 

(Helenius, 2006) 

 
2.5.7 Tankegangskompetence  

Denna kompetens handlar om att eleven har ett matematiskt kunnande kring olika 

begrepp, vad som är typiska matematiska frågor samt vilka svar som kan ges och vad 

som kan förväntas (Helenius, 2006). Det som skiljer tankegångskompetensen från 

resonemangskompetensen är ett det krävs ett visst mått av expertis i 

tankegångskompetensen då eleven ska kunna utveckla sina svar till bredare områden än 

just det som diskuteras (Helenius, 2006). 

 
2.5.8 Problembehandlingskompetence  

Eleverna ska kunna identifiera och lösa matematiska problem (Niss & Højgaard Jensen, 

2002). Ett matematiskt problem ska inte kunna lösas direkt med en uträkning, utan 

består av flera steg. Eleven ska fundera kring hur problemet ska lösas och sedan välja 

den strategi som hen anser vara bäst för problemet. Vad som är ett matematiskt problem 

varierar på individnivå (Helenius, 2006). 

 
2.5.9 Modelleringskompetence 

Eleven ska kunna använda sig av olika matematiska modeller för att nå fram till ett 

resultat (Niss & Højgaard Jensen, 2002). Eleven ska kunna överföra information från 

andra områden till matematiskt språk (Helenius, 2006). Exempelvis göra beräkningar av 

hur många studenter som fullföljer sina studier på Linnéuniversitetet i Växjö jämfört 

med Kalmar samt hur prognosen ser ut de följande fem åren. 
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2.5.10 Ræsonnementskompetence  

Eleven ska kunna identifiera samband och föra ett matematiskt resonemang (Niss & 

Højgaard Jensen, 2002). Eleven ska kunna föra diskussioner med sina klasskamrater 

och kunna bedöma rimligheten i det som sägs. Eleven ska också vara bekant med de 

begrepp som används för att på så sätt kunna bedöma äktheten i det som resoneras kring 

(Helenius, 2006). 

 

 2.6 Lgr 11 och förmågorna 

I Lgr 11 finns 71 övergripande mål. Göran Svanelid, universitetslektor och 

lärarfortbildare, har i sin bok samlat ihop dessa förmågor och sammanställt dem till fem 

relevanta förmågor som eleverna ska utveckla under sin skolgång, The Big 5 (Svanelid, 

2014). Dessa fem förmågor återfinns i nästintill samtliga kursplaner och utgör de 

långsiktiga målen, syftet. Vidare är syftet sammankopplat med kunskapskraven som är 

mål att arbeta mot. Det centrala innehållet utgör det som eleverna ska använda sig av för 

att utveckla dessa bedömningsbara förmågor (Svanelid, 2014). Men Svanelid (2014) 

menar att likt som på 1990-talet arbetar många lärare med fokus riktat enbart mot det 

centrala innehållet och kunskapskraven istället för att skapa lärandetillfällen för 

eleverna utifrån de långsiktiga målen, alltså förmågorna. Den föregående läroplanen, 

Lpo 94, fick mycket kritik för att den innehöll både mål att sträva mot och mål att 

uppnå. Detta innebar att majoriteten av lärarna hade svårt att tolka och definiera målen 

att arbeta mot (SOU 2007:28). Flera tolkade uppnåendemålen som det som skulle 

bedömas, och strävansmålen som en överkurs för de starkare eleverna och inte menat 

för alla elever. Regeringen menade att strävansmålen var de som skulle genomsyra och 

styra undervisningen och uppnåendemålen de mål som skulle bedömas (SOU 2007:28). 

 
2.6.1 Analysförmågan/resonemangsförmågan 

Enligt Svanelid (2014) är analysförmågan en av huvudingredienserna för ett livslångt 

lärande som utvecklas under hela skoltiden men också i vardagslivet. I några av 

skolämnena används inte just ordet analys i de långsiktiga målen eller kunskapskraven, 

utan är istället ersatt av ord som söka, beskriva, visa på eller resonera kring samband. 

Eleven ska alltså genom denna analys av samband kunna motivera sitt svar och 

redogöra för likheter, skillnader, för- och nackdelar, förklara hur saker hänger ihop med 

hjälp av exempelvis orsaker och konsekvenser. Därutöver ska eleven kunna resonera 

kring resultat. Att göra jämförelser utgör en stor del av analysförmågan i samtliga 

ämnen, men även att kunna resonera utifrån olika perspektiv (Svanelid, 2014). 

 
2.6.2 Kommunikationsförmågan 

Kommunikationsförmågan handlar om att kunna samtala, diskutera, motivera, 

argumentera, framföra och bemöta åsikter, formulera sig och kunna redovisa resultat. 

Men det handlar också om att kunna kommunicera med korrekta begrepp som hör 

ämnet till och kunna använda sig av symboler, ritningar, tabeller och grafer (Skolverket, 

2017). Svanelid (2014) menar att hjälpa elever utveckla sina kunskaper sker bäst genom 

att låta dem resonera kring samband, och således är kommunikation- och 

analysförmågan ett par av de viktigaste förmågorna i samtliga ämnen. Att resonera 

utgör majoriteten av de krav som följer kommunikationsförmågan och kommunikation 

har kommit att bli en stor del av det matematiska lärandet (Svanelid, 2014). 

 
2.6.3 Begreppsförmågan 

För att kunna förstå ett ämne och kommunicera ämnets karakteristiska delar är det 

viktigt att eleven får förståelse för de begrepp som utmärker just det specifika ämnet 
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(Svanelid, 2014). Begrepp beskrivs som de redskap som formar ens tänkande och 

lärande. Eleven behöver dock inte kunna alla begrepp utan endast de som används 

kontinuerligt. Ett exempel kan vara att när eleven ska räkna bråk måste hen veta vad 

täljare, nämnare och kvot innebär. Men hen bör också känna till begreppen “del av”, 

“hälften”, “hela” och så vidare. Begrepp kategoriserar och klassificerar fakta, och 

begrepp kan vara underordnade varandra och på olika abstrakta nivåer, till exempel 

vinröd, färg, nyans och kulör. I skolan bör elevernas kunskaper om begrepp inbegripa 

begreppens betydelser, begreppens användbarhet i olika sammanhang samt att kunna 

relatera begreppen till varandra (Svanelid, 2014). 

 
2.6.4 Problemlösningsförmågan  

Problemlösningsförmågan handlar om att ta kontroll över sitt eget lärande genom att 

kombinera sitt handlande med tänkande (Svanelid, 2014). Eleven ska ha kunskap om 

hur hen går tillväga för att lära sig och komma ihåg kunskapen på bästa sätt och vilka 

strategier hen ska använda sig av för att lösa problem som kan uppstå under arbetets 

gång (Hwang & Nilsson, 2011). För att kunna utveckla problemlösningsförmågan måste 

eleven få uppgifter där det inte alltid är givna svar och använda sig av olika strategier 

för att lösa problemet. Problemlösningsförmågan utvecklas med fördel i samspel med 

andra elever, genom självbedömning och nyckelord är; att reflektera, att pröva och 

ompröva (Skolverket, 2017; Svanelid, 2014). Jämfört med Lpo 94 har 

problemlösningsförmågan betydligt mer utrymme i Lgr 11 i samtliga ämnen (Svanelid, 

2014).  

 
2.6.5 Procedurförmågan/Metodförmågan 

Procedurförmågan går ut på att kunna tillämpa rätt matematiska metoder för att kunna 

utföra en procedur (Svanelid, 2014). Eleven ska kunna kritiskt granska den information 

som ges för att sedan tillämpa den metod som krävs för att beräkna uppgiften 

(Skolverket, 2017). Inom matematik innebär procedurförmågan att veta vilken metod 

som passar för att lösa ett problem och tolka information (Svanelid, 2014). Till exempel 

kan en elev lösa uppgiften “Albin har 100 kronor. Hur många kronor har Albin kvar om 

han skänker 20 kronor till Rädda barnen?” med hjälp av en skriftlig uppställning, räkna 

i huvudet eller på fingrarna, använda miniräknare eller konkretisera med material eller 

bilder.  

 

 2.7 Undervisning med eller utan läromedel 

Användandet av läromedel i matematik är utbredd och har historiskt varit det under en 

lång tid i Sverige. Trots att IKT har införts i svensk skola och tagit plats i 

undervisningen så förutspås läroböckerna inte försvinna, det säger Skolinspektionens 

rapport Läromedlens roll i undervisningen från 2006. Det ska inte heller vara någon 

större skillnad mellan yngre och äldre lärare i användandet av läromedel i sin 

undervisning, däremot skiljer sig lärstilarna åt i användandet av läromedel. De kan 

användas i så stor utsträckning att de utgör hela eller majoriteten av undervisningen, 

som underlag eller utgångspunkt för diskussioner eller endast som medel för läxor. 

Därav ligger ansvaret på läraren att ge eleven rätt förutsättningar för utveckla sina 

förmågor inom respektive ämne, och inte förlita sig på att ett läromedel svarar upp till 

dessa krav. Då kan läromedel användas som handledning vid planering av undervisning 

som stöd för att arbeta med de långsiktiga målen, men då måste det säkerställas att 

läromedlet svarar mot de kunskapskrav och syften som gäller i aktuell läroplan 

(Skolverket, 2006). 
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Att ge eleverna möjligheterna att utveckla dessa förmågor förefaller ansvaret på läraren 

att inneha en fördjupad kunskap om kunskapsinnehållet och en välarbetad planering för 

att samtliga förmågor ska få utrymme att utvecklas hos eleverna. För att lärande ska 

uppstå är det flera aspekter som måste samspela i en gemensam kontext; lärare, elever 

och innehåll (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001). Lärande och utvecklandet av de 

matematiska förmågorna tar tid, något som både Kilpatrick, Swafford & Findell (2001) 

och Svanelid (2014) återkommer till i sina skildringar av förmågorna. Alla elever 

oavsett ålder, kan till exempel analysera och jämföra variabler inom ett ämne och det är 

inget som ska sparas tills dess att de är äldre och mer mogna. Svanelid (2014) kallar det 

för ROT-pedagogik, att undervisningen ska fokusera på Rätt saker så Ofta som möjligt 

och Tidigt under elevernas skolgång. Samtliga förmågor måste ges utrymme i 

undervisningen för att eleverna ska utveckla dem.  

