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Abstrakt 
Syftet med studien har varit att utveckla en kunskap om vilket innehåll olika läromedel 

kan ha gällande textbaserade uppgifter i ämnet matematik. Arbetet är baserat på en 

läromedelanalys på två olika läromedel i årskurs tre som har analyserats och granskats. 

Förhoppningen har varit att genom arbetet upptäcka vilka kritiska aspekter de två olika 

läromedlen kan innehålla för eleverna när de ska lösa textbaserade uppgifter. Studien 

har utgått från variationsteorin när resultatet och analysen har gjorts. I resultatet har det 

framkommit att läroböckerna kan innehålla kritiska aspekter för eleverna, vilket kan 

göra att det försvårar för eleverna att utveckla sina kunskaper gällande att lösa 

textbaserade uppgifter i matematik. I diskussionsdelen diskuteras det om de två olika 

läromedlen ger eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att lösa textbaserade 

uppgifter eller om läromedlets framställning av textbaserade uppgifter inte tar hänsyn 

till alla kritiska aspekter när eleverna ska lösa textbaserade uppgifter.  

 

Nyckelord 

Läromedelsanalys, Variationsteorin, kritiska aspekter, textbaserade matematikuppgifter. 
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1 Inledning 

Under självständigt arbete I så upptäcktes det att elever hade svårigheter med att lösa 

textbaserade uppgifter i ämnet matematik(Björkqvist & Ngó, 2018). I arbetet upptäcktes 

fyra svårigheter med att förstå textuppgifter utifrån elevlösningar och elevintervjuer. 

Eleverna hade svårigheter med ljudning och avkodning av ord samt begreppsförståelse. 

Eleverna hade svårigheter med att förstå innebörden av olika matematiska begrepp samt 

svårigheter med att plocka ut det väsentliga i en uppgift när eleverna skulle lösa en 

textbaserad matematikuppgift. 

Dessa svårigheter fångade mitt intresse att undersöka två olika läromedel och se hur dessa 

läromedel stödjer eller försvårar elevers möjligheter att lösa textbaserade uppgifter. Tar 

de olika läromedlen upp det som elever behöver för att skaffa sig en förståelse för 

textbaserade uppgifter eller behöver läraren komplettera med andra aktiviteter i 

undervisningen? Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag observerat att 

skolorna har olika sätt att arbeta med textbaserade uppgifter. Intrycket har varit att många 

lärare enbart arbetar efter läroboken och sedan har genomgångar utifrån läroboken. Detta 

är inget fel i sig men det jag kan ställa mig kritisk till är om läraren vet om läroboken tar 

upp allt som står i läroplanen i ämnet matematik och att läroboken ger eleverna möjlighet 

att nå kunskapskraven i de olika årskurserna. Detta kan leda till att det skiljer mycket på 

elevernas kunskaper gällande att lösa textbaserade uppgifter. Skolverket (2011) skriver 

att i ämnet matematik ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att lösa problem 

som uppstår och då kunna använda och värdera vilken metod som är lämpligast till att 

lösa problemet. I matematiken ska eleverna även komma i kontakt med olika matematiska 

begrepp och förstå innebörden av dessa. Eleverna ska även kunna använda dessa begrepp 

när de redovisar sina svar eller slutsatser. 

Det står i läroplanen (Skolverket, 2011) att eleverna ska utveckla sina kunskaper inom 

begreppsförståelse och förmågan att lösa problem så är det intressant att se om de två 

olika läromedlen som kommer att undersökas i studien hjälper eleverna att utveckla dessa 

förmågor eller om de valda läromedlen skapar svårigheter för eleverna. Då fokus ligger 

på textbaserade uppgifter och elevernas möjlighet att lösa dessa, så är det viktigt att veta 

vad läroplanen skriver att eleverna ska kunna i ämnet matematik. Det som är av betydelse 

när elever ska lösa en textbaserad matematikuppgift är att eleverna behöver en 

grundläggande begreppsförståelse, kunna välja rätt metod för att lösa uppgiften samt en 

förmåga att kunna lösa problem.  
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2 Syfte 

Syftet med studien är att göra en läromedelsanalys med fokus på  textbaserade uppgifter 

i matematik. Läromedelsanalysen bygger på självständigt arbete I där Björkqvist och Ngó 

(2018) undersökte vilka svårigheter elever kan ha gällande att lösa textbaserade uppgifter. 

I studien framkom fyra svårigheter utifrån elevlösningar och elevintervjuer. De fyra 

svårigheterna som framkom var ljudning och avkodning av ord, begreppsförståelse, 

förståelse av vardagliga ord samt plocka ut det väsentliga i textbaserade 

matematikuppgifter. Utifrån dessa fyra svårigheter kommer en läromedelsanalys göras i 

syfte att undersöka om textbaserade uppgifter kan leda till de ovannämnda svårigheterna. 

I syfte att undersöka om det finns skillnader mellan olika läromedel gällande textbaserade 

matematikuppgifter har analysen utgått ifrån en läromedelsanalys på två olika läromedel, 

ett lättläst samt ett vanligt läromedel.  

2.1 Frågeställningar 

Följande frågeställningar kommer ligga till grund för studien: 

 I vilken utsträckning förekommer uppgifter i de två läromedlen där elever ges 

möjlighet att utveckla förmågan att lösa textbaserade uppgifter i relation till de 

fyra svårigheterna?  

 Vilka skillnader är det på textbaserade matematikuppgifter i en lättläst 

matematikbok jämfört med en klassisk matematikbok? 
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3 Bakgrund och tidigare forskning  

I litteraturbakgrunden förklaras de fyra  svårigheterna. I litteraturbakgrunden presenters 

även hur forskning definierar textbaserade uppgifter och vad som utgöra en textbaserad 

matematikuppgift i detta arbete. Det framkommer även hur jag tolkar en textbaserad 

uppgift samt en diskussion hur annan forskning tolkar en textbaserad uppgift. Det 

kommer även presenteras hur läroboken kan användas i undervisningen. 

 3.1 De fyra svårigheterna 

Enligt Sterner och Lundberg (2002) hör oftast läs- och skrivförmågan ihop med 

matematik. Elever som har läs- och skrivsvårigheter har större risk att hamna i svårigheter 

i matematik. I matematiken förekommer det textuppgifter där elever måste kunna tolka 

innehållet korrekt och veta vad som ska göras i uppgiften vilket kan ställa till problem för 

eleven. Detta gör att elever som har svårigheter med läsningen kan kasta om ord i texten 

och ha svårt att avkoda innehållet i en textuppgift (a.a.). Elevers svårigheter gällande 

läsning leder oss in på svårighet 1 som innebär att eleven har svårigheter med att avkoda 

ord. I Förlängningen innebär det att eleven kan behöva ljuda ihop ord, vilket leder till att 

det kan ta lång tid för eleven att läsa en uppgift. När eleven har läst färdigt uppgiften så 

kan eleven har glömt vad som ska göras eftersom det tar lång tid att läsa uppgiften. 

