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Abstrakt 
Studiens syfte är att kartlägga vilka likheter och skillnader det finns mellan 

matematikuppgifter i nivåindelade läromedel. Fokus ligger på att studera om och i så 

fall hur de fem matematiska förmågorna aktualiseras i uppgifterna på respektive nivå. 

Insamling av data har skett baserat på särskilda urvalskriterier och datamaterialet har 

sedan analyserats genom en innehållsanalys där matematikuppgifter i nivåindelade 

läromedel kategoriserats utifrån en matris baserad på studiens teoretiska ramverk. 

Studiens resultat visar att det finns en liten men genomgående skillnad mellan nivåerna 

där nästan varje matematisk förmåga aktualiseras i fler uppgifter på den avancerade 

nivån jämfört med den grundläggande. På den avancerade nivån finns även fler 

uppgifter där flera förmågor tränas i en och samma uppgift. För att kunna använda 

läromedel på bästa möjliga sätt krävs därmed en kännedom om dess innehåll och 

uppbyggnad för att kunna ge eleverna möjlighet att utveckla alla matematiska förmågor 

oavsett vilken nivå de arbetar på i läromedlet. 

 

Nyckelord 
Matematiska förmågor, nivåindelade läromedel, läromedelsanalys, algebra. 

 

Tack 
Ett stort tack till vår handledare Helén Sterner för god handledning och stöttning under 

studiens gång.   
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1 Inledning 
Ett av tre grundläggande krav som ställs på matematikundervisningen är enligt Niss och 

Højgaard (2011) att skolan ska tillhandahålla eleverna verktyg och kompetenser som de 

kan nyttja både i och utanför skolan. Med detta som utgångspunkt har de senaste 

årtiondenas matematikdidaktiska forskning enligt Lithner, Bergqvist, Bergqvist, 

Boesen, Palm och Palmberg (2010) inriktat sig mot att konkretisera vilka kompetenser 

som matematikundervisningen bör utveckla. I takt med att fler intresserat sig för 

forskningsfältet har ett flertal ramverk gällande matematiska kompetenser och hur de 

kan definieras utvecklats. Ramverken har i stora drag mycket gemensamt och 

presenterar liknande kompetenser som centrala inom matematiken. 

  

Även i Skolverkets kursplan för matematik i grundskolan (2017a) har utvecklingen av 

matematiska kompetenser hamnat i fokus och idag utgör fem matematiska förmågor 

grunden för vad undervisningen ska utveckla hos eleverna. De fem matematiska 

förmågorna är; begreppsförmåga, metodförmåga, resonemangsförmåga, 

kommunikationsförmåga samt problemformuleringsförmåga. Eftersom de fem 

matematiska förmågorna utgör en central del i kursplanen är det av vikt att lärare är väl 

medvetna om hur förmågorna aktualiseras i matematikböckernas uppgifter. Genom en 

god kännedom blir det möjligt att avgöra när läromedlet bidrar till lärandet på ett 

effektivt sätt och när det behöver kompletteras med andra uppgifter. Som lärare är det 

därför av essentiell betydelse att kunna kritiskt granska läromedel för att därigenom inte 

bara acceptera det material som läromedelsförfattaren och sedan skolan tillhandahåller. 

  

Flertalet matematikböcker är uppbyggda enligt en struktur där eleverna efter en 

gemensam grundkurs får gå vidare till antingen en repetitions- och fortsatt 

grundläggande kurs eller till en mer avancerad kurs. För att elevernas 

matematikkunskaper ska utvecklas behöver de mötas av matematikuppgifter på en 

lagom utmanande nivå. I syfte att kunna leda eleverna rätt är det som lärare därför 

viktigt att känna till vad som skiljer matematikuppgifterna åt på respektive nivå. 