 

 2.8 Lärande i samspel med vad eller vem 

Ordet lärande har många betydelser beroende på i vilket sammanhang det används. I 

skolans värld har synen på lärande förändrats över tid. De tankar och idéer som som kan 

ses som grund för de förmågor som återfinns i läroplanen är bland annat kognitivismen, 

Piagets utvecklingspsykologi, pragmatismen och det sociokulturella perspektivet. 

(Säljö, 2014) 

 

Ur positivismen och rationalismen utvecklades bland annat kognitiva teorier som 

Piagets tankar kring assimilation och ackommodation som kan liknas vid vår läroplans 

resonemangsförmåga där eleven lär sig genom sina erfarenheter och utvecklar denna 

kunskap med ny information (Klapp, 2015). När denna information sedan får nya 

infallsvinklar måste erfarenheterna omprövas och eleven måste anpassa den nya 

informationen till den föregående, adaptera (Säljö, 2014). Detta kräver metakognition 

för att förstå sitt eget lärande och utveckla lärandestrategier, likt problemlösning (Klapp, 

2015).  

 

John Dewey, en pragmatiker som är vida känd för sitt uttryck “learning by doing” 

menade att språket är det främsta verktyget för att människor ska få ta del av abstrakta 

kunskaper och färdigheter och att fokus bör ligga på processen för lärandet och inte 

produkten (Säljö, 2014). Lev Vygotskij var en framträdande man inom det 

sociokulturella perspektivet som talade om förmågor inom kunskap som att; läsa, 

skriva, räkna, resonera och lösa problem som liknar de förmågor som återfinns i 

läroplanen idag fast med andra ord (Säljö, 2014). Även Lev Vygotskij ansåg språket 

som ett verktyg för att uttrycka sin kunskap och förståelse tillsammans med andra. 

Språk behöver inte nödvändigtvis vara muntligt eller skriftligt utan kan uttryckas med 

hjälp av symboler, bilder och andra representationer (Säljö, 2014). Det som ytterligare 

förenar pragmatismen och det sociokulturella perspektivet är dess syn på kunskap som 

både teoretisk och praktisk på samma gång. En fysisk handling föds ur en tanke eller 

reflektion och vice versa.  

 

Den mest markanta skillnaden mellan Piaget (kognitivism) och Vygotskij 

(sociokulturellt perspektiv) är att den ena ser elevens undersökande som nyckeln till 

kunskap, medan den andre menar att eleven är beroende av stöd och hjälp för att 

utveckla sin kunskap. Piaget menade att människan enbart lär sig något nytt när dess 

gamla erfarenheter ställs på sin spets gentemot nya erfarenheter, assimilation och 

ackommodation. Medan Vygotskij menade att kunskaper ständigt utvecklas oberoende 

av människans ålder och att människan är i behov av stöd för att ta sig till nästa 

förståelsenivå, den proximala utvecklingszonen. Det är i denna zon som läraren, en 
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kamrat eller läromedlet, måste stödja eleven som den mer kunniga inom ämnet. Men 

inte på så sätt att svaret ska anges utan rätt frågor ska ställas för att eleven ska upptäcka 

sambanden med de tidigare kunskaperna och de nya. (Lindqvist, 1999; Säljö, 2014) 

 

Den sociokulturella traditionen är högst aktuell i dagens skola i frågor som vilken 

kunskap som är aktuell för samhället, hur skolan samspelar med vardagen och vilka 

förmågor som behöver utvecklas. Det största inflytandet har perspektivet i dess tankar 

kring att lärande sker i samspel och samvaro med andra i en social miljö (Klapp, 2015). 

Tänkande och handlandet integrerar med varandra, och delas gärna i erfarenheter med 

andra. Fokuset ligger på hur undervisning planeras för att elever ska kunna samspela 

med lärare och andra elever för att tillsammans utveckla kunskaper (Säljö, 2014). 
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 3 Teoretisk utgångspunkt  
I detta kapitel presenteras det ramverk som används för att analysera läromedel utifrån 

de matematiska förmågorna. Ramverket är skapat utefter de specifika ord som ingår 

under respektive förmåga i Läroplanen från 2011 och med inspiration från Bloom’s 

taxonomi, Adding it up och KOM-projektet.  

 

 3.1 Lgr 11 

I läroplanen för fritidshemmet, förskoleklass och grundskolan har samtliga ämnen 

samma upplägg i respektive kursplan. Till en början ges en bakgrund av ämnet som 

sedan följs av de matematiska förmågorna som är beskrivna i syftesdelen. Det är dessa 

förmågor som återges i kunskapskraven och det som bedöms vid betygssättning 

(Svanelid, 2014). Därefter kommer avsnittet med det centrala innehållet som är en 

hänvisning till vilket innehåll som ska användas för att träna förmågorna i skolan. 

Följande förmågor är tagna ur aktuell läroplan från ämnet matematik, Lgr 11 

(Skolverket, 2017). Först finns ett utdrag ur syftestexten för förmågan, sedan följer en 

beskrivning av förmågan utefter tidigare litteratur från föregående kapitel som skapat 

ramverket, och slutligen sammanfattas förmågans kunskapskrav med respektive 

värdeord för betyg E, C och A för att visa på progression från Lgr 11. Efter varje 

förmåga finns en beskrivning av specifika begrepp och drag i uppgifterna som har 

använts vid analysen av läromedel. 

 
3.1.1 Problemlösningsförmågan 

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

och metoder (Skolverket, 2017:57). 

 

Problemlösningsförmågan identifieras av att det oftast krävs flera steg för att komma 

fram till en slutsats. Eleven behöver kunna reflektera över vad som är rimligt, vilket 

som är den effektivaste metoden samt plocka ut relevant information för att lösa 

problemet. För att kunna göra det behöver eleven vara förtrogen med flera olika 

metoder och strategier för att på så sätt kunna välja den mest effektiva. Eleven ska också 

kunna formulera egna problem. Vad som är ett problem varierar på individnivå, och det 

som en elev tycker är en rutinuppgift kan för någon annan elev framstå som ett problem. 

(Helenius, 2006; Niss & Højgaard Jensen, 2002; Skolverket, 2017).  

Enligt de nya dimensionerna i Bloom’s taxonomi innebär denna förmåga att; eleven gör 

smarta gissningar som leder till ett tillfredsställande sätt att lösa ett problem genom att 

fånga upp det väsentliga i en problemuppgift. Eleven har har kognitiva strategier för att 

lösa problem och kan bedöma både sig själv och andra utifrån sin egen nivå (Anderson, 

2014). Jämfört med Lpo 94 har problemlösningsförmågan betydligt mer utrymme i Lgr 

11 i samtliga ämnen (Svanelid, 2014). I skolan tillägnas tid i undervisningen för att 

presentera och praktisera olika strategier för att lösa matematiska problem. När eleven 

får ett matematiskt problem måste hen förstå vad problemet är och sedan sortera 

informationen i problemet. Olika stretegier kan vara att rita, göra tabeller, räkna 

baklänges, leta efter mönster och prova sig fram (Hallgren, 2015). 

Specifika begrepp inom förmågan: uppgiften innehåller inga givna begrepp, men 

ledtrådar ges om vilka metoder och strategier som kan användas (exempel; minska, 

öka).  
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Specifika drag inom förmågan: ingen tydlig metod eller uppenbar strategi anges, 

beräkningen kräver flera olika steg, eleven måste sortera informationen, eleven måste 

bedöma och reflektera kring rimligheten i beräkningen, ombeds skapa egna problem.  

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak/relativt 

väl/väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med 

viss/förhållandevis god/god anpassning till problemets karaktär. Eleven 

beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt och 

för enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl 

underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till 

problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag/ge något förslag/ge 

förslag på alternativt tillvägagångssätt. 

       (Skolverket, 2017:62-64) 

 
3.1.2 Begreppsförmågan 

“Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp” 

(Skolverket, 2017:57). 

 

Inom matematiken förekommer det en mängd av begrepp, symboler och formler. För att 

eleven ska kunna följa med i undervisningen gäller det att hen förstår innebörden av 

dessa. Eleven ska kunna växla mellan de olika uttrycksformerna, däribland begrepp och 

se eventuella samband mellan dem. Eleven ska också kunna översätta dem från ett 

matematiskt språk till ett vardagligt språk samt ha förmågan att använda ”gamla” 

begrepp i nya sammanhang. (Helenius, 2006; Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001; 

Niss & Højgaard Jensen, 2002; Skolverket, 2017)  

I revideringen av Blooms taxonomi återspeglas dessa beskrivningar i begreppskunskap. 

Eleven förstår relationerna mellan begrepp inom ett specifikt område och kan tillämpa 

dem i andra sammanhang (Anderson, 2014). Men också faktakunskaper återspeglas i 

dessa krav där begrepp och symboler ingår, samt baskunskaper för att kunna tillägna sig 

högre kunskap (Anderson, 2014). 