Svårighet 2 innebär att eleven inte förstår innebörden och betydelsen av vardagliga ord, 

vilket kan göra att eleven får svårigheter att lösa en textbaserad uppgift om eleven inte 

förstår innehållet. Swansson (2010) skriver att en elevs språkförmåga och ordförråd är av 

stor betydelse när eleven ska förstå en text. Om eleven inte förstå texten som presenteras 

så finns det stor möjlighet att eleven inte löser uppgiften som presenteras. Även Malmer 

(2002) skriver att det behövs ett stort ordförråd när man ska lösa textbaserade uppgifter. 

Elever som inte har ett välutvecklat språk eller ett stort ordförråd har större risk att få 

svårigheter att lösa textbaserade matematikuppgifter då de har svårt att bilda en 

grundläggande begreppsbildning. 

Svårighet 3 handlar om att eleven har svårigheter med att koppla samman olika ord och 

matematiska begrepp. Eleven kan till exempel ha svårigheter med att veta vad dubbelt 

och hälften betyder. Som Swansson (2010) nämner ovan att ett brett ordförråd är viktigt 

så nämner författaren även att matematisk begreppsbildning i matematik är viktigt 

eftersom eleverna behöver ha en förståelse om det matematiska begreppets betydelse. 

Exempelvis att hälften och dubbelt innebär olika saker.  Enligt Malmer (2002) har läraren 

en viktig roll i att använda sig av matematiska begrepp i undervisningen så att eleverna 

kommer i kontakt med dessa begrepp. Även viktigt att läraren förklarar dessa begrepp så 

att det inte enbart är ord som eleverna hör men inte förstår. På så sätt kommer eleverna 

så småningom kunna använda sig av dessa begrepp och förstå dem när de dyker upp. 

Även Hoines (2008) skriver att begreppsutvecklingen är viktig för eleverna i deras 

matematikutveckling. Författaren menar att vi ska se de olika matematiska begreppen ska 

ses som ett kommunikationsmedel i matematiken som eleverna kan uttrycka sig med. 

Enligt Orton och Frobisher (2005/1996) är begreppsutveckling något som eleverna måste 

få introducerat för sig av läraren och få möjligheten att diskutera dessa matematiska 
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begrepp i undervisningen. Men även att eleverna får möjligheten att använda sig av 

begreppen i relevanta sammanhang i undervisningen.  

Svårighet 4 innebär att eleven har svårigheter med att plocka ut det väsentliga ur en text. 

Swansson (2010) skriver att elever som är i början av sin läsutveckling har mycket svårare 

att plocka ut det väsentliga i en text då texten ofta kan bli för stor och för mycket 

information ska tas ut. Även Stensson (2013) skriver att läsutveckling är av betydelse och 

att eleverna behöver förkunskaper och erfarenheter att lösa textbaseradeuppgifter. Har 

eleverna inte detta så försvårar det för eleven att förstå sammanhanget i en 

textbaseraduppgift.  Enligt Heyd-Metzuyanim (2013) är det vanligt att elever som har 

dyskalkyli har större risk att få matematiksvårigheter. Elever som har dyskalkyli har oftast 

svårigheter med att utföra enklare beräkningar i matematik eftersom eleven kan kasta om 

siffror i uppgiften vilket såklart gör att det försvårar själva lösningen. Detta kan då göra 

att eleven har svårt att ta ut det väsentliga i en uppgift. När eleven kastar om siffror i en 

textbaserad matematikuppgift så gör det att eleven får svårt att lösa uppgiften på ett 

korrekt sätt.  

3.2 Textuppgifter 

Textuppgifter kan se ut på olika sätt de kan vara i form av lästal eller 

problemlösningsuppgifter. Enligt Sriraman och English (2010) handlar 

problemlösningsuppgifter om att eleven behöver tänka logiskt och försöka få fram en 

lösningsmetod som fungerar just för den uppgiften. Eleven behöver ta reda på vilken 

metod som passar för olika problemlösningsuppgifter. I en problemlösningsuppgift får 

eleven utveckla sitt tankesätt och får en möjlighet att inhämta ny kunskap som denne inte 

hade innan. Det som symboliserar en problemlösningsuppgift är att individen inte på 

förhand vet vilken lösningsmetod som behövs användas jämfört med om man räknar en 

additionsuppgift då vet individen på förhand vilken metod som ska användas. van 

Bommel, Palmér och Liljekvist (2018) skriver att en problemlösningsuppgift innebär att 

eleven på förhand inte vet vilken lösningsmetod som ska användas. Självklart kan elever 

ha olika förkunskaper kring problemlösning och ha olika lätt eller svårt för att lösa en 

problemlösningsuppgift. Har läraren som mål att träna problemlösningsförmågan gäller 

det för läraren att veta vilka förkunskaper eleverna har och därefter konstruera 

problemlösningsuppgifter för eleverna. Om läraren inte på förhand vet hur elevernas 

förkunskaper är kring problemlösning finns det risk att själva 

problemlösningsuppgifterna blir vanliga rutinuppgifter för vissa elever.  

van Bommel, Palmér och Liljekvist (2018) skriver även om lästal vilket innebär en 

uppgift där eleven ska läsa en text och koppla till matematikens språk och på så sätt kunna 

lösa uppgiften. Att eleven gör detta innebär ibland att eleven matematiserar. Enligt 

Csíkos, Kelemen och Verschaffel (2011) innebär lästal en uppgift som innehåller många 

ord där eleven behöver kunna plocka ut det väsentliga i uppgiften för att på så sätt kunna 

lösa uppgiften. Ett lästal kan även innebära att eleven behöver läsa lite mellan raderna för 

att kunna lösa uppgiften.  
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I analysen av de två olika läromedlen har studien utgått ifrån de ovannämnda forskarnas 

syn på lästal och problemlösningsuppgifter. Därmed kommer jag tolka en textuppgift som 

ett lästal eller en problemlösningsuppgift. Under metod- och resultatdelen kommer jag 

visa exempel på vad jag tolkar som en textuppgift.  

3.3 Varför ska elever arbeta med problemlösning?  

Malmer (2002) skriver att vi som individer har användning av vår 

problemlösningsförmåga i vardagen då vi behöver göra olika övervägande och 

beräkningar. Vi kan göra dessa beräkningar i huvudet men vi kan också behöva skriva 

ner dessa beräkningar. Det är en av anledningarna till att problemlösningsförmågan har 

hög prioritet i skolan. I dagens skola fokuseras det för mycket på att få fram rätt svar på 

en uppgift istället för att se själva utmaningen som något bra och viktigt. Både lärare och 

elever behöver se problemlösning som något bra och som kan utveckla ens kunskaper. 