Exempelvis är de uppgifter som ämnar utveckla elevernas problemlösningsförmåga 

placerade i slutet av varje kapitel i många läromedel, vilket gör att det bara är vissa 

elever som förväntas göra de uppgifterna (Liljekvist, 2014). Det är ett exempel på hur 

läromedel kan styra i vilken utsträckning elever får möta de olika förmågorna beroende 

av vilken nivå de arbetar med i matematikboken. Även Skolinspektionen (2011) 

poängterar att det är viktigt att kritiskt kunna granska läromedel då de inte 

nödvändigtvis behandlar kursplanens innehåll. Fram till 1991 skedde en statlig 

granskning av läromedels innehåll (Johnsson Harrie, 2009). I och med att det idag inte 

längre finns någon organiserad granskning av läromedel har ansvaret flyttats till 

skolorna.  

  

I den forskning gällande matematiska kompetenser framhäver både Niss och Højgaard 

(2011) samt Kilpatrick, Swafford och Bradford (2001) vikten av att eleverna ges 

möjlighet att utveckla alla matematiska kompetenser. De skriver att matematisk 

skicklighet inte uppnås genom att endast bemästra en kompetens utan istället bör 
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kompetenserna betraktas som en helhet där alla delar behövs för att individen ska förstå 

och kunna använda matematiken. Eftersom matematikundervisning till stor del bygger 

på innehållet i läromedlen är det viktigt att lärare kan identifiera de fem matematiska 

förmågorna i uppgifterna för att veta när boken är tillräcklig och när komplement 

behövs (Johansson, 2006). I nivåindelade läromedel där eleverna antingen arbetar med 

uppgifter på en grundläggande eller på en mer avancerad nivå är det viktigt att eleverna 

oavsett nivå ges möjlighet att möta och utveckla alla de fem matematiska förmågorna. 

Ingen forskning som undersöker likheter och skillnader mellan nivåer inom 

matematikläromedel har hittats. Därför ämnar studien att studera vilka förmågor som 

eleverna möter beroende på vilka uppgifter de väljer att arbeta med i nivåindelade 

matematikböcker. Därigenom kan studien uppmärksamma lärare på när 

matematikböckerna tillgodoser eleverna med uppgifter som utvecklar alla förmågor och 

på situationer när det finns ett behov av kompletterande uppgifter. 

 

2 Syfte 
Syftet med studien är att kartlägga vilka likheter och skillnader det finns mellan 

matematikuppgifter i nivåindelade läromedel. Fokus ligger på att studera om och i så 

fall hur de fem matematiska förmågorna aktualiseras i uppgifterna på respektive nivå. 

Studien avgränsas genom att studera uppgifter inom det matematiska området algebra i 

läromedel. 

 

2.1 Frågeställning 

Utifrån studiens syfte har följande frågeställning formulerats: 

 

• Hur aktualiseras de fem matematiska förmågorna i matematikuppgifter i 

nivåindelade läromedel och vilka likheter samt skillnader finns mellan nivåerna 

inom läromedel? 
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3 Litteraturbakgrund 
I följande avsnitt kommer forskning som kan relateras till denna studie att presenteras. 

Forskningen berör matematiska förmågor, läromedel samt algebra. I nedanstående 

presentation används begreppen förmågor och kompetenser beroende på vilket begrepp 

som används i det ramverk som hänvisas till. Första tillfället då ett ramverk presenteras 

nämns förmågornas namn på originalspråket. Därefter kommer förmågorna att skrivas 

på svenska utifrån våra egna översättningar. Vi kommer dock senare i vår analys enbart 

använda begreppet förmågor för att förhålla oss till den svenska kontext som 

undersökningen är gjord i. 

 

3.1 Ramverk för matematiska förmågor 

Enligt Lithner m.fl. (2010) har de senaste årtiondenas forskning inom 

matematikdidaktik fokuserat på matematiska kompetenser. Niss och Højgaard 

(2011:49) definierar matematisk kompetens enligt följande: "a wellinformed readiness 

to act appropriately in situations involving a certain type of mathematical challenge". 

  

För att konkretisera matematisk kompetens har ett flertal forskare inom området 

utformat ramverk. Niss och Højgaard (2011) har presenterat ett ramverk bestående av 8 

kompetenser (mathematical thinking competency, problem tackling competency, 

reasoning competency, representing competency, symbol and formalism competency, 

communicating competency, aids and tools competency samt modelling competency). 