Specifika begrepp inom förmågan: begrepp inom det matematiska området, ord som 

tillför information till uppgiften till exempel; mindre, större, öka, minska, längre.  

Specifika drag inom förmågan: uppgiften präglas av begrepp som tillför information till 

hur beräkningen bör utföras, uppgiften innehåller ämnesspecifika begrepp till exempel; 

cirkel, multiplicera, parallella, eleverna ombeds förklara begrepp. 

Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om matematiska 

begrepp och visar det genom att använda dem i välkända/bekanta/nya 

sammanhang på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt. Eleven kan även 

beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i 

huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla 

mellan olika uttrycksformer samt föra enkla/utvecklade/välutvecklade 

resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. 

       (Skolverket, 2017:62-64) 

 
3.1.3 Procedurförmågan 

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

rutinuppgifter” (Skolverket, 2017:57). 
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Eleven ska kunna välja och använda matematiska metoder för att göra ändamålsenliga 

beräkningar. Hen ska kunna använda information från olika ställen som sedan överförs 

till ett matematiskt språk för att på så sätt kunna användas till att göra beräkningar av 

olika slag. Matematiken byggs upp enligt ett logiskt mönster och bygger hela tiden 

vidare på tidigare kunskaper, därför är det viktigt att alla elever lär sig grunderna i 

matematik, eftersom det blir nästintill omöjligt att förstå det efterkommande om inte 

grunderna sitter. Elever som inte riktigt förstått matematikens grunder har svårt att 

förstå logiken och därmed se sambanden inom ämnet. Eleven ska också kunna använda 

sig av olika representationsformer och ha förmågan att växla mellan dessa (Helenius, 

2006; Niss & Højgaard Jensen, 2002; Skolverket, 2017). Stora likheter med Bloom’s 

taxonomis procedurkunskaper där eleven har kunskap om specifika metoder och 

strategier inom ett ämne, och vet när de ska användas (Anderson, 2014). 

Specifika begrepp inom förmågan: beräkna och visa genom vilken metod och strategi.  

Specifika drag inom förmågan: eleven ska göra en beräkning, eleven väljer metod och 

strategi för att lösa uppgiften, olika representationsformer används.  

Eleven kan välja och använda i huvudsak 

fungerande/ändamålsenliga/ändamålsenliga och effektiva matematiska 

metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar 

och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, 

statistik samt samband och förändring med tillfredsställande/gott/mycket gott 

resultat. 

   (Skolverket, 2017:62-64) 

 
3.1.4 Resonemangsförmågan  

“Föra och följa matematiska resonemang” (Skolverket, 2017:57). 

 

Den här förmågan handlar om hur eleven synliggör sina matematiska kunskaper. Hen 

ska kunna se hur olika metoder och begrepp hänger samman inom matematiken och 

genom resonemang kunna utveckla sina svar på ett logiskt och reflekterande vis. För att 

eleven ska ha förmågan att göra det här så måste hen ha kunskap kring hur olika 

metoder, begrepp och strategier kan knytas samman. Eleven ska kunna jämföra likheter, 

skillnader, för- och nackdelar samt påvisa samband. Genom sitt resonemang ska eleven 

också kunna beskriva och förklara konsekvenser och orsaker till olika problem. Genom 

att muntligt argumentera för sina beslut och beräkningar utvecklar eleven en bra 

resonemangsförmåga (Helenius, 2006; Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001; Niss & 

Højgaard Jensen, 2002; Skolverket, 2017). 

Specifika begrepp inom förmågan: jämföra likheter och skillnader, jämföra för- och 

nackdelar, visa samband, beskriver och förklarar konsekvenser och orsaker till problem 

utifrån rimlighet. 

Specifika drag inom förmågan: Om eleven ombeds resonera kring sitt svar. I många 

kommunikationsuppgifter ingår även resonemang när eleverna ska söka och förklara 

samband eller göra jämförelser. Resonemanget kan förmedlas både muntligt och 

skriftligt. 

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak/relativt väl fungerande sätt 

och för enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl underbyggda 

resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt 

kan bidra till att ge något förslag/ge något förslag/ge förslag på alternativt 

tillvägagångssätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer 
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samt föra enkla/utvecklade/välutvecklade resonemang kring hur begreppen 

relaterar till varandra. 

   (Skolverket, 2017:62-64) 

 
3.1.5 Kommunikationsförmågan 

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

för frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (Skolverket, 2017:57). 

 

Eleven ska kunna redogöra för och samtala om sina matematiska tankegångar både med 

lärare och klasskamrater. Eleven ska också kunna uttrycka sig med matematiskt språk 

genom symboler, grafer, bilder och tabeller. Hen ska kunna förklara, diskutera, 

presentera och formulera sig, både muntligt och skriftligt, på ett matematiskt språk och 

föra resonemangen framåt. Den kommunikativa förmågan präglas av Vygotskijs 

tänkande kring att språket är avgörande för elevers förståelse och lärande. (Helenius, 

2006; Niss & Højgaard Jensen, 2002; Skolverket, 2017; Svanelid,2014; Säljö, 2014) 

 

Specifika begrepp inom förmågan: samtala, förklara, beskriva, diskutera, presentera, 

föra resonemang, formulera muntligt och skriftligt med ett matematiskt språk och 

symboler. 

Specifika drag inom förmågan: Om uppgiften är märkt som en samtals- och/eller en 

gruppövning. Om ett utförligt skriftligt svar efterfrågas.  

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak 

fungerande/ändamålsenligt/ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då 

bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med 

viss/förhållandevis god/god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och 

samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor 

och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för 

resonemangen framåt/för resonemangen framåt/för resonemangen framåt 

och fördjupar eller breddar dem. 

   (Skolverket, 2017:62-64) 
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 4 Metod  
I det här kapitlet redovisas urval, genomförande, etiska aspekter samt hur resultatet 

bearbetats. Trovärdighet och tillförlitlighet diskuteras i metoddiskussion.  

 

 4.1 Val av teori och matematiska avgränsningar 

Syftet med studien var att undersöka synligheten av de matematiska förmågorna i 

läromedel och undervisning. Därav gjordes avvägningen att inte begränsa studien till ett 

begränsat matematiskt område och således utvecklades ett unikt ramverk utifrån 

läroplanen och den litteratur som låg till grund för skapandet av Lgr 11. 

Forskningsansatsen är av fenomenografisk typ som är vanlig inom pedagogiken och 

med tanke på dess storlek hade det ett kumulativt tillvägagångssätt (Denscombe, 2016). 

Fenomenografi utgår från att beskriva olika uppfattningar av fenomen, och det passade 

denna studie väl då den främst grundade sig på att tolka litteratur och styrdokument 

inom skolans värld samt läromedel och lärares tankar kring matematik (Denscombe, 

2016). Analys och diskussion får stöd av vetenskapliga teorier om lärande som beskrivs 

i kapitel 2 (se 2.8 Lärande i samspel med vad eller vem). 

 

 4.2 Urval och datainsamlingsmetod 

Genom att skicka mail till samtliga kommuner inom Jönköping och Kronobergs län (se 

4.3 Genomförande) gavs en indikation om vilka läromedel som används mest i skolor 

inom dessa län. Av alla som svarade sammanställdes de olika läromedlen och tre 

läromedel valdes sedan för att analyseras. Två av dessa var utgivna efter år 2011 och ett 

var utgivet före år 2011. Ett bekvämlighetsurval gjordes genom att begränsa urvalet av 

respondenter till Jönköping och Kronobergs län då författarna själva befann sig i dessa 

län (Denscombe, 2016). Läromedlen som valdes att analysera var Tänk och Räkna 6B 

(Häggblom & Karlberg, 2009), Matte Direkt Borgen 6B (Carlsson, Falck, Liljegren & 

Picetti, 2013) och Koll på matematik 6B (Björklund och Dahlsmyr, 2017).  

 

Utöver läromedelsanalysen genomfördes två intervjuer med verksamma lärare som båda 

hade 10-15 års erfarenhet av matematikundervisning på grundskolenivå. Eftersom 

nyanserade svar eftersöktes valdes den kvalitativa intervjun som metod. Respondenten 

får i en kvalitativ intervju tillfälle att bygga ut sina svar utifrån sitt eget tyckande, 

därefter kan intervjuaren ställa ytterligare följdfrågor kring de förutbestämda 

frågeområden (Johansson & Svedner, 2010). Likt ett samtal blir det en dialog mellan 

intervjuare och respondent, men det som skiljer sig åt mellan intervju och samtal är att 

det i intervjun kretsar kring ett förutbestämt ämne som inte ska frångås (Johansson & 

Svedner, 2010). För att intervjun skulle bli så givande som möjligt hade informanterna 

tiden innan intervjun en upprepad mailkontakt med de berörda respondenterna. Detta för 

att båda parter skulle känna sig trygga med varandra innan intervjun genomfördes 

(Johansson & Svedner, 2010). 