Fortsättningsvis menar Malmer (2002) att problemlösningsförmågan bland annat kan 

utveckla en individs förmåga att läsa och tolka en text, få utlopp för fantasi och kreativitet, 

upptäcka matematikens användning inom andra skolämnen med mera.  Verschaffel, De 

Corte och Lasure (1994) skriver att problemlösningsförmågan är något som kan vara till 

hjälp i många olika situationer i livet och att det är något som barn behöver öva på tidigt. 

Problemlösningsförmågan gör att elever kan fördjupa sig i olika ämnen så att de senare 

kan utveckla sina kunskaper och på så sätt komma vidare i sin utveckling. 

Problemlösningsförmågan är inte något som eleven bara har hjälp av i ämnet matematik 

utan det gäller också andra ämnen och även i olika vardagssituationer.  Problem är något 

som vi stöter på dagligen i våra liv. 

Vula och Kurshumlia (2015) skriver att om en elev ska bli duktig i matematik krävs det 

att eleven kan språket och förstår sig på det matematiska språket. Författarna beskriver 

då att problemlösning är något som hjälper eleven att förstå matematik och utveckla sitt 

egna matematiska tänkande. Medan elever kan ha lätt för olika områden inom 

matematiken så är just problemlösningsförmågan något många elever har svårt för. Det 

eleverna kan ha svårt för är att veta vad som ska göras i en problemlösningsuppgift och 

har inte tillräcklig kunskap för att lösa uppgiften.  

I Vula och Kurshumlias (2015) studie visade det sig även att eleverna hade bristande 

kunskaper i sitt ordförråd både i vardagligt språk och i matematikens språk vilket 

försvårade deras möjligheter att lösa problemlösningsuppgiften. Det gäller för eleverna 

att skapa sig en förståelse för matematikens språk så att eleverna kan förstå ett problem 

och välja en lämplig metod för att lösa en problemlösningsuppgift. Men det är inte bara 

elevernas uppgift att utveckla sin förståelse för problemlösningsuppgifter utan läraren har 

ett stort ansvar att utveckla elevernas ordförråd och deras förståelse för 

problemlösningsuppgifter. Det gäller för läraren att hitta en metod som passar eleverna 

och ger eleverna möjligheten att utveckla sin förståelse för problemlösningsuppgifter. I 

processen med att utveckla elevernas förståelse är det viktigt att läraren arbetar med 

feedback till eleverna så att de känner att de är på rätt väg till att lösa uppgiften.  
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3.4 Varför ska elever arbeta med lästal? 

van Bommel. Palmér och Liljekvist (2018) skriver att lästal ofta är kopplade till elevernas 

vardag. Ofta är det en fiktiv situation som är elevnära och således inte så svårt för eleverna 

att relatera till. Detta görs inte endast för att eleverna ska känna igen i situationen utan 

istället används lästalet så att eleverna lättare ska förstå begreppen som används i lästalet 

och på så sätt kunna koppla uppgiften till det matematiska innehållet. Genom att arbeta 

med lästal ska det ge eleven en förståelse för olika begrepp men även att eleven övar på 

att arbeta fram olika lösningsprocedurer i olika sammanhang. Möllehed (2001) skriver att 

det är vanligt att elever i yngre åldrar har svårigheter med lästal och att det vanligaste 

felet eleverna gör är att de inte förstår innehållet i lästalet, vilket kan göra att eleverna 

väjer fel räknesätt eller blandar ihop begrepp i lästalet. Författaren skriver att läraren har 

en stor roll att ta reda på vad det är eleverna har svårt med, om det är själva läsförståelsen 

eller det matematiska innehållet i lästalet. Enligt Csíkos, Kelemen och Verschaffel (2011) 

hjälper lästal eleverna att utveckla sina färdigheter inom ämnet matematik. Genom att 

eleverna utvecklar sin läsförståelse och sin förmåga att lösa lästal har eleverna även 

användning av sina nya kunskaper i andra ämnen i skolan och i vardagliga situationer.  

3.5 Matematikundervisningen i skolan 

Hur ser matematikundervisningen ut egentligen i dagens skola? Under min tid som 

lärarstudent och under den verksamhetsförlagda utbildningen har intrycket varit att 

många lärare enbart arbetar efter läroboken och sedan har genomgångar utifrån 

läroboken. Detta är inget fel i sig men det jag kan ställa mig kritisk till är om läraren vet 

om läroboken tar upp allt som står med i läroplanen i ämnet matematik och att läroboken 

ger eleverna möjlighet att nå kunskapskraven i de olika årskurserna. Därmed är det av 

intresse att undersöka om de olika läromedlen stödjer elevernas utveckling eller om de i 

själva verket kan försvåra elevernas utveckling.  Skolinspektionen (2009) skriver att 

många elever i dagens skola inte får den hjälp eller utbildning de har rätt till och behöver. 

Det här problemet har uppstått genom att en lärare inte har den kunskap som krävs om 

läroplanen och dess olika mål. Skolinspektionen (2009) menar att undervisningen som 

elevernas oftast får är begränsad och saknar moment i matematiken som eleverna behöver 

uppfylla. Detta kan göra att elever inte får möjlighet att utveckla sina olika förmågor 

såsom problemlösning, förmåga att se samband, kunna resonera och uttrycka sig både 

muntligt och skriftligt. I och med att läraren inte är medvetna om exakt vad det är eleverna 

ska uppnå i ämnet matematik bidrar det till att eleverna inte själva vet vilka mål de ska 

uppnå och varför. Ifrån rapporten framgår det att undervisningen inte är tillräckligt 

varierande och att det fokuseras för mycket på räknandet i matematikboken. Det blir 

mycket eget arbete och eleverna får inte möjlighet att integrera med de övriga eleverna 

och ta del av deras erfarenheter och kunskaper. Självklart gäller detta inte alla skolor och 

alla lärare utan Skolinspektionen (2009) påpekar att många elever får en varierande och 

fullgod undervisning. I Rapporten föreslås det att för ta tag i dessa problem så måste 

exempelvis lärarna i ämnet matematik få en bättre kunskap om läroplanens mål och 

kunskapskrav och även kunna presentera målen för eleverna på ett begripligt sätt. Även 
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rektorn har ett stort ansvar att se till att lärarna gör detta och rektorn har även ansvar för 

att det sker en utveckling av matematikundervisningen tillsammans med behöriga läraren.  