Kompetenserna delas vidare in i två huvudgrupper; förmåga att fråga och besvara frågor 

samt förmåga att hantera matematiskt språk och verktyg. Enligt Niss och Højgaard 

(2011) ska kompetenserna ses ur flera olika synvinklar. De menar att de bör ses som 

åtta skilda kompetenser som alla har sina individuella särdrag samtidigt som de också 

har ett flertal gemensamma nämnare som binder dem samman till en helhet. Till 

exempel behövs både problemslösningskompetens och resonemangskompetens för att 

förklara lösningen till ett matematiskt problem. Skillnaden är att 

problemlösningskompetens inriktar sig mot förmågan att kunna avgöra vilka strategier 

som behövs för att lösa problemet medan resonemangskompetens används för att kunna 

förklara och resonera kring lösningen.  

  

Den amerikanska lärarorganisationen National Council of Teachers of Mathematics 

(NCTM, 2008) har också utvecklat ett omfattande ramverk. Deras ramverk skiljer sig 

till viss del från Niss och Højgaards (2011). Ramverket går under benämningen 

Principles and Standards och består av 10 olika delar (numbers and operations, algebra, 

geometry, measurements, data analyzis and probability, problem solving, reasoning and 

proof, communication, connections samt representation). Till skillnad från Niss och 

Højgaards ramverk består NCTM:s ramverk av fler delar. Den största skillnaden är att i 

NCTM:s ramverk nämns exempelvis geometri och algebra som egna principer och inte 

bara ses som ett matematiskt innehåll till för att utveckla de andra kompetenserna. 

  

Även Kilpatrick, Swafford och Bradford (2001) har konstruerat ett ramverk som består 

av fem delar (five strands). De utgör tillsammans de kompetenser eleven behöver 
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bemästra för att uppnå matematisk skicklighet (mathematical proficiency). De fem 

delarna i ramverket är conceptual understanding, procedural fluency, strategic 

competence, adaptive reasoning samt productive disposition. Kilpatrick m.fl. (2001) 

framhäver likt Niss och Højgaard (2011) betydelsen av att se kompetenserna som en 

helhet. De beskriver att matematisk skicklighet inte kan uppnås genom att endast 

fokusera på någon av kompetenserna utan alla behöver utvecklas.  

 

Inom svensk matematikforskning har Lithner m.fl. (2010) presenterat ett ramverk som 

till stor del bygger på NCTM:s ramverk. Det består av sex förmågor (problem solving 

ability, reasoning ability, applying procedures ability, representation ability, connection 

ability samt communication ability) och har flera likheter med de förmågor som finns i 

kursplanen för matematik (2017a). En skillnad är att Lithner m.fl. (2010) presenterar 

sex kompetenser medan kursplanen bara innehåller fem.  

  

3.2 De fem matematiska förmågorna 

De ramverk som presenterats i föregående avsnitt kan sättas i relation till de förmågor 

som lyfts fram i den svenska kursplanen (Skolverket, 2017a). Som tidigare diskuterats 

framhåller den svenska kursplanen för ämnet matematik fem förmågor som eleverna ska 

utveckla genom matematikundervisningen. De fem förmågorna formuleras på följande 

sätt (Skolverket, 2017a:57): 

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 

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

strategier och metoder, 

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar 

och lösa rutinuppgifter, 

• föra och följa matematiska resonemang, och 

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

De fem punkterna kan sammanfattningsvis benämnas som; problemlösningsförmåga, 

begreppsförmåga, metodförmåga, resonemangsförmåga samt kommunikationsförmåga. 