Urvalet av respondenter skedde utifrån de mailsvar som gavs genom våra förfrågningar 

om matematikläromedel innan studiens början. För att få en så stor bredd som möjligt 

på intervjuerna valdes de lärare som utifrån svaren på vårt mail verkade ha flest olika 

strategier och framförallt de som använde läromedel som var utgivna både före och efter 

införandet av Lgr11. Både läromedel och respondenter som deltog i intervjuerna var 

passande för studiens syfte och omfång vilket resulterade i ett explorativt och 

ändamålsenligt urval (Denscombe, 2016). Detta för att studien var småskalig och 

forskarna valde själva ut vilka respondenter som skulle ingå i studien, därav ett 

subjektivt urval av respondenter (Denscombe, 2016).  
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 4.3 Genomförande  

Cirka en månad före projektets början sändes mail till samtliga kommuners 

utbildningsförvaltningar inom Jönköping och Kronobergs län (se Bilaga I E-mail). De i 

sin tur vidarebefordrade mejlet till rektorerna inom sin kommun som ombads att 

uppmuntra sina matematiklärare till att besvara våra frågor. I detta mejl efterfrågades 

vilka matematikläromedel som de använde i sin undervisning och vilket år de var 

utgivna. Efter en månads tid sammanställdes de svar som erhållits och resulterade i en 

lista på vilka läromedel som användes och vilka år de var utgivna. Genom denna 

förteckning valdes sedan tre av de mest förekommande läromedel ut. Ett som var 

utgivet före 2011 och införandet av aktuell läroplan, samt två som var utgivna efter. Då 

syftet med analysen var att bedöma hur de matematiska förmågorna synliggjordes i 

läromedel låg ett intresse i att ha med både nya och gamla läromedel som används i 

skolor. När studien sedan påbörjades fanns en indikation om vilka läromedel som var 

mest förekommande i undervisningen i Jönköping och Kronobergs län. 

 

Arbetet fortsatte sedan med att söka och läsa relevant litteratur inom området. I och med 

att en analys av förmågor skulle genomföras gjordes fördjupningar i den litteratur som 

inspirerat utformningen av Sveriges aktuella läroplan och dess förmågor, Lgr 11. Denna 

söktes efter via databaserna ERIC och Swepub. Sökord som användes var bland annat: 

matematik, förmågor, läroplan, kunskapskrav, matematiska förmågor, läromedelsanalys. 

Efter att ha sammanfattat de viktigaste aspekterna av litteraturen som en bakgrund till 

rapportens syfte kunde ett analysverktyg skapas. 

 

Under analysen resonerade båda forskarna utifrån ramverktyget vilka uppgifter som 

synliggjorde vilka förmågor. För att vara konsekventa med analyserna bestämdes på 

förhand att endast grundkursen i varje kapitel skulle analyseras. Med grundkurs menas 

de uppgifter som ingår i kapitlet fram tills dess att en diagnos eller test genomförs eller 

kapitlet övergår till en fördjupande del. Motivet till detta var att forskarna av erfarenhet 

visste med sig att alla elever inte hinner räkna samtliga uppgifter och delar i ett kapitel. 

Därav valet att endast analysera grundkurserna då det ofta är målet att samtliga elever 

ska få möjligheten att genomföra dess uppgifter.  

 

Med kvalitativa intervjuer utformades en intervjuguide som skulle fungera som ett 

underlag till samtal för att få relevanta svar för studiens syfte (se Bilaga III 

Intervjuguide) (Dalen, 2007). Respondenterna var på förhand informerade om syftet 

med intervjuerna och kom att behandlas med största anonymitet utifrån gällande etiska 

krav. Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser och de spelades in för 

att senare kunna analyseras. Intervjuerna var beräknade till att ta mellan 20-30 minuter. 

Innan de aktuella intervjuerna utfördes en provintervju för att skribenterna skulle känna 

sig väl förberedda med intervjufrågor och upplägg av intervjun (Dalen, 2007). 

Intervjuerna transkriberades för att båda forskarna skulle ha tillgång till samma material 

i efterhand att kommentera och sammanställa ett resultat från (Denscombe, 2016). 

Under läromedelsanalyserna och tillika intervjuerna medverkade båda forskarna för att 

de skulle ha samma utgångspunkt. 

 

Trovärdigheten i en kvalitativ studie är svår att upprätthålla då det rör sig om tolkning 

av data, vilket kan variera beroende på hur och vem som genomför en analys 

(Denscombe, 2016). För att kunna upprepa denna studie med samma resultat måste 

samma ramverktyg användas för att tolka data och kanske till och med samma 

analysmaterial för att stärka trovärdigheten (Denscombe, 2016). 
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 4.4 Databearbetning 

För att kunna analysera ett material var det nödvändigt att ta fram ett ramverktyg. 

Ramverket var utformat främst efter de syftestexter som beskrev förmågorna i 

Läroplanen för fritidshemmet, förskolan och grundskolan 2011 med inspiration från 

Adding it up och KOM-projektet. Blooms taxonomi är förlagan till samtliga av dessa 

forskningar och har även den en plats i denna rapport tillsammans med Svanelids 

förklaringar av förmågorna. De bärande begreppen inom varje förmåga från de olika 

forskningsstudierna sorterades och sammanställdes för att användas under analysen. 

Även specifika drag hos uppgifter som indikerar om vilken typ av förmåga som tränas 

belyses i detta verktyg (se Kapitel 3 Teoretisk utgångspunkt). 

 

I varje kapitel analyserades samtliga uppgifter grundligt och sammanställdes i en tabell. 

En matematisk uppgift kunde innehålla mer än en förmåga och därför räknades 

parametrarna i procent. Varje förmåga som framkom i kapitlet dividerades med det 

totala antalet förmågor i kapitlet. Exempelsvis; i ett kapitel hittade vi 98 stycken 

förmågor, 54 stycken innehöll begreppsförmågan vilket gav 54/98 = 0,551 alltså 55%. 

Slutligen gjordes också en översiktlig tabell över samtliga kapitel i en bok, detta för att 

kunna jämföra läromedlen med varandra (se tabell 1).  

 

Efter de genomförda intervjuerna transkriberades dessa i sin helhet för att senare kunna 

kommenteras och analyseras i resultatkapitlet. I resultatet har intervjuerna 

rekonstruerats för att få ett begripligt språk i skrift. Denscombe (2016) menar att 

forskare får återge ett samtal med korrigerande åtgärder som skiljetecken eller ändrad 

ordföljd för att samtalet ska bli begripligt för läsaren.  

 

 4.5 Etiska överväganden  

De studier där individer ingår som grund finns flera olika krav att ta hänsyn till och 

deltagarna måste godkänna sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informationskravet innebär att forskarna ska informera berörda personer om studiens 

syfte. De personer som deltar i studien har närsomhelst rätt att säga nej till fortsatt 

undersökning, de har också rätt att få vetskap om studiens omfång och vilka moment 

som ingår (Dalen, 2007). Med detta i åtanke utfördes intervjuerna efter att de deltagande 

blivit informerade om vårt syfte genom ett missivbrev och godkänt sin medverkan (se 

Bilaga II Missivbrev). 

 

Samtyckeskravet innebär att alla berörda parter har rätt att bestämma över sin 

medverkan. Finns det elever med i undersökningen som är under 18 år ska en 

samtyckesblankett skickas hem till deras vårdnadshavare (Dalen, 2007). Denna studie 

inkluderade inga elever och därför sändes inga blanketter med eleverna hem. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla personer som ingår i studien ska utlovas 

anonymitet i största möjliga mån (Dalen, 2007). Därav har lärarna som intervjuats 

anonymiserats med alias Lärare 1 och Lärare 2.  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in endast får användas till studiens 

syfte och ingenting annat (Dalen, 2007). Transkriberingar förstördes efter studiens slut 

och resultatet av studien figurerar endast i denna rapport. Figur 1 är en replika av en bild 

från Niss och Højgaard Jensen (2002) som figurerat i Helenius (2006). Med tanke på 

upphovsrätten sändes ett mejl till Helenius som gav sitt medgivande att använda bilden 
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om det klargjordes att det var en replika från KOM-projektet (Denscombe, 2016). 

Förlagen gav sitt godkännande att bilder från läromedlen publicerades i denna rapport. 
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 5 Resultat och analys  
I följande kapitel redovisas resultat och analys av frågeställning ett och två. Den första 

forskningsfrågan redovisar läromedelsanalysen och forskningsfråga två redovisar analys 

av intervjuerna.  

 5.1 Val av uppgifter  

De uppgifter som redovisas här visar vilken och/eller vilka förmågor som synliggörs i 

matematikläromedel. En bredd på olika typer av uppgifter inom samma förmåga har 

försökt att uppnås genom att visa olika exempel. För varje läromedel finns ett diagram 

som visar den procentuella andelen av varje förmåga (se figur 2, 7 och 14). För en 

sammanställning av respektive förmåga i varje kapitel se tabell 1 i avsnitt 5.3.  

 5.2 Hur synliggörs de matematiska förmågorna i vanligt 
förekommande läromedel? 

 
Figur 2. Tänk och Räkna - förmågor. 

 

I Tänk och Räkna (Häggblom & Karlberg, 2009) står procedurförmågan för nästan 

hälften av alla förmågor, och den näst mest representerade är begreppsförmågan med 

34%. Resterande procent delas mellan resonemang (6%), kommunikation (6%) och 

problemlösning (5%).  

 

Problemlösningsförmågan är i grundkursen av varje kapitel ofta gestaltad genom 

tankenötter i form av textuppgifter (se figur 3 och 4). I slutet av varje kapitel dedikeras 

en sida åt områdesspecifik problemlösning, men de uppgifterna ingår inte i 

grundkursen.  

 
Figur 3. Häggblom & Karlberg (2009) s. 13. 
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Figur 4. Häggblom & Karlberg (2009) s. 17. 