Ett annat problem som framkommer i rapporten från Skolverket (2012) är att lärare kan 

uppleva att valet av ett läromedel inte är deras eget utan att det är rektorn som valt att det 

är just det läromedlet alla ska arbeta med. Lärarna får inget eget val utan blir mer eller 

mindre tillsagda att arbeta utifrån ett visst läromedel vilket kan försvåra lärarens 

undervisning. Skolinspektionen (2006) skriver att de olika läromedlen oftast utger en 

grund i dagens undervisning men att det är lärarna själva som bestämmer hur mycket 

läromedlet styr och att lärarna borde se läromedlet som en resurs och låta läromedlet vara 

ett komplement till undervisningen. Läromedlet kan bland annat underlätta lärarens 

utvärdering av elevernas kunskaper i ämnet.  
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4 Teoretisk utgångspunkt  

För att kunna tolka de två olika läromedlen har studien utgått ifrån variationsteorin. I 

studien används variationsteorin som ett tolkningsverktyg som hjälper till att analysera 

de olika textbaserade uppgifterna.  

4.1 Variationsteorin 

Holmqvist (2004) skriver att variationsteorin handlar om att allt lärande kräver en viss 

variation. För att förstå ett lärandeobjekt krävs det en djupare förståelse för objektet som 

kan åstadkommas genom att variera lärandeobjektet. Det handlar inte om att läraren ska 

sträva efter att uppnå dem bästa resultaten utan istället vilken variation det finns i 

lärandeobjektet och att det måste anpassas efter elevens förmåga. Eleven ska ha möjlighet 

att kunna se de kritiska dragen i lärandeobjektet. Mun Ling (2014) skriver att 

variationsteorin handlar om att göra lärandeobjektet tydligt för eleverna och att själva 

undervisningsmetoden är av betydelse för elevens förmåga att ta in kunskapen. 

Undervisningsmetoden kan antingen försvåra uppgiften för eleven eller hjälpa eleven i 

dennes utveckling. Inom variationsteorin beskrivs det att lärandeobjektet har två aspekter 

som är av stor betydelse i elevens förmåga att ta till sig kunskap och det är först den 

specifika aspekten som handlar om själva ämnet och vilken kunskap läraren vill att 

eleverna ska lära sig genom undervisningen i ämnet. Det brukar benämnas som 

kortsiktiga mål. Den andra aspekten är den generella aspekten som hör ihop med den 

specifika aspekten men inom denna aspekt vill läraren att eleverna utvecklar sina 

färdigheter och kommer längre i sin utveckling och får en förståelse för sitt lärande. Detta 

benämns som långsiktiga mål. Mun Ling (2014) skriver vidare om lärandeobjektet och 

att lärandeobjektet kan ha olika innebörd beroende på vilken situation lärandeobjektet 

uppstår i. Exempelvis kan en lektion innebära att eleverna tränar på olika saker då gäller 

det för läraren att vara tydlig med vad lärandeobjektet är under just den lektionen. I 

studien är det textbaserade matematikuppgifter som är lärandeobjektet där det ligger 

fokus på vilka kritiska aspekter det kan finnas för eleverna gällande textbaserade 

uppgifter.  

4.1.1 Kritiska drag  

Mun Ling (2014) skriver vidare om variationsteorin och lärandeobjektet och att alla 

individer kan uppfatta lärandeobjektet på olika sätt. I ett lärandeobjekt kan det finnas 

kritiska drag och kritiska aspekter. Kritiska drag handlar om att se ett objekt på ett visst 

sätt och att läraren då måste uppfatta vilka kritiska drag ett lärandeobjekt kan ha. Det är 

lärarens uppgift att tolka lärandeobjektet på rätt sätt och se till att det lär ut det som avses. 

Om inte läraren riktigt förstår det kritiska dragen i ett lärandeobjekt är det självklart svårt 

för eleverna att förstå lärandet i objektet. Läraren måste kunna sätta sig in i elevernas 

tankebana och se det från elevernas perspektiv och förstå vilka de kritiska dragen är för 

eleverna. De kritiska dragen och de kritiska aspekterna hör ihop eftersom att kritiska drag 

handlar om en dimension av variation medan kritiska aspekterna handlar om ett värde i 

variationen. Marton och Tsui (2004) skriver om de kritiska dragen i ett lärandeobjekt och 
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menar på att det finns variation gällande de kritiska dragen och att dessa kritiska drag 

varierar beroende på vilken uppgift det gäller. Läraren måste ha en förståelse för elevernas 

förförståelse och därefter ta reda på vilka de kritiska dragen är för eleverna. De kritiska 

dragen kan variera från uppgift till uppgift men de kritiska dragen kan även variera 

beroende på vilken elev som ska lösa uppgiften. 

4.1.2 Kritiska aspekter 

Marton och Tsui (2004) skriver om de kritiska aspekterna och att Exempelvis i ett 

lärandeobjekt måste eleverna kunna urskilja de kritiska aspekterna i en uppgift men även 

de kritiska dragen eftersom dessa hör ihop. Författarna skriver att kritiska aspekter kan 

delas in i icke kritiska aspekter eller kritiska aspekter beroende på om de försvårar eller 

inte försvårar det för eleven i dennes lärande. Kullberg (2010) skriver om kritiska aspekter 

och det handlar om att läraren behöver upptäcka vilka aspekter i en uppgift som kan vara 

kritiska för elevernas förståelse. Upptäcker läraren de kritiska aspekterna och arbetar med 

dem med eleverna så finns det betydligt större möjlighet för eleverna att komma vidare i 

sin förståelse och kunskap kring en uppgift. Författaren skriver att det finns metoder för 

att underlätta elevernas förståelse för de kritiska aspekterna i en uppgift. Det innebär 

bland annat att läraren behöver göra möjligt för eleverna att själva se de kritiska 

aspekterna i uppgifterna men även att eleverna och läraren vet varför eleverna arbetar 

med en specifik uppgift eller ett specifikt område. Wernberg (2009) skriver om lärarens 

betydelse när de kritiska aspekter ska upptäckas och att det är läraren som ska ge eleverna 

möjlighet att upptäcka de kritiska aspekterna genom att använda sig av en variation 

gällande de kritiska aspekterna. Genom att läraren använder sig av variation kan eleverna 

ges möjlighet att se de olika kritiska aspekterna från ett olika perspektiv. När eleverna får 

möjlighet att förstå de kritiska aspekterna i en uppgift samt urskilja de kritiska aspekterna 

i en variation så ges eleverna en möjlighet till lärande.  

Med hjälp av variationsteorin kommer de olika läroböckernas innehåll analyseras 

gällande textbaserade uppgifter i matematik. De olika svårigheterna som identifierades i 

självständigt arbete I (Björkqvist och Ngó, 2018) kommer behandlas som kritiska 

aspekter i analysen.  
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5 Metod  

I detta stycke beskrivs det vilken metod som har använts i studien samt hur jag har gått 

tillväga för att analysera de två olika läromedlen.  Det beskrivs även lite kortfattad om de 

två olika läromedlen.  