Fyra av de fem förmågorna förekommer i nästintill alla de ramverk som presenterats 

ovan. Begreppsförmåga som finns bland kursplanens (2017a) förmågor är däremot 

sällsynt förekommande i andra ramverk. Däremot innehåller flera andra ramverk 

kompetenser som påminner om begreppsförmågan. I ett flertal ramverk, exempelvis i 

Lithners m.fl. (2010), finns det kompetenser där förmågan att se samband står i centrum 

vilket är en viktig del även inom begreppsförståelse. Detta då det är viktigt att kunna se 

samband mellan begreppen (Skolverket, 2017b). 

Nedan kommer de fem matematiska förmågorna som finns angivna i kursplanen att 

definieras och förklaras utifrån Skolverkets kommentarmaterial till kursplanen samt de 

ramverk som presenterats ovan. Gemensamt för alla kompetenser är att de består av en 
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utredande sida samt en produktiv sida (Niss & Højgaard, 2011). Den utredande sidan 

innebär att eleven är mottagare och ska kunna ta emot och kunna se kompetensen hos 

andra. Den produktiva sidan innebär att eleven själv kan utföra det som krävs inom 

förmågan. 

  
3.2.1 Problemlösningsförmåga 

En central förmåga i kursplanen för matematik (Skolverket, 2017a) är att kunna lösa 

matematiska problem. En problemlösningsuppgift definieras av att det inte finns en 

uppenbar eller anvisad lösningsstrategi. Istället måste varje del i uppgiften plockas ut 

innan de återigen kan sättas in i sitt sammanhang och ge svar på problemet. Skolverket 

(2017b) belyser även vikten av att reflektera över sitt tillvägagångssätt när det gäller 

problemlösande. Reflektionen kan ske genom att individen applicerar ett rimlighetstänk 

på uträkningen eller väljer ut en passande problemlösningsstrategi, vilken baseras på det 

problem som ska lösas. Enligt Niss och Højgaard (2011) bidrar detta till att ett problem 

uppfattas olika beroende på vem som ska lösa uppgiften. Den som ska lösa uppgiften 

behöver kunna flera strategier för att lösa problemet. Om uppgiftslösaren saknar 

kunskap om den grundläggande aritmetiken kan en uppgift som för en erfaren 

problemlösare uppfattas som tämligen enkel kräva en utredning av de matematiska 

element som förekommer i uppgiften för den oerfarna. Problemlösning ska därmed inte 

ses som ett eget område inom matematiken utan det är något som praktiseras inom all 

typ av matematik (NCTM, 2008). Varje problem kräver alltså en utredning till skillnad 

från rutinuppgifter som har en uttalad och standardiserad lösningsmetod. 

 
3.2.2 Begreppsförmåga 

Skolverket (2017b) sammanfattar begreppsförmågan med att eleven ska kunna 

matematiska begrepp, sambandet mellan begrepp samt även kunna förklara både 

likheter och skillnader mellan begrepp. Vidare förväntas eleven även kunna använda 

begreppen. Som tidigare nämnts förekommer begreppsförmågan i få av de ramverk som 

presenterats men däremot går det att hitta likheter mellan begreppsförmågan och den 

kompetens som både Lithner m.fl. (2010) och NCTM (2008) benämner 

sambandskompetens. NCTM (2008) framhåller inom sin förklaring av 

sambandskompetens att matematiska idéer som binds samman med varandra ger en 

djupare inlärning och förståelse. Detsamma kan antas gälla även för matematiska 

begrepp då det kan ses som en slags matematiska idéer. 

 
3.2.3 Metodförmåga 

Skolverkets (2017b) definition av metodförmågan innebär att eleven ska kunna utföra 

metoder inom huvudräkning, skriftliga beräkningar samt beräkningar med hjälpverktyg 

som exempelvis miniräknare. Bland ramverken sammanfattas förmågan med begreppet 

matematiska procedurer. Lithner m.fl. (2010) förklarar att eleven ska kunna hantera 

matematiska procedurer, beräkningar och algoritmer, samt utföra dem flytande. Enligt 

Kilpatrick, Swafford och Bradford (2001) förväntas eleverna inte bara kunna använda 

metoderna utan de ska också kunna avgöra vilka metoder som är lämpliga för den 

uppgift de har framför sig och sedan kunna utföra den valda metoden på ett effektivt 

sätt. Metodförmågan har en betydande roll för elevernas fortsatta utveckling inom 
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matematiken då mycket bygger på att eleverna förväntas kunna utföra de grundläggande 

beräkningsmetoderna för att därigenom kunna bredda sin matematiska kunskap 

(Skolverket, 2017b). Det är exempelvis svårt att lösa en problemlösningsuppgift om 

eleverna inte vet vilka metoder de kan använda sig av i processen. 