 

Begreppsförmågan får eleverna indirekt möjlighet att fördjupa i merparten av 

uppgifterna i Tänk och Räkna genom att ämnesspecifika ord inom vardera matematiskt 

område förekommer frekvent. Ett exempel på uppgift kan se ut som följande ur Tänk 

och Räkna; Uppgift 68 s. 42 kap 6 Geometri (Häggblom & Karlberg, 2009): Leta i 

tidningar efter områden som anges i m2, ha eller km2. Ge två exempel. Här får eleven 

reflektera kring vad begreppen kvadratmeter respektive kilometer och hektar betyder 

och se sammanhang där begreppen används. I inledningen av kapitlet om geometri ska 

eleverna samarbeta i par eller mindre grupper (se paruppgiftssymbol övre högra hörnet i 

figur 5) genom att både studera begrepp och samtala kring dem, således tränas även 

kommunikationsförmågan i denna uppgift.  

 

 
Figur 5. Häggblom & Karlberg (2009) s. 27. 



  
 

21 

 

Uppgift 31 kapitel 8 Procent till vardags (Häggblom & Karlberg, 2009): När blir ett 

armband för 390 kr billigast, med en rabatt på 37 kr eller en prissänkning med 10%? 

Är en uppgift där eleven måste beräkna två alternativ för att kunna jämföra dem och 

således frambringa ett svar, ett exempel på procedurförmågan. I svaret skulle ett 

resonemang kunna förekomma om eleven kommunicerar ett utförligt svar i skrift. 

Flertalet begrepp inom geometri utgör basen för uppgiften och förklaras genom figurer 

av begreppen, exempelvis en bild av ett klot. Således finns samtliga förmågor förutom 

problemlösningsförmågan med i denna uppgift.  

 

Uppgift 64-67 kapitel 6 Geometri (Häggblom & Karlberg, 2009) ska eleven välja ett 

alternativ av tre som beskriver arean av ett trädgårdsland, jordbruk, fotbollsplan och 

ishockeyrink. Här synliggörs resonemangsförmågan på så vis att eleven måste bedöma 

rimligheten av de alternativ som ges. Resonemang kan också ske inom eleven i vissa 

uppgifter men efterfrågas inte alltid i svaret.  

 

I en paruppgift får eleverna både resonera genom att jämföra olika lösningar. Eleverna 

ombeds att kommunicera med varandra parvis kring det matematiska innehållet. 

Kommunikation kan också förekomma i uppgifter där utförliga skriftliga svar 

efterfrågas, men det sker mer sällan i Tänk och Räkna.  

 

  
Figur 6. Häggblom & Karlberg (2009) s. 38. 
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Figur 7. Matte Direkt Borgen - förmågor. 

 

I Matte Direkt Borgen (Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti, 2013) är det en relativt 

jämn fördelning mellan procedur- och begreppsförmågan, 42% respektive 38%. Även 

resonemangs- och problemlösningsförmågan har liknande resultat, 9% jämfört med 8%. 

Kommunikationsförmågan representeras med endast 3 %. I detta läromedel har 

problemlösningsförmågan ett eget kapitel och är alltså inte integrerat i alla kapitel som i 

resterande läromedel. Längst bak i läromedlet finns en verktygslåda där begrepp och 

strategier förklaras. Nedan följer exempel på hur respektive förmåga är representerad 

utifrån matematikuppgifter. 

 

Problemlösningsförmågan synliggörs främst genom textuppgifter i Matte Direkt 

Borgen. I denna uppgift måste eleven välja ut den mest väsentliga information som 

behövs för att beräkna uppgiften och resonera kring ett svar. Eleven kan också komma 

att behöva pröva olika lösningar och strategier.  

 

 
Figur 8. Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti (2013) s.98. 
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Figur 9 Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti (2013) s.93. 

 

Begreppsförmågan praktiseras bland annat genom uppgifter av denna typ (se figur 10) 

där eleven ställs inför begrepp inom massa, ton, kilo, hekto och gram. I denna uppgift 

får eleven föra ett inre resonemang kring rimligheten i vilken viktenhet som varje objekt 

bör vägas med. Således tränas även resonemangsförmågan på ett abstrakt individuellt 

sätt.  

 

 
Figur 10. Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti (2013) s.43. 

 

Procedurförmågan förekommer bland annat på flera ställen i läromedlet genom att 

eleven får färdighetsträna olika räknestrategier inom de fyra räknesätten (se figur 11 för 

exempel).  
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Figur 11. Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti (2013) s.108. 

 

Resonemangsförmågan exemplifieras i figur 12 genom begreppet rimlighet som 

utmärker en resonemangsuppgift där eleven ska beräkna och sedan föra ett resonemang 

om rimligheten i svaret.  

 

 
Figur 12. Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti (2013) s.14. 

 

Kommunikationsförmågan nås genom att detta är en par eller gruppuppgift där eleverna 

tillsammans ska lösa uppgiften. Således tränas resonemang-, procedur- och 

kommunikationsförmågan.  

 

 
Figur 13. Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti (2013) s.20. 
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Figur 14. Koll på Matematik - förmågor.  

 

I Koll på Matematik (Björklund & Dahlsmyr, 2017) är det begreppsförmågan som får 

mest utrymme, 41%, och procedurförmågan står för 33%. Problemlösnings- och 

kommunikationsförmågan har båda 10% representativitet i läromedlet, medan 

resonemangsförmågan står för 6%. Även i detta läromedel finns ett avsnitt där begrepp 

förklaras. Nedan följer exempel på hur respektive förmåga är representerad utifrån 

matematikuppgifter. 

 

Problemlösningsförmågan är tydligt markerad i detta läromedel med symboler och text. 

identifieras av att det oftast krävs flera steg för att komma fram till en slutsats. Eleven 

behöver kunna reflektera över vad som är rimligt, vilket som är den effektivaste 

metoden samt plocka ut relevant information för att lösa problemet. 

 

 
Figur 15. Björklund och Dahlsmyr (2017) s.71. 

 

I samtliga uppgifter i figur 15 exponeras eleven för en mängd olika ämnesspecifika 

begrepp men även begrepp som förekommer i andra sammanhang. Framförallt 
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förekommer flera enheter inom vikt, längd och volym, till exempel gram, hekto, kilo, 

centimeter, meter, centiliter och liter. Begreppen återfinns både i skriftliga hela ord men 

också som förkortningar. Begrepp som lång, kortare, att fylla, sammanlagt och uttrycket 

hur mycket är det kvar är begrepp som tillför viktiga komponenter för att välja rätt 

metod för att lösa uppgiften. Således är detta en uppgift som visar begreppsförmågan, 

men även procedur.  

 

 
Figur 15. Björklund och Dahlsmyr (2017) s.67. 

 

Procedurförmågan gestaltas i figur 16 genom flertalet beräkningsuppgifter där eleven 

får praktisera metoder för subtraktionsberäkning både med tio- och 

hundratalsövergångar med eller utan decimaler. Eleven har möjlighet att själv välja 

vilken procedur som är bäst lämpad för att beräkna talet.  

 

 
Figur 16. Björklund och Dahlsmyr (2017) s.93. 
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Resonemangsförmågan tränas i dessa uppgifter genom att eleven ska motivera sina svar 

både genom sina beräkningar, med bilder och framförallt i text. Således tränas även 

eleven i att kommunicera sina svar i text och resonemangen blir tydliga i och med att 

uppgifterna går ut på att jämföra olika tal med varandra och visa skillnader.  

 

 
Figur 17. Björklund och Dahlsmyr (2017) s.68. 

 

Kommunikationsförmågan blir extra synlig i uppgifter där eleverna ska arbeta i par eller 

grupp då de måste kommunicera med varandra. Därigenom använder de matematiska 

begrepp för att resonera kring olik alternativ och använder detta i sin kommunikation 

med varandra. Ett visst mått av procedurförmåga är synligt då eleverna beräknar olika 

värden för att jämför med varandra.  

 

 
Figur 18. Björklund och Dahlsmyr (2017) s.76. 

 
5.2.1 Analys  

I de läromedelsanalyser som skett kan vi konstatera att läromedlen skiljer sig åt utifrån 

förmågorna. I Tänk och Räkna som är utgiven år 2009, två år innan införandet av Lgr 

11, har framförallt problemlösningsförmågan en mindre del än vad den fått i de andra 
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två läromedlen. Vilket inte är så märkligt då det enligt Svanelid (2014) är en av de 

största skillnaderna mellan Lpo 94 och Lgr 11. Problemlösningsförmågan får inte alltid 

utrymme i grundkursen som en integrerad uppgift utan är i vissa läromedel hänvisad till 

ett eget avsnitt eller som en extrauppgift i läromedlet utöver de obligatoriska 

uppgifterna. Detta medför att eleverna inte ges tillgång till att träna 

problemlösningsförmågan kontinuerligt vilket de behöver för att utveckla de egenskaper 

som krävs för att hantera dem, såsom rimlighetsbedömning, plocka ut relevant 

information samt välja bästa lämpade metod (Helenius, 2006; Niss & Højgaard Jensen, 

2002; Skolverket, 2017). De elever som aldrig hinner till extrauppgifterna löper risk att 

missa stora delar av problemlösningsförmågan. De problemlösningsuppgifter som 

förekommer kräver ofta att eleven måste bedöma en rimlighet i svaret och värdera sina 

metoder eller jämföra de möjliga svaren med varandra (se figur 4) vilket Anderson 

(2014) anser vara en del av problemlösningsförmågan i samstämmighet med Helenius 

(2006).  

 

Resonemang- och kommunikationsförmågorna är relativt lika i Tänk & Räkna (2009) 

och Matte Borgen (2013), men förekommer på fler ställen i Koll på matematik (2017). 