5.1 Kvalitativ metodik  

Olsson och Sörensen (2011) skriver om den kvalitativa metoden och att forskarens egna 

erfarenheter och värderingar fungerar som ett hjälpmedel i själva arbetsprocessen och att 

det är forskarens uppgift att på ett objektivt sätt tolka informationen denne får. Det är 

själva texten och arbetsmaterialet som är i fokus i en kvalitativ metod. I en kvalitativ 

metod så strävar forskaren efter att få en helhetsbild av situationen och försöker sätta sig 

in i vad det är som behöver göras.  Arbetet har då baserats på den kvalitativa metoden då 

det är min tolkning av de olika läromedlen som i fokus då studien kritiskt har granskat 

olika textbaserade matematikuppgifter.  

5.2 Urval av läromedel 

Under min senaste verksamhetsförlagda utbildning fick jag arbeta med Prima Matematik 

3A (Brorsson, 2014). Vilket har gett en inblick hur läromedlet fungerar. Läromedlet 

Prima Matematik (Brorsson, 2014) är utgivet av Gleerups. Då läromedlet Prima 

Matematik 3A är konstruerat för en årskurs 3 så har studien utgått från att göra en 

läromedelsanalys på läromedel i årskurs 3. Det lättlästa läromedlet är Mattegruvan som 

består av 3 olika läroböcker som är Koppargruvan, Silvergruvan och Guldgruvan.  Den 

bok som har använts i studien är Guldgruvan (Svensson och Östergren, 2007) som är 

gjord för en årskurs tre.  

5.2.1 Prima Matematik 3A  

Läromedlet Prima Matematik består av två terminsböcker i varje årskurs (3A och 3B). I 

Prima matematik 3A arbetar eleverna bland annat med matematikens historia, 

uppställning i addition och subtraktion, matematiska likheter samt area och omkrets. 

Under varje kapitel i Prima Matematik inleds kapitlet med en målbeskrivning som talar 

om vad eleverna ska kunna efter avslutat kapitel. I början av varje kapitel finns det något 

som kallas mattelabbet som är praktiska uppgifter där eleverna får träna sin 

problemlösningsförmåga och sin förmåga på att kommunicera med varandra. Varje 

kapitel avslutas med en diagnos på det kapitlet gått igenom och sedan några 

repetitionssidor där eleverna får möjlighet att träna mer på vissa saker.  
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Bild 1: Prima matematik (tillstånd av Gleerups, 2018-04-15)  

5.2.2 Guldgruvan  

Läromedlet Mattegruvan består av en grundbok och en läxbok i varje årkurs. De tre olika 

grundböckerna är Koppargruvan (årskurs 1), Silvergruvan (årskurs 2) och Guldgruvan 

(årskurs 3). Då jag har lagt mitt fokus på läromedel i årskurs 3 så har studien utgått från 

Guldgruvan i läromedelsanalysen. Alla grundböckerna är indelade i tio olika kapitel där 

varje kapitel inleds med en målbeskrivning på vad det är eleverna ska lära sig genom 

kapitlet. I Guldgruvan arbetar eleverna bland annat med problemlösning, 

positionssystemet, addition, subtraktion och rimlighetsbedömning.  

 

Bild 2: Guldgruvan (tillstånd av Gleerups, 2018-04-15) 

5.3 Kritiska aspekter 

Genom variationsteorin kan det ses vilken variation det finns gällande textbaserade 

matematikuppgifter. De kritiska aspekter som analyserats i de olika läromedelena är 

svårigheterna ifrån självständigt arbete I. 

 Ljudning och avkodning av ord 

 Matematisk begreppsförståelse 

 Förstå vardagliga ord 

 Plocka ut det väsentliga i textbaserade uppgifter 

 

Ett exempel på en kritisk aspekt är textbaserad uppgift kan ha är att den innehåller mycket 

information vilka kan göra att eleven får svårigheter med att ta ut det väsentliga (svårighet 

4) i en uppgift. Det studien har letat efter är om de kritiska aspekterna förekommer i de 
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olika läromedlen. Ett analysschema har använts för att analysera lästalen och 

problemlösningsuppgifterna och dess kritiska aspekter.  

5.4 Analysschema  

I studien användes ett analysscheman för att analysera de olika textbaserade 

matematikuppgifterna. De två läroböckerna har analyserats var för sig för att 

inledningsvis studera hur många textbaserade uppgifter varje bok innehåller samt vilka 

uppgifter som är lästal samt problemlösningsuppgifter. I analysschemat finns det 

framtagna kritiska aspekterna med som en rubrik. Den första rubriken står för totalt antal 

textbaserade uppgifter. Därefter har problemlösningsuppgifter och lästal delats upp för 

att göra det tydligt hur många uppgifter det finns inom respektive kategori. De tre sista 

rubrikerna står för de framtagna kritiska aspekterna och hur dessa gör sig synliga i de 

olika uppgifterna. I läromedelsanalys analyseras tre av de fyra framtagna svårigheter. 

Svårighet 1 (ljudning och avkodning av ord) har plockats bort som kritisk aspekt. Denna 

kritiska aspekt har plockas bort för att göra resultatet tillförlitligt då det är svårt att veta 

exakt vilka ord elever behöver ljuda ihop och avkoda.  

Läromedel: _____________________          Antal uppgifter:  

Totalt antal textuppgifter  

Problemlösningsuppgifter  

Lästal   

Matematisk begreppsförståelse  

Vardagliga ord  

Plocka ut det väsentliga  

 

Tabell 1: Analysschema för Prima Matematik 3A och Guldgruvan 

5.5 Trovärdighet och tillförlitlighet  

Bryman (2011) skriver att tillförlitligheten och trovärdigheten är viktigt för ett arbete. 

Tillförlitligheten handlar om att resultatet forskaren får fram genom studien även ska 

kunna användas på en annan studie vid ett annat tillfälle. Andra forskare ska nämligen 

kunna använda sig av samma metoder och strategier och då få fram samma resultat som 

föregående forskare. Om detta är fallet är studien tillförlitlig. Även trovärdigheten är av 

betydelse då denna handlar om forskaren i studien verkligen undersöker och mäter det 

som skall mätas. Forskaren måste vara noga med att fokusera på att undersöka det som 

ska undersökas och inte gå in på det som inte är relevant för studien. I studien har det 

varit viktigt för mig att vara noga med hur jag tolkade de olika textbaseradeuppgifterna 

och samt upptäcka vilka kritiska aspekter de olika uppgifterna kan ha. 