 
3.2.4 Resonemangsförmåga 

Matematisk resonemangsförmåga kan definieras på varierande sätt. Skolverket (2017b) 

definierar begreppet som förmåga att kunna använda sig av matematiska resonemang i 

samspel med andra för att därigenom utveckla sin egen förståelse samt förmåga att 

komma fram till lösningar och se samband inom matematiken. För att kunna 

argumentera matematiskt säger Lithner m.fl. (2010) att individen måste kunna samtala 

om varför en lösning är korrekt eller felaktig genom att stödja sina argument på 

matematiska resonemang. Individen ska också ha förmåga att följa en annan individs 

matematiska resonemang för att utifrån dem kunna bedöma rimligheten i dess innehåll. 

NCTM (2008) är inne på ett liknande spår när de beskriver det som att förmågan 

utvecklas när människor får förståelse för vilken typ av resonemang som krävs för att 

bevisa en viss typ av lösning eller ett visst matematiskt samband. 

 
3.2.5 Kommunikationsförmåga 

Kommunikationsförmågan innebär att eleven ska kunna kommunicera genom olika 

uttrycksformer, exempelvis muntligt och skriftligt. Det är också viktigt att med hjälp av 

kommunikationen kunna göra matematiken användbar. Förmågan krävs för att dela 

idéer, förståelse och tankegångar med varandra. Utan det matematiska språket är det 

svårt att använda matematiken som ett verktyg i olika kontexter, både i och utanför 

skolan (Skolverket, 2017b). Förmågan innebär att eleverna kan kommunicera om 

matematik. För att bemästra förmågan förväntas eleverna kunna agera som både sändare 

och som mottagare vid kommunikation (Lithner m.fl. 2010). Matematisk 

kommunikation är en viktig del i undervisningen eftersom inlärningen kan underlättas 

då kommunikation hjälper många elever att både organisera och befästa det 

matematiska innehåll som diskuteras. För att eleverna ska kunna utveckla sin 

kommunikationsförmåga behöver de uppgifter som öppnar för diskussion (NCTM, 

2008). 

 

3.3 Läromedel 

Begreppet läromedel är brett och kan definieras som; böcker, arbetsblad eller digitala 

applikationer (Johansson, 2006). Denna studie fokuserar på matematikböcker 

innehållande uppgifter med syfte att leda elever under skolåret. 

  

I grundskolan är läromedel centrala inom matematikämnet och dess upplägg styr 

undervisningen i klassrummet (Johansson, 2006). Hjalmarsson (2016) beskriver hur 

matematikböcker påverkar hur lärare väljer att planera sin undervisning i större 

utsträckning än den befintliga läroplanen, vilket leder till att flertalet lärare styrs av 

läromedel. Det kan enligt Johansson (2006) ses som ett hinder eftersom flera läromedel 

tas fram i vinstdrivande syfte. Det kan leda till att det vinstdrivande syftet får styra 

läromedlets innehåll framför läroplanens riktlinjer. I flera länder krävs det att de 
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läromedel som används i skolorna är godkända av staten och att de ska uppfylla ett visst 

antal kriterier (Oates, 2014). I Sverige finns inget sådant krav, vilket betyder att vem 

som helst kan ge ut ett läromedel. Således bör lärare ställa sig kritiska till läromedlet 

innan de bygger upp all undervisning kring det. Sidenvall (2015) skriver att arbete med 

matematikuppgifter i läromedel upptar mer än halva matematiklektionen och att det är 

den som ger eleverna möjligheten att lära sig ämnet. Även detta indikerar hur viktigt 

verktyg läromedel är i undervisningen, vilket gör att läromedlet kan ses som en viktig 

hörnsten för elevers förståelse och utveckling. 