Detta kan visa på en medvetenhet hos författarna om att kommunicera matematik är 

viktigt för lärande, något som Vygotskij redan på sin tid hävdade (Säljö, 2014). Det kan 

också konstateras att resonemang ofta efterfrågas i de uppgifter där 

kommunikationsförmågan ingår, därav de likvärdiga procentsatserna för respektive 

läromedel (se Figur 2, 7 och 14). Även utifrån de intervjuer vi gjort stärker tesen om att 

kommunikation är ett viktigt verktyg för lärande av matematik och lärare 1 uttrycker sig 

såhär kring vad ett bra läromedel utifrån förmågorna bör innehålla:  

 

“-ehh..det ska innehålla uppgifter där man kan samarbeta så man får prata och 

diskutera mycket matte för det tycker jag är viktigt. Ehh..det ska innehålla uppgifter på 

olika nivåer eftersom i en klass så har du ganska stor spridning från de som ligger lägst 

till de som ligger högst så att alla kan få en utmaning också. Man vill ha rutinuppgifter 

för att nöta vissa saker, vissa moment. Ehh..och det vill man ha olika mängd på…och 

sen vill man ju samtidigt ha lite problemlösningsuppgifter eller så där. Så att det krävs 

väldigt mycket av ett läromedel om det ska vara komplett”. Lärare 1 

 

Att begreppsförmågan förekommer frekvent i samtliga läromedel (32%, 38% & 41%) 

av förmågorna kan bero på att det fastställdes innan analysen att alla uppgifter där 

ämnesspecifika ord ingår kategoriseras som en begreppsuppgift (se 3.1.2 

Begreppsförmågan). Även om målet med uppgiften inte är att träna begrepp får eleven 

ändå utveckla sina kunskaper runt om begreppet genom uppgiften, vilket Kilpatrick, 

Swafford & Findell (2001) menar är väsentligt för eleven. Då begrepp är väldigt 

individuellt mellan elever kan en lärare sällan utgå från att samtliga kan till exempel 

förklara vad en triangel är som ett ämnesspecifikt begrepp inom geometri (Skolverket, 

2017).  
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 5.3 Vilka förmågor anses vara bristfälliga i läromedel och hur 
kompletteras läromedel för att utveckla elevernas matematiska 
förmågor och möta kraven i Lgr11? 

 

 
Tabell 1. Läromedelsanalys per kapitel. 

 

I läromedelsanalysen framkom resultatet att förmågorna är ojämnt fördelade i samtliga 

läromedel. I tabellen ovan kan också utläsas att problemlösningsförmågan fått ett något 

större utrymme i läromedel efter införandet av Lgr 11, men att procedur- och 

begreppsförmågan fortfarande är de som dominerar matematikböckerna. Lärare 2 säger 

att hen “hade önskat ett läromedel med mer muntliga övningar och viktiga begrepp som 

eleverna ska kunna inom området”. Lärare 1 instämmer och hävdar under intervjun att 

det finns en problematik kring begreppsförmågan som handlar om att “vanliga” begrepp 

sällan förtydligas.  

 

“Nej lite så. Man går igenom de stora begreppen men glömmer lätt bort typ; 

större, mindre…skillnader och så vidare. Det gör ju egentligen så mycket för 

förståelsen men tyvärr är inte läromedlen heller så duktiga på att ta fram det där. 

Och för dem som har det riktigt svårt med matten så tror jag att det kan vara det 

som är svårast att knäcka… Vad betyder de här orden egentligen?” Lärare 1. 

Lärare 2 jämför Lpo94 och Lgr11 och uppmärksammar att den största skillnaden mellan 

läroplanerna i matematik är att de kommunikativa och resonerande förmågorna fått ett 

mycket större utrymme. Det syns även i tabell 1 där Tänk och Räkna har en lägre 

procent kommunikation- och resonemangsuppgifter jämfört med Matte Borgen och Koll 

på Matematik. Den sistnämnda som också är det senast utgivna läromedlet innehåller 

flest uppgifter av denna typ. Därav anser sig Lärare 2 skyldig att ge eleverna möjlighet 

att kommunicera när läromedlen inte gör det:  
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“Ja, men det gör det ju delvis. För även om man hade parövningar förr så kanske 

man mer medvetet nu lyssnar in dem och försöker hitta olika tillfällen att lyssna 

på dem. Till exempel EPA-metoden tycker jag är bra på många sätt, dels då så får 

du ju tryggheten bland eleverna. Först får de tänka själva då ju, och sen diskutera 

och bli lite trygga i sitt eget tänk för att sen våga lyfta det i den stora gruppen.” 

Lärare 2. 

 

I de intervjuer som gjordes med lärare styrks denna läromedelsanalys om att det är en 

ojämn fördelning mellan förmågorna. Lärarna menar att problemlösningsförmågan och 

resonemangsförmågan är de förmågor som behöver kompletteras med annat material. 

Lärare 1 har inget ordinarie läromedel att utgå från, utan plockar sitt material från flera 

olika läromedel och medier. När vi diskuterar om problemlösningsförmågan 

framkommer tillräckligt bra i läromedel svarar lärare 1:  

 

“-Ja det tror jag, det är bara det att det blir en förskjutning, väldigt mycket 

rutinuppgifter och mindre problemlösning. Och jag försöker göra en förskjutning 

åt andra hållet så att kakan blir större mot problem och mindre mot 

rutinuppgifter.” Lärare 1. 

 

Lärare 2 vill däremot att eleverna först får träna rutinuppgifter för att befästa metoder 

inom räknesätten, men menar också att eleverna lär sig bäst genom att utmanas i sitt 

tänkande och att problemlösning ofta måste kompletteras från andra källor.  

 

“Om man säger, problemlösning är kanske det bästa sättet att utmana det. 

Textuppgifter är ju också det. Men framförallt problemlösning utmanar ditt 

logiska tänkande. Och då ger jag ju dem verktyg för att de ska kunna lösa de på 

olika sätt”. Lärare 2. 

 

Lärare nr 2 har ett ordinarie läromedel, Tänk & Räkna (2009), men förklarar att hen inte 

kan ge alla elever utmaningar på sin nivå genom att endast använda det läromedlet utan 

använder sig också av Prima Formula och Matte Direkt Borgen för starkare respektive 

svagare elever. Lärare 2 kompletterar sin undervisning genom att en gång i veckan ha 

problemlösningsuppgifter från exempelvis NCM och skolverkets problembank. Hen 

återger att i årskurs fyra arbetar hen mycket med att modellera 

problemlösningsstrategier för eleverna, till exempel att leta mönster, räkna baklänges, 

rita och prova. Hen hämtar även inspiration från andra lärare i Faceboook-grupper och 

kompletterar även sin undervisning med tillfällen för eleverna att färdighetsträna på 

digitala appar, exempelvis Bingel. Lärare 2 gör detta för hen anser att läromedel idag 

sällan ger eleverna möjligheten att praktisera exempelvis algoritmer tillräckligt länge för 

att de ska få mer erfarenhet av och befästa metoderna för de olika räknesätten.  

 

“I de nya läromedlen så försöker de se förmågan. De vänder och vrider på 

uppgifterna, för att de verkligen ska lära sig från alla vinklar och det är jättebra, 

men de gör det för tidigt. Eleverna hänger inte med. Först måste de 

färdighetsträna vissa saker tycker jag. Och sen när det sitter så kan de börja 

laborera för att komma åt förståelsen.” Lärare 2. 

 

Lärare 2 tycker också att resonemangsförmågan är den som är svårast att undervisa om 

och finnas till för alla elever i deras utvecklande av denna förmåga. Men ett bra 

resonemang kommer genom kommunikation särskilt vid problemlösningsuppgifter: 
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“Alltså då är det lite att du använder dina kunskaper och du använder dina 

kunskaper (pekar på oss). Och sen resonerar ni, använder det för att försöka lösa 

det här talet. Ni vet inte svaret någon av er men ni liksom försöker väva ihop era; 

vad tänker du där? Ja, men jag tänker så här… ja, men om vi gör så här. Alltså 

man resonerar sig fram till svaret. , ja och att man liksom lyssnar in varandra. 

Vad kan jag bidra med och hur kommer vi fram till svaret. Så tänker jag att det 

kan vara ett resonemang”. Lärare 2 

 
5.3.1 Analys  

Om en jämförelse görs mellan de olika läromedlen som är utgivna med fyra års 

intervaller syns det att procedurförmågan minskat för varje år (se tabell 1). Det 

överensstämmer med Lärare 2 iakttagelse att elever får allt färre möjligheter i läromedel 

att färdighetsträna olika procedurer och något som kan komma att behöva kompletteras 

för en del elever. Däremot har andelen uppgifter inom problemlösning ökat ju nyare 

läromedlet är, vilket innebär att elever utför olika procedurer för att beräkna uppgifterna 

och således därigenom får fler möjligheter för procedurträning (Kilpatrick, Swafford & 

Findell, 2001). Enligt kunskapskraven för procedurförmågan ska eleven kunna utföra 

beräkningar vid rutinuppgifter, och måste då få möjligheten att praktisera olika 

procedurer och strategier för att välja den mest förmånliga (Niss & Højgaard Jensen, 

2002; Skolverket, 2017). Även problemlösningsförmågans kunskapskrav består av att 

eleven ska kunna reflektera över vad som är rimligt, vilket som är den effektivaste 

metoden samt plocka ut relevant information för att lösa problemet. För att kunna göra 

det behöver eleven vara förtrogen med flera olika metoder och strategier för att på så 

sätt kunna välja den mest effektiva (Niss & Højgaard Jensen, 2002; Skolverket, 2017). 

Lärare 1 och 2 kan, genom att komplettera sina läromedel, undervisa om de 

problemlösningsstrategier som elever behöver kunskap om för att kunna ta sig an en 

problemlösningsuppgift och utveckla förmågan (Hallgren, 2015). 