 5.6 Forskningsetiska principer 
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Då studien inte innehåller några deltagande personer så behöver jag inte ta hänsyn till de 

fyra olika forskningsetiska principerna som vetenskapsrådet (2002) nämner: 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Istället 

för dessa forskningsetiska principer har studien tagit hänsyn till CUDOS-kravens 

forskningsetiska krav som berörs i arbetet. Gustafsson, Hemerén & Petterson (2017) 

skriver om de fyra CUDOS-kraven som behövs ta hänsyn till i en studie. De fyra kraven 

är Communism (C) som står för att resultatet på studien ska vara offentligt för alla att ta 

del av. Det andra kravet är universalism (U) handlar om att studien ska bedömas på 

vetenskaplig grund och att forskarens kön, bakgrund och roll i samhället inte av betydelse 

i studien. Det tredje kravet är disinterestedness (D) som innebär att forskaren enbart ska 

ha som intresse att bidra med ny kunskap genom studien som denne gör. Det fjärde kravet 

är organized scepticism (OS) som innebär att forskaren kritiskt ska granska och 

ifrågasätta resultatet som forskaren tar del av och får fram i studien. Därmed måste 

forskaren ha en helhetsbedömning och en stadig grund att stå på innan forskaren kan ge 

en slutbedömning.  

5.7 Metoddiskussion  

I läromedelsanalysen har det varit viktigt att urskilja de olika kritiska aspekterna i 

läroböckerna och granska de textbaserade matematikuppgifterna på ett noggrant och 

korrekt sätt. I studien har jag försökt sätta mig in hur eleverna kan tänka kring dem olika 

textbaserade matematikuppgifterna och har då försökt ta reda på vilka de olika kritiska 

aspekterna kan vara för eleverna. I analysen av de olika textbaserade 

matematikuppgifterna har det varit viktigt att vara medveten om att en elev kan uppfatta 

en viss uppgift som en rutinuppgift medan en annan elev kan uppfatta uppgiften som en 

problemlösningsuppgift. Därför är det viktigt att påpeka att det har varit min tolkning som 

gällt i läromedelsanalysen av de två olika läroböckerna. Studien har även tagit i beaktning 

annan forskning och litteratur när analysen har skett kring de textbaserade 

matematikuppgifterna.  
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6 Resultat och analys 

Under resultatdelen har de två olika läroböckerna analyserats. I studien har det analyserats 

hur vanligt förekommande textbaserade uppgifter är i läroböckerna men även om de 

framtagna kritiska aspekterna görs synliga i textuppgifterna.  

6.1 Analys av Prima Matematik 3A 

I nedanstående analysschema synliggörs det hur många uppgifter det finns inom varje 

kategori. I analysen framkom det att det endast fanns 44 stycken uppgifter som räknas 

som textuppgifter och att det då endast finns tre stycken problemlösningsuppgifter totalt 

och resterande klassas som lästal. I läromedlet finns det endast två sidor som författaren 

själv benämner som problemlösning. Nedan visas exempel på vad som tolkas som lästal 

respektive problemlösningsuppgift. Figur 1 är ett vanligt förekommande lästal som är 

genomgående i alla textuppgifter medan figur 2 visar en problemlösningsuppgift. Figur 

2 räknas som en problemlösningsuppgift då eleven måste testa sig fram med lämplig 

metod för att få fram rätt svar i uppgiften. Detta gäller främst uppgift 1a och 1c i figur 2. 

Även läromedlet benämner figur 2 som en problemlösningsuppgift i 

innehållsförteckningen i läroboken. I studien har problemlösningsuppgift tolkats som en 

uppgift där eleven behöver testa sig fram med olika metoder för att få fram rätt svar i 

uppgiften medan ett lästal har tolkats som en text där eleven läser en text och ska sedan 

lösa uppgiften med lämplig metod.  

 Om vi tittar översiktligt på tabellen syns det tydligt att den vanligaste förekommande 

kritiska aspekten är matematisk begreppsförståelse (16) medan vardagliga ord (4) och 

plocka ut det väsentliga i en text (1) inte förekommer särskilt ofta  

Läromedel: Prima Matematik 3A          Antal uppgifter:  

Totalt antal textuppgifter 44 stycken textuppgifter 

Problemlösningsuppgifter 3 stycken problemlösningsuppgifter 

Lästal  41 stycken lästal 

Matematisk begreppsförståelse 16 uppgifter  

Vardagliga ord 4 uppgifter 

Plocka ut det väsentliga 1 uppgift 

 

Tabell 3: fullständigt analysschema för Prima Matematik 3A 

 

6.1.1 Analys av kritiska aspekterna i Prima Matematik 3A 

I analysen av de tre olika kritiska aspekterna har studien letat efter kritiska aspekter i 

textbaserade matematikuppgifter. Som det syns i tabell 3 så är det främst matematisk 

begreppsförståelse som är den kritiska aspekten som är mest synlig i de olika textbaserade 
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uppgifterna, medan att känna igen vardagliga ord samt att plocka ut det väsentliga i en 

text är kritiska aspekter som inte syns lika tydligt i läromedlet. I figur tre och fyra så är 

det exempel på uppgifter där matematisk begreppsförståelse görs synlig. I figur tre 

förekommer det flertal olika matematiska begrepp så som kvadrat, dubbelt och omkrets 

medan i figur fyra är det liter och tredjedel som finns som exempel på matematiska 

begrepp. Det gäller för eleverna att kunna dessa begrepp då de beskrivs i kapitlet innan. I 

figur fem visas ett exempel på en uppgift där det förekommer ett vardagligt ord som 

eleverna kan fastna på och det koncentrerad saft. Det är inte säkert att detta är en kritisk 

aspekt för de flesta elever men ordet kan försvåra det för några elever då de kanske har 

svårt att förstå innebörden av ordet och fastnar på uppgiften. I figur sex syns en uppgift 

som kan innebära svårigheter för eleven att plocka ut det väsentliga i uppgiften. Då 

uppgiften innehåller relativt mycket text och består av längre ord så som 

Hundratalssiffran, Tiotalssiffran med mera  kan det  innebära att eleven upplever den 

kritiska aspekten. Då det endast fanns en uppgift som innehöll den kritiska aspekten att 

plocka ut det väsentliga i en textbaserade uppgift så var det svårt att hitta ett tydligare 

exempel. Det är genomgående i boken väldigt lite text i de textbaserade uppgifterna och 

uppgifterna ser ofta ut som exemplet i figur 1.  