  

Sammanfattningsvis har läromedel en stor och betydande roll vid undervisning och 

lärare kan vid en effektiv och medveten användning av läromedel och eventuella 

komplement berika matematikundervisningen. Motsatt kan lärare som inte kritiskt 

granskar läromedlets innehåll antas låta dess innehåll styra i vilken utsträckning 

eleverna får möjlighet att utveckla alla matematiska förmågor. 

 

3.4 Algebra 

Algebra är en gren inom matematiken som har sina rötter i problemlösande och 

generella problemlösningsmetoder. Funktionella relationer inom området kan beskrivas 

med hjälp av exempelvis bokstavssymboler, vilket ofta associeras med algebra. En 

vanlig missuppfattning är att algebra handlar om att lösa komplicerade ekvationer och 

förenkla algebraiska uttryck, men ämnet är mer omfattande än så. Eleverna måste se det 

bakomliggande syftet och förstå på vilket sätt ekvationer och dylikt är uppbyggda 

(NCTM, 2008). 

  

Early Algebra och Pre-algebra är två viktiga delar i elevers matematikutveckling 

(Schliemann, Carraher och Brizuela, 2013). Early Algebra handlar om att eleverna tidigt 

ska möta algebraiska ekvationer, om än kraftigt förenklat, för att se hur den 

grundläggande aritmetiken och algebran är besläktade. Pre-algebra handlar istället om 

symbolbetydelse, exempelvis likhetstecknet. Här är det viktigt att eleverna lär sig att 

acceptera att likhetstecknet inte nödvändigtvis betyder "blir", exempelvis att 2+4=6 är 

lika korrekt som 6=2+4. 
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4 Teori 
I föregående avsnitt presenterades ett flertal ramverk gällande matematiska 

kompetenser. Bland de ramverk som presenterats är Lithners m.fl. ramverk 

(Mathematical Competency Research Framework, MCRF, 2010) mest likt de fem 

förmågor som presenteras i Skolverkets kursplan (2017a). Boesen, Lithner och Palm 

(2018) har använt MCRF för att undersöka vilka matematiska förmågor som finns 

representerade i uppgifter i nationella prov i matematik för årskurs 6. Då deras studie 

har stora likheter med denna studie kommer därför Lithners m.fl. (2010) ramverk att 

användas som teoretisk utgångspunkt för studien. 

 

4.1 Forskningsramverk för matematiska kompetenser 

Tidigare har matematisk kunskap till stor del beskrivits genom vilket innehåll eleverna 

förväntas kunna (Lithner m.fl. 2010). De senaste årtiondena har forskning istället 

inriktat sig mot att precisera vilka kompetenser eleverna bör utveckla i relation till det 

matematiska innehållet. Till följd av denna trend inom forskningsfältet har Lithner m.fl. 

(2010) med inspiration från Niss (2003) samt NCTM:s (2008) ramverk utformat ett eget 

ramverk kallat Mathematical Competency Research Framework (MCRF). Trots att 

Lithner m.fl. inspirerats av andra ramverk finns det en aspekt där han valt att utforma 

sitt ramverk annorlunda. Både Niss (2003) samt NCTM:s (2008) kompetenser ligger 

nära varandra vilket gör att de i många fall överlappar definitionerna av varandra. 

Lithners m.fl. (2010) ramverk syftar istället till att definiera förmågorna mer specifikt 

för att medvetet undvika att förmågorna flyter in i varandra. Det är dock viktigt att 

framhäva att Lithner m.fl. trots det inte ser kompetenserna som självständiga. Istället 

beskriver han att de behöver ses i ett sammanhang, antingen tillsammans med 

matematiskt innehåll eller tillsammans med övriga matematiska kompetenser. Den 

tydliga uppdelningen mellan förmågorna är enligt Lithner m.fl. (2010) till för att 

underlätta kategorisering av data, vilket är positivt då ramverket används som 

utgångspunkt i ett flertal studier som behandlar de matematiska förmågorna. Den 

specifika uppdelningen mellan förmågorna gör att Lithners m.fl. ramverk är passande 

till denna studie eftersom studien syftar till att kategorisera matematikuppgifter utifrån 

vilka matematiska förmågor som framkommer i uppgifterna. 