 

Båda lärarna anser att begrepp visserligen tränas i läromedel, vilket också syns i 

sammanställningarna av läromedlens kapitel i fråga om frekvens (se tabell 1), men att 

de dock har litet fokus då det är ytterst ovanligt att en uppgift specifikt handlar om ett 

begrepp och dess betydelse. Lärare 1 säger att begrepp som inte är ämnesspecifika 

också behöva konkretiseras för en del elever för att utveckla förståelsen kring begreppen 

(Anderson, 2014). Enligt kunskapskraven för begreppsförmågan ska eleven kunna 

använda matematiska begrepp i välkända/bekanta/nya sammanhang och föra 

resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra (Skolverket, 2017). Således kan 

slutsatsen dras att även om matematiska begrepp synliggörs i uppgifter, bedöms de 

genom andra förmågor då de behöver uttrycka via kommunikation och resonemang. För 

eleven kan det bli svårt att tillämpa de begrepp som inte tränas aktivt och därmed kan 

det bli svårt för läraren att bedöma elevens begreppsförmåga.  

 

Lärare 1 har inget fast läromedel utan skapar sin egen undervisning utifrån flera olika 

material. Lärare 2 däremot utgår från ett läromedel, Tänk och Räkna (2009), utgivet före 

Lgr 11, men kompletterar med annat material för att eleverna ska få utveckla samtliga 

fem förmågor. Trots att problemlösning fått mer utrymme i läromedel anser båda att 

problemlösning och resonemang är de förmågor som behöver kompletteras med annat 

material (Svanelid, 2014). Lärarna anser att det är problemlösnings- resonemangs- och 

kommunikationsförmågan som utvecklar elevernas matematiska kunskaper bäst då de 

får reflektera och använda sina tidigare kunskaper för att lösa uppgifter (Helenius, 2006; 

Niss & Højgaard Jensen, 2002). 
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 6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet av analysen, metoden samt studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet. Slutligen presenteras tankar kring fortsatt forskning inom området. 

  

 6.1 Resultatdiskussion 

Vår ambition med studien var att undersöka huruvida de fem förmågorna synliggörs i 

läromedel och matematikundervisning beroende på vilka läromedel lärare använder. Vi 

ville också undersöka hur matematiklärare uppfattar läromedel och hur de eventuellt 

kompletterar dem för att få en undervisning där samtliga förmågor praktiseras för att ge 

alla elever möjlighet att nå de mål som presenteras i Lgr 11. 

 

Vi kan efter vårt resultat och vår analys konstatera att även om Bloom (1956) redan för 

drygt 60 år sedan konstaterade att elever behöver få lära sig att analysera och se 

samband, så är det fortfarande det som är svårast att synliggöra både i läromedel och 

undervisning. Problemlösningsförmågan, som kännetecknas av att eleven ska kunna 

reflektera, se samband och välja rätt metod, får ett relativt litet utrymme och uppgifterna 

ligger ofta som ”extrauppgifter” efter det ordinarie kapitlet (Svanelid, 2014). Detta kan 

medföra att elever i svårigheter får problem med att hinna med 

problemlösningsuppgifterna och får därmed inte samma möjlighet som sina kamrater att 

utveckla problemlösningsförmågan.  

 

Utifrån det danska KOM-projektet presenteras problemlösningsförmågan som en del av 

den undersökande sidan i Helenius (2006) replika på en bild från Niss m.fl om de åtta 

kompetenserna (se figur 1). Den utgör tillsammans med tankegångs-, modellerings- och 

resonemangskompetensen den del av lärandet som sker genom att eleven kan förstå och 

följa matematiska resonemang, samt att förstå de frågor och svar som matematiken kan 

ge (Helenius, 2006). Helenius (2006) och Svanelid (2014) menar att detta modellerande 

och analyserande som de ovanstående kompetenserna innehåller, är grundläggande för 

eleven ska kunna tillämpa sina kunskaper på olika sorters uppgifter i matematik. 

Problemlösningsförmågan kan också liknas vid Strategic competence från Adding it up 

(2001), även där måste eleven få förståelse för alla de ingående delarna för att skapa sig 

en helhetsbild av matematiken (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001). De kognitiva 

teorier som Piaget hade om lärande, att barn lär genom erfarenheter, där gamla 

erfarenheter styr hur barnet kan skapa sig ny kunskap och att elever behöver 

metakognition för att förstå sitt eget lärande, stärker uppfattningen om att det är för lite 

kognitiva förmågor som tränas i läromedlen (Lindqvist, 1999; Klapp, 2015). De båda 

lärarna som intervjuas bekräftar båda att det vi hittat i vår läromedelsanalys, att de 

kognitiva förmågorna är starkt reducerade i jämförelse med procedur- och 

begreppsförmågan, stämmer överens om hur de upplever läromedlen. Det som lärarna 

behöver komplettera mest med är uppgifter om problemlösning samt uppgifter där 

eleverna får diskutera och resonera med varandra för att utveckla sina kunskaper 

(Klapp, 2015; Säljö, 2014).  

 

Vidare kunde vi genom vår analys konstatera, som vi nämnt ovan, att de förmågor som 

vanligen ges mest utrymme i läromedel är begreppsförmågan och procedurförmågan. 

Begreppsförmågan har till viss del samhörighet med kommunikations- och 

resonemangsförmågan eftersom eleven bör kunna begreppen för att kommunicera 

matematik (Svanelid, 2014). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är språket en bärande 

del i läran i och om matematik, vilket innebär att eleven bör befästa begreppen för att få 

en bredare förståelse (Säljö, 2014). Men trots att begreppsförmågan får stort utrymme i 



  
 

33 

matematikläromedel, vilket både Lärare 1 och Lärare 2 bekräftar i intervjuerna, är det 

sällan de ”vanliga” begreppen som förekommer förklaras, utan de begrepp som får 

fokus är specifika matematikbegrepp såsom; kub, romb, täljare, nämnare, term och så 

vidare. Under intervjuerna framkom att Lärare 1 såg en stor problematik med att 

begrepp som är vanligt förekommande i matematikundervisningen såsom; mindre, 

större, likadana och så vidare, sällan förklaras eller förtydligas för eleverna. Hen menar 

att förståelsen för matematiken blir svagare för de elever som inte har 

begreppsförståelse, något som styrks av Kilpatrick, Swafford & Findell (2001). Här kan 

det igen konstateras att gamla erfarenheter behövs för att erhålla ny kunskap, något som 

kan skapa problem för bland annat elever med annat modersmål (Lindqvist, 1999; 

Klapp, 2015; Säljö. 2014). 

 

Lärarna som intervjuades använder läromedel på olika sätt och i olika stor utsträckning. 

Ställt mot Skolinspektionens rapport visar på att åldern på läromedlet inte spelar någon 

roll så länge läraren är medveten om vad målen i matematik är och att undervisningen 

svarar upp mot de krav som finns (Skolverket, 2006). Lärarna bekräftar också att IKT 

har större plats i undervisningen då de båda kompletterar sin undervisning med appar 

och material från bland annat skolverket, vilket Skolinspektionens rapport också visar 

på (Skolverket, 2006). Lärare 1 och 2 instämmer med att det tar tid att utveckla 

förmågorna och att den ojämna fördelningen mellan förmågorna kräver att de 

kompletterar med annat material (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001; Svanelid, 

2014). Även den här studien bekräftar att så är fallet (se figur 2, 7 och 14) och att 

läromedel som används bör kompletteras för att vara fullgoda utifrån alla förmågorna. 

Varför läromedlen innehåller färre uppgifter där resonemang och kommunikation ingår 

kan bero på det Svanelid kallar ett äldre synsätt, alltså hur något fungerade förr i tiden, 

då det ansågs att alla elever inte klarade vissa moment beroende på sin ålder och 

mognad, något han anser vara felaktigt (Svanelid, 2014). Även Vygotskij menar på att 

alla kan nå sin nästa utvecklingszon oavsett ålder, med hjälp av rätt stöd från kamrater, 

lärare eller läromedel (Lindqvist, 1999; Säljö, 2014). Lärare 2 instämmer i detta 

resonemang vilket visar på en medvetenhet då hen inte använder ett specifikt läromedel 

utan olika material beroende på elevens utvecklingszon. Även Lärare 1, som dock har 

ett fast läromedel, men som kompletterar sin undervisning med olika 

matematikläromedel beroende på elever har denna medvetenhet.  

 

Sammanfattningsvis förenas de fem matematiska förmågorna med Dewey och 

Vygotskijs syn på lärande genom att konkreta och abstrakta kunskaper tillsammans 

skapar den matematiska förståelsen (Säljö, 2014). Språket ses som den gemensamma 

byggstenen för att utveckla matematiken och sker bäst i samspel med andra (Klapp, 

2015). Avslutningsvis ligger ansvaret på lärarna att skapa en utmanande undervisning 

som utvecklar samtliga förmågor och målet bör vara att eleverna utvecklar en livslång 

kunskap för ett livslångt lärande (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001). 