 

Figur 1: lästal ur Prima Matematik 3A (illustratör Johanna Kristiansson, s.41) 

 

Figur 2: Problemlösningsuppgift ur Prima Matematik 3A (illustratör Johanna Kristiansson, s.144)  
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Figur 3: Textuppgift ur Prima Matematik 3A (illustratör Johanna Kristiansson, s.122) 

 

Figur 4: Textuppgift ur Prima Matematik 3A (illustratör Johanna Kristiansson) 

 

Figur 5: Textuppgift ur Prima Matematik 3A (illustratör Johanna Kristiansson, s.141) 

Figur 6: Textuppgift ur Prima Matematik 3A (illustratör Johanna Kristiansson, s. 132)  

6.2 Analys av Guldgruvan 

I nedanstående analysschema syns en översikt över hur många textbaserade 

matematikuppgifter det finns i läromedlet Guldgruvan. I analysschemat visas det att det 

enbart finns 37 uppgifter som kan klassas som textuppgifter och av dessa är alla 37 
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stycken lästal och inga uppgifter klassas som problemlösningsuppgifter. Efter en inblick 

i läromedlet finns det inga uppgifter i läroboken som benämns som 

problemlösningsuppgifter av författaren. I analysschemat visas det att två kritiska 

aspekter görs synliga, matematisk begreppsförståelse (6) samt vardagliga ord (6) medan 

att plocka ut det väsentliga i en textbaserad uppgift inte framkommer som en kritisk 

aspekt i läromedlet.  

Läromedel: Guldgruvan                        Antal uppgifter:  

Totalt antal textuppgifter 37 stycken textuppgifter 

Problemlösningsuppgifter 0 stycken problemlösningsuppgifter 

Lästal  37 stycken lästal 

Matematisk begreppsförståelse 6 uppgifter  

Vardagliga ord 6 uppgifter 

Plocka ut det väsentliga 0 uppgifter 

 

Nedan visas ett exempel på hur de olika textuppgifterna generellt ser ut i hela läromedlet. 

I läromedlet förekommer det textbaseradeuppgifter i slutet av varje kapitel som en liten 

avslutning på kapitlet. Textuppgifterna som visas är ett tydligt exempel på hur alla 

textuppgifter ser ut i hela läromedlet.  

 

Figur 7: Lästal ur Guldgruvan (illustratör, Eva Lindén, s. 50) 
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6.2.1 Analys av kritiska aspekterna i Guldgruvan 

I analysen av Guldgruvan upptäcktes endast två kritiska aspekter utav tre. De kritiska 

aspekter som synliggjordes var matematisk begreppsförståelse (6) och förstå vardagliga 

ord (6). Anledningen till att den kritiska aspekten att ta ut det väsentliga i en text inte 

synliggjordes kan vara för att textuppgifterna i läromedlet generellt är väldigt korta och 

består som mest av tre kortare meningar som innehåller lite text. Exempelvis i figur 7 i 

uppgift 1 behöver eleverna endast ta reda på hur många sidor Martin har kvar att läsa. Det 

eleverna behöver kunna göra i exemplet är att kunna välja ut rätt metod (subtraktion) för 

att kunna lösa textuppgiften. Nedan syns exempel på uppgifter där elever kan uppleva de 

två olika kritiska aspekterna som synliggjordes i läromedlet Guldgruvan (matematisk 

begreppsförståelse, vardagliga ord). Då det endast fanns sex stycken textbaserade 

uppgifter under de två kritiska aspekterna har det varit svårt att hitta tydliga exempel som 

illustrerar de kritiska aspekterna. I figur 9 visas ett exempel på hur den kritiska aspekten 

matematisk begreppsförståelse kan göras synlig för eleverna. Matematiska begrepp som 

kan försvåra det för eleverna att lösa uppgiften kan vara begrepp som hälften, tillsammans 

i dem här uppgifterna. Andra matematiska begrepp som används i textbaserade uppgifter 

i läromedlet är t.ex. dubbelt, skillnaden. I figur 9 kan den kritiska aspekten att förstå 

vardagliga ord synliggöras för eleverna genom att ord som stiger och sjunker kan vara 

ord som eleverna inte förstår innebörden av.  
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Figur 8: Textuppgift ur Guldgruvan (illustratör, Eva Lindén, s. 130) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Textuppgift ur Guldgruvan (illustratör, Eva Lindén, s. 82) 
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6.3 Resultat kopplat till variationsteorin 

Under denna del kommer Resultatet kopplas samman med variationsteorin som skrivits 

om under teoretisk utgångspunkt.  

I resultatet har en läromedelsanalys gjorts vilket har synliggjort att en del textbaserade 

matematikuppgifter kan innehålla kritiska aspekter för eleverna. Kullberg (2010) och 

Wernberg (2009) skriver om kritiska aspekter och anser att läraren har ett stort ansvar att 

upptäcka vilka de kritiska aspekterna kan vara för eleverna i ett lärandeobjekt. Det är 

viktigt att läraren upptäcker de kritiska aspekterna så att läraren kan hjälpa eleverna att 

skapa en förståelse för vilka kritiska aspekter ett lärandeobjekt kan innehålla. För att 

eleverna ska få syn på de kritiska aspekterna och få en förståelse för dessa så krävs det att 

det är variation i lärandet och att de kritiska aspekterna varieras. Då resultat har fokuserat 

på att upptäcka de kritiska aspekterna i textbaserade matematikuppgifter i två olika 

läromedel är det intressant att se om de textbaserade uppgifterna som finns i läroböckerna 

hjälper eller försvårar elevernas förståelse för textbaserade uppgifter. Resultatet visar att 

majoriteten av uppgifterna inte innehåller särskilt många kritiska aspekter så är det inte 

säkert att dessa uppgifter försvårar elevernas förståelse för textbaserade uppgifter. Men å 

andra sidan är det inte säkert att de textbaseradeuppgifterna utvecklar elevernas kunskaper 

och förståelse för textbaserade uppgifter. Mun Ling (2014) skriver vidare om 

variationsteorin och att det är ytterst viktigt att göra lärandeobjektet tydligt för eleverna 

och att själva undervisningsmetoden är avgörande för elevernas förståelse och 

kunskapsutveckling kring lärandeobjektet. I studien och resultatet så har lärandeobjektet 

varit textbaserade matematikuppgifter och genom läromedelsanalysen går det att ställa 

sig frågande till om lärandeobjektet blir tydligt och om bristen på variationen i de 

textbaserade uppgifterna hjälper eleverna i deras förståelse av textbaserade uppgifter.  
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7 Diskussion och slutsats 

I följande del så kommer de olika frågeställningarna diskuteras samt resultatet och 

analysen kommer diskuteras  

Syftet med studien har varit att undersöka hur vanligt förekommande textbaserade 

matematikuppgifter är i ett lättläst läromedel jämfört med ett vanligt läromedel. I de 

textbaserade uppgifterna har analyserats om kritiska aspekter görs synliga i de olika 

textbaserade uppgifterna. En av de kritiska aspekterna som har analyserats är att förstå 

vardagliga begrepp. Som nämnt tidigare under 3 Bakgrund och tidigare forskning så 

understryker Swansson, 2010; Malmer, 2002; Vula och Kurshumlia, 2015 med flera att 

ett brett ordförråd och god språkkunskap är viktigt när eleverna ska förstå en text. Att 

elever behöver ett bra ordförråd och goda språkkunskaper leder in oss på den första 

kritiska aspekten som har analyserats i läromedelsanalysen och det är att förstå 

vardagliga ord. Totalt har den kritiska aspekten visat sig fyra gånger i Prima Matematik 