 

Lithners m.fl. (2010) sex förmågor förklaras genom att det inom varje förmåga 

definieras vad eleven ska kunna för att behärska förmågan. Definitionen delas vidare 

upp i tre delar; tolkning, användning och bedömning. Tolkning innebär att eleverna ska 

kunna förstå, tolka och identifiera matematik i förhållande till varje förmåga. 

Användning innebär att eleverna ska kunna använda förmågan för att lösa uppgifter. 

Bedömning innebär att eleverna ska kunna utvärdera, reflektera och bedöma i samband 

med matematiska aktiviteter som omfattar respektive förmåga. Nedan kommer varje 

förmåga att presenteras och definieras både generellt men också utifrån de tre delarna 

tolkning, användning och bedömning. 
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4.1.1 Problemlösningsförmåga 

Problemlösningsförmåga är förmågan att kunna lösa matematiska problem. Enligt 

Lithner m.fl. (2010) är ett problem en uppgift där lösningsmetoden inte är känd i förväg, 

vilket är motsatsen till så kallade rutinuppgifter där beräkningsmetoden är känd i förväg. 

Utifrån Lithners m.fl. (2010) uppdelning av varje förmåga i tre delar kan 

problemlösningsförmågan förklaras enligt följande:  

 

• Tolkning: Att kunna förstå och upptäcka matematiska problem samt att kunna 

förstå de verktyg och strategier som är centrala inom problemlösning.  

• Användning: Att kunna lösa matematiska problem genom att använda olika 

lösningsmetoder.  

• Bedömning: Att kunna värdera rimligheten i svaren vid problemlösning samt 

kunna reflektera över den process som utförs vid problemlösning. 

 
4.1.2 Begreppsförmåga 

De förmågor som finns i Skolverkets (2017a) kursplan överensstämmer i stora drag med 

Lithners m.fl. (2010) ramverk. Lithner m.fl. bygger sitt ramverk på sex förmågor medan 

kursplanen bara innehåller fem. Problemlösningsförmåga, metodförmåga, 

resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga är de förmågor som är gemensamma 

för både MCRF och kursplanen. Utöver de fyra gemensamma förmågorna finns 

begreppsförmåga i kursplanen medan Lithners m.fl. ramverk istället innehåller 

representationsförmåga och sambandsförmåga. De saknar därmed en direkt 

motsvarighet till begreppsförmåga, däremot omfattar representationsförmåga samt 

sambandsförmåga vissa av de aspekter som ingår i tolkningen av begreppsförmåga som 

görs i studiens litteraturbakgrund. 

  

Nedan följer beskrivningar av representations- samt sambandsförmåga utifrån Lithners 

m.fl. (2010) ramverk. Därefter följer ett resonemang om hur förmågorna kan kopplas till 

kursplanens (Skolverket, 2017a) begreppsförmåga. 

  

Representationsförmåga är förmågan att kunna hantera representationer. Matematiska 

representationer är olika sätt att förmedla samma matematiska innehåll på. Exempelvis 

kan tre fjärdedelar visas med bokstäver, i decimalform (0,75), i bråkform (¾) eller 

genom bilder. Att förstå och kunna använda olika representationer för olika 

matematiska innehåll innebär att man behärskar förmågan. Utifrån Lithners m.fl. (2010) 

uppdelning av varje förmåga i tre delar kan representationsförmåga förklaras enligt 

följande: 

 

• Tolkning: Att kunna förstå och tolka egna såväl som andras representationer av 

matematiskt innehåll.  

• Användning: Att kunna använda lämpliga representationer för att kunna 

organisera och förmedla matematik.  

• Bedömning: Att kunna utvärdera de representationer som används av en själv 

samt av andra och att kunna se vilken funktion representationerna fyller.  
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Sambandsförmåga handlar om att kunna se kopplingar mellan matematiska enheter. Att 

kunna koppla samman enheter definieras som en process som sker när något används 

för att länka ihop två olika enheter, exempelvis ett faktiskt förhållande eller en logisk 

relation. I ramverket definieras fem typer av samband: mellan olika områden inom 

samma enhet, mellan olika områden inom samma representation, mellan olika enheter, 

mellan representationer med olika enheter samt mellan olika representationer med 

samma enhet. Utifrån Lithners m.fl. (2010) uppdelning av varje förmåga i tre delar kan 

sambandsförmåga förklaras enligt följande: 

 

• Tolkning: Att kunna förstå och tolka ens egna såväl som andras samband. 

Förståelse för hur en sammanhängande helhet är uppbyggd av olika matematiska 

idéer samt att se matematiken som finns omkring oss och sambanden som finns. 

• Användning: Att kunna välja och använda samband för att kunna lösa olika 

problem. Att se och förstå hur matematiken kan användas utanför 

matematikkontexten. 

• Bedömning: Att kunna bedöma och utvärdera egna såväl som andras samband 

samt kunna föra reflektioner om hur samband fungerar. 

 

Det samband som går att finna mellan de två förmågor som beskrivs ovan och 

begreppsförmågan som nämns i kursplanen (Skolverket, 2017a) är främst hur 

representations- och sambandsförmåga kan bidra till ökad begreppsinlärning. För att 

kunna använda matematiska begrepp krävs det att det finns en kännedom om sambandet 

mellan olika begrepp. Dessutom kan matematiska begrepp sägas vara en typ av 

representation, exempelvis är begreppet likhetstecken en representation som också kan 

representeras med tecknet =. Det är även möjligt att ta hjälp av olika representationer 

för att kunna förklara skillnader och likheter mellan begrepp, som också är ett kriterium 

i kursplanen (Skolverket, 2017a). Det kan dock inte sägas att begreppsförmåga är det 

samma som representations- och/eller sambandsförmåga. I och med slutsatsen att 

Lithners m.fl. (2010) ramverk saknar en förmåga som fullt ut representerar kursplanens 

begreppsförmåga (2017a) kommer studien istället utgå från den definition och 

beskrivning av begreppsförmåga som görs i litteraturbakgrunden (se avsnitt 3.2.2). 

 
4.1.3 Metodförmåga 

Metodförmåga kan sammanfattas som en förmåga att kunna hantera och använda 

matematiska procedurer. Lithner m.fl. (2010) definierar en matematisk procedur som en 

rad matematiska handlingar som utförs för att lösa en uppgift. Att kunna utföra 

handlingarna på ett korrekt sätt är av stor vikt för att bemästra förmågan. Utifrån 

Lithners m.fl. (2010) uppdelning av varje förmåga i tre delar kan metodförmågan 

förklaras enligt följande:  

 

• Tolkning: Att kunna förstå metoder och procedurer, både sina egna men också 

andras.  

• Användning: Kunna använda rätt metod vid rätt tillfälle och på ett korrekt sätt. 

De grundläggande beräkningarna bör kunna ske automatiskt för att därigenom 

underlätta vidare inlärning.  
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• Bedömning: Kunna utvärdera både användandet och resultatet av olika 

beräkningsmetoder. Dessutom förväntas man kunna reflektera över 

beräkningarnas betydelse och syfte. 

 
4.1.4 Resonemangsförmåga 

Resonemangsförmåga handlar främst om att kunna resonera, i detta fall matematiskt. 

Lithner m.fl. (2010) definierar att förmågan innehas när processer och slutsatser kan 

motiveras med hjälp av tydliga matematiska resonemang. Vidare kan argument anses 

vara matematiska om de kan bevisa varför en slutsats är möjlig eller sann samtidigt som 

den har en koppling till de komponenter som går att finna i resonemanget