 

 6.2 Metoddiskussion 

Länge fördes en diskussion mellan skribenterna om huruvida läromedlen skulle 

analyseras efter enbart ett matematiskt område, till exempel procent och utifrån en eller 

två matematiska förmågor. Men då intresset låg i att analysera samtliga matematiska 

förmågor och jämföra dess synlighet i läromedel valdes inte ett specifikt matematiskt 

område. Istället gjordes en avvägning till att analysera läromedel för årskurs 6 för att få 

ett så brett resultat som möjligt. Det matematiska innehållet i läromedlen har varit näst 

intill likvärdiga varandra och således är det ingen större skillnad på de matematiska 

arbetsområdena i de olika läromedlen.  
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Innan projektet tog sin form diskuterades hur materialet för denna studie skulle samlas 

in. Funderingar kring enkäter tog sin form, men förkastades efter att ha undersökts en 

tid. Johansson & Svedner (2010) beskriver enkätundersökningar som fördelaktiga när 

en större kvantitet ska undersökas och ger en bred beskrivning av det som studeras. Men 

enkäter ger också enbart ytlig information och kräver en hög svarsfrekvens för att kunna 

göra en generalisering (Denscombe, 2016). Med tanke på den relativt låga svarsfrekvens 

på det första undersökande mejlet hade enkäter till samtliga av Sveriges skolor behövt 

genomföras, för ett mer generaliserbart resultat. På grund av begränsad tid för denna 

studie övergavs enkäter som metod för insamling av data. Istället fastslogs att en mindre 

läromedelsanalys och ett par intervjuer med verksamma lärare skulle genomföras för en 

kvalitativ studie.  

 

I urvalsramen av lärare att intervjua eftersöktes lärare som var mer bundna till endast ett 

läromedel samt lärare som arbetade fritt utan ett fast läromedel. De skulle gärna 

använda läromedel utgivna både före och efter införandet av Lgr 11, detta för att få 

olika synvinklar på hur förmågorna synliggörs i undervisningen. En nackdel när 

forskare gör ett urval kan vara att urvalet snedvrids för syftet med studien (Denscombe, 

2016). I denna studie valdes två lärare med olika undervisningsstilar för att få en större 

bredd. Skribenterna inser i efterhand att fler lärare kunde med fördel intervjuats för att 

få en bredare kunskap kring forskningsfrågorna.  

 
6.2.1 Trovärdighet och tillförlitlighet  

Generaliserbarheten i studien kan ses på två sätt. Läromedelsanalysen skulle kunna 

betraktas som generaliserbar utifrån att de läromedel som analyserats troligtvis är 

typiska för sitt ändamål (Denscombe, 2004). Hade fler läromedel analyserats som är 

utgivna runt samma tidpunkt torde utfallet bli detsamma eftersom de inte är unika i sitt 

slag. Dock har inte författarna av studien haft möjlighet att jämföra och undersöka om 

en generalisering hade kunnat ske, detta på grund av tidsbrist.  

Respondenterna i intervjuerna valdes utifrån speciella kriterier som informanterna var 

intresserade av och kunde därmed inte ge något generaliserbart resultat (Denscombe, 

2004). Intervjuerna bidrog till en större trovärdighet då det var möjligt att kontakta dem 

i efterhand för att förtydliga svar (Denscombe, 2016). För att upprepa liknande 

intervjuer användes en intervjuguide att följa, men då rika svar eftersöktes ställdes 

öppna frågor med förhoppning om spontana följdfrågor skulle kunna ställas gör att 

intervjun än dock blir svår att upprepa på ett identiskt vis (Denscombe, 2016). Studien 

var i huvudsak till för att skribenterna och andra lärarstudenter ska få en överblick i hur 

en läromedelsstyrd undervisning kan kompletteras på bästa sätt. Därav är 

tillförlitligheten av resultatet godtyckligt på den grund att ramverket skapats utifrån 

styrdokument som verksamma lärare använde vid tiden för studien (Denscombe, 2016). 

Men då forskningsansatsen är fenomenografisk har resultaten tolkats utifrån detta 

ramverk och skilda uppfattningar skulle kunna förekomma vid upprepande av denna 

studie (Denscombe, 2016). Vidare bör också nämnas att objektiviteten i studien kan ha 

påverkats av skribenternas tidigare erfarenheter och kunskaper och ett visst mått av 

dialogisk intersubjektivitet uppstod mellan skribenterna och respondenterna (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

Valet att visa resultatet i procent berodde på att kapitlen innehöll ett varierande antal 

matematikuppgifter, vilket hade gett ett svårt resultat att avläsa. Därför valdes procent 

för att visa på andelarna förmågor inom olika kapitel.  
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 6.3 Fortsatt forskning 

Under arbetets gång dök nya funderingar kring den matematiska avgränsningen upp, 

såsom att analysera ett matematiskt område med progression från årskurs 4-6 och även 

att analysera utifrån endast en förmåga. I denna studie har fokus riktats mot 

undervisning om de matematiska förmågorna, men i ett fortsatt arbete hade istället 

fokus kunna riktas mot hur lärare bedömer de matematiska förmågorna. Genom 

intervjuer och observationer som kan trianguleras med hjälp av analys av testmaterial 

eller bedömningstillfällen hade det kunnat blir ett tillförlitligt resultat (Denscombe, 

2016).  
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Bilagor 

Bilaga I E-mail 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som går sista året på grundlärarutbildningen åk 4-6 på 

Linnéuniversitetet i Växjö. I vår ska vi skriva vårt andra självständiga arbete. En del av 

syftet är att undersöka är vilka läromedel som används mest frekvent i matematik i 

mellanstadiet i Kronobergs och Jönköpings län. Vi vore därför väldigt tacksamma om ni 

kan maila oss vilka matematikböcker (förlag och titel) som Ni använder i 

undervisningen samt vilket år de är utgivna, gäller årskurs 4-6.  

 

Tack på förhand! 

 

Mvh Lisa Mengel & Martina Ericson 

 

Me222wy@student.lnu.se 

Lm222ik@student.lnu.se 
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Bilaga II Missivbrev 

 

 
 

Förfrågan om att delta i en studie om de matematiska förmågorna 

 

Syftet med studien är att genom läromedelsanalys och intervjuer undersöka hur väl de 

matematiska förmågorna som bedöms i kunskapskraven framkommer i läromedel samt i 

undervisningen. Studien är avgränsad till Jönköpings och Kronobergs län. 

 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till 

grundskollärare vid Linnéuniversitetet i Växjö. Studien kommer att genomföras med 

intervjuer under april-maj 2018. Intervjun kommer att beröra din uppfattning/erfarenhet 

av matematikundervisning. Intervjun beräknas ta 20-30 minuter, det är viktigt att 

intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun kommer 

att spelas in och skrivas ut i text.  

 

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att 

ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske 

så att ingen individ kan identifieras. När det självständiga arbetet är färdigskrivet och 

godkänt kommer det att finnas i DiVa portalen som en studentuppsats. Inspelningarna 

och den utskrivna texten kommer att förstöras när det självständiga arbetet är godkänt. 

Du kommer ha möjlighet att ta del av arbetet genom att få en kopia av det.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

närmare motivering.  

Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie.  

Namn (Textat): ………………………………  

Namnteckning: ……………………………….. 

 

Ansvariga för studien är Martina Ericson och Lisa Mengel. Har Du frågor om studien är 

Du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

Martina Ericson   Lisa Mengel 

Student    Student 

me222wy@student.lnu.se   lm222ik@student.lnu.se 

073-210 21 82         070-379 93 21 

 

 

Martina Ericson …………………………… Lisa Mengel…………………… 
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Bilaga III Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

Genom vårt missivbrev informeras respondenten om dess rättigheter samt våra 

skyldigheter. Vi kommer be om tillåtelse att spela in intervjun och erbjuda respondenten 

ett exemplar av det färdiga självständiga arbetet. 

 

Syfte 

Genom läromedelsanalys och intervjuer undersöka hur väl de matematiska förmågorna 

som bedöms i kunskapskraven framkommer i läromedel samt i undervisningen i årskurs 

6. 

 

Frågeställningar  

Hur väl framkommer de matematiska förmågorna i vanligt förekommande 

läromedel? 

 

1) Hur länge har du arbetat som matematiklärare?  

- Trivs du bra? 

- Vad har den största förändringen varit sen du började arbeta? 

 

2) Vad ska ett bra läromedel innehålla enligt dig?  

 

3) Vad använder du dig av för läromedel i undervisningen? 

- Utifrån vilka kriterier har du valt det? 

 

4) Tycker du att de matematiska förmågorna representeras bra i de 

matematikläromedel som finns på marknaden idag?  

- Om nej, vad är det som brister? 

- Om ja, kan du ge exempel på hur? 

 

5) Hur tydligt är det för er lärare att se vilka matematiska förmågor som prövas i de 

olika matematikläromedlen?  

 

6) Vad är din upplevelse kring hur lärare arbetar utifrån de matematiska förmågorna? 

 

Hur kompletteras läromedel för att utveckla elevernas matematiska förmågor (och 

möta kraven i Lgr11)? 

 

1) Kompletterar du med annat läromaterial?  

- Vilket? 

- Varför? 

 



  
 

IV 

2) Får några förmågor mer utrymme än andra i undervisningen?  

- Varför ser det ut så? 

- Tycker du att det finns mer och mindre viktiga förmågor? 

 

3) När det gäller elevers progression, att använda sina förmågor, hur kan man upptäcka 

det? 

- Individuella planer för hur man utvecklar förmågorna ifall någon elev brister? 

 

4) Hur gör du för att se till att alla elever får chans att utveckla sina förmågor? 

-Hur mycket individanpassas? 

 

5) Märker du stor skillnad inom ämnet matematik om du jämför Lpo94 och Lgr11?  

- På vilket sätt? 

 

6) När du betygsätter B och D, vilken förmåga väger tyngre enligt dig ”till 

övervägande del”?  

 

Extra frågor: 

1. På vilket sätt förbereder du klassen för de nationella proven och det som prövas då? 

2. När det gäller att tillgodose elevernas matematiska förmågor, vilka råd skulle du ge 

till oss som blivande matematiklärare? 

3. Har du några speciella ”inspiratörer” inom matematikämnet?  varför just dem?  

 

 

 

 