3A och sex gånger i Guldgruvan. Anledningen till det låga antalet kan ha varit att inget 

utav läromedlen innehåller särskilt många textbaserade matematikuppgifter vilket kan 

göra att det är svårt att få syn på den kritiska aspekten. En annan anledning kan vara att 

innehållet i de textbaserade uppgifterna ofta är korta och innehåller ett enkelt vardagligt 

språk som de flesta elever med all säkerhet behärskar. Det går dock att ställa sig frågande 

till om eleverna borde utmanas mer med längre texter och ett svårare språk för att på så 

sätt utveckla sina läskunskaper och sitt ordförråd. Läraren har där ett ansvar att själv veta 

vad lärandeobjektet ska vara för eleverna och att eleverna då lär sig och tränar på det som 

är tänkt att göras.  

Den andra kritiska aspekten som undersöktes i resultatet var matematisk 

begreppsförståelse. Precis som Vula och Kurshumlia (2015) nämner ovan så är det viktigt 

att eleverna har en bra matematiska begreppsförståelse i ämnet matematik. Detta är 

särskilt viktigt när elever ska lösa problemlösningsuppgifter. Hoines (2008) skriver att 

matematisk begreppsförståelse hjälper eleverna att komma vidare i deras 

kunskapsutveckling inom ämnet matematik. Matematiska begrepp ska ses som ett 

kommunikationsmedel i matematik som eleverna ska kunna använda och behärska för att 

få en ökad förståelse för ämnet. Enligt läroplanen så ska eleverna inom ämnet matematik 

komma i kontakt med matematiska begrepp i undervisningen men eleverna ska även 

kunna använda dessa begrepp när de kommunicerar och redovisar sina svar (skolverket, 

2011). I resultatdelen framgick det att den kritiska aspekten matematisk 

begreppsförståelse var den vanligaste bland de tre kritiska aspekterna. Matematiska 

begrepp som var vanliga i bägge läromedlen var begrepp som tillsammans, hälften, 

dubbelt men det kunde även förekomma begrepp som omkrets, area när det var 

textbaseradeuppgifter gällande geometri. Då eleverna enligt läroplanen ska ges möjlighet 

att komma i kontakt med matematiska begrepp är det viktigt att antingen läromedlen tar 

upp matematiska begrepp eller att läraren tar upp dessa begrepp och förklarar dem för 

eleverna och låter eleverna få möjlighet att använda matematiska begrepp i 

undervisningen på muntligt och skriftligt. I de två olika läromedlen används matematiska 
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begrepp genomgående i hela läroboken men det är främst i vanliga rutinuppgift begreppen 

används och inte i textbaseradeuppgifter.  

Den tredje och sista kritiska aspekten som har analyserats är att plocka ut det väsentliga 

i en textbaserad uppgift. Enligt Stensson (2013) skriver att läsutveckling är av betydelse 

och att elevernas förkunskaper och förståelse spelar roll när elever ska lösa 

textbaseradeuppgifter. Författaren menar att om eleven inte har kommit tillräckligt långt 

i sin läsförmåga försvårar det för eleven att kunna förstå och lösa en textbaseraduppgift. 

Även Swansson (2010) påpekar att elever som är i början av sin läsutveckling kan ha 

svårt för att plocka ut det väsentliga i en text då en text ofta kan innehålla mycket text och 

mycket information som behöver tas ut. I resultatet syns det att denna kritiska aspekt 

knappt förekommer alls i de olika läromedlen vilket gör att det är svårt att analysera och 

diskutera den kritiska aspekten. Anledningen till att den kritiska aspekten inte synliggörs 

kan vara för att de textbaseradeuppgifterna är väldigt korta och oftast består av två 

meningar. De textbaserade uppgifterna innehåller även mycket lite information vilket 

innebär att eleverna med stor säkerhet kan plocka ut det väsentliga i texten då inte mycket 

annat anges.  

7.1 Skillnaden på en lättläst matematikbok jämfört med originalboken som 

används i undervisningen 

I studien har en läromedelsanalys gjorts på två olika läromedel ifrån Gleerups, ett lättläst 

läromedel (Guldgruvan, 2007) och en klassisk matematikbok (Prima Matematik 3A, 

2014).  I studien har tre kritiska aspekter analyserats men även om de textbaserade 

uppgifterna skiljer sig i de olika läromedlen så har textmängden i de två olika läromedlen 

har inte skiljts åt mycket utan har varit densamma i båda böckerna. Om det skulle göras 

en läromedelsanalys i högre årskurser kan det möjligtvis skilja sig mer gällande 

textmängden i ett lättläst läromedel jämfört med den klassiska matematikboken.   

7.2 Slutsats  

I studien har en läromedelsanalys gjorts och de frågeställningar som har besvarats genom 

studien är hur vanligt förekommande textbaserade matematikuppgifter är i de två olika 

läromedlen samt om eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att lösa textbaserade 

uppgifter i relation till de tre kritiska aspekterna som har analyserats. I studien har det 

även diskuterats om det varit någon skillnad på textbaserade uppgifter i en lättläst 

matematikbok jämfört med originalboken. Genom läromedelsanalysen har studien 

försökt synliggöra vilka kritiska aspekter de olika textbaserade uppgifterna kan ha. Då 

resultatet visade att flertalet av uppgifterna inte innehöll de tre olika kritiska aspekterna 

är det inte säkert att de olika läromedlen försvårar det för eleverna att lösa de olika 

textbaserade uppgifterna bortsett från några enstaka uppgifter. Men resultatet i 

läromedelsanalysen visar inte heller att eleverna får möjlighet att behärska de tre olika 

kritiska aspekterna. Istället kan det vara så att eleverna inte får möjlighet att öka sin 

förståelse för textbaserade uppgifter i ämnet matematik då eleverna inte stöter på de olika 

kritiska aspekterna tillräckligt.  
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8 Fortsatt forskning 

Utifrån läromedelsanalysen som har gjorts gällande textbaserade uppgifter i ämnet 

matematik där en klassisk matematikbok har jämförts med en lättläst matematikbok så är 

det av intresse att undersöka andra läromedel i högre årskurser. Då textmängden och 

svårigheten på texterna inte skiljde sig åt särskilt mycket i en klassisk matematikbok 

jämfört med den lättlästa i årskurs 3 så hade det varit intressant att se hur stor skillnaden 

är på textbaserade matematikuppgifter i årskurs 7-9 där det ställs större krav på elevernas 

läsförmåga.    
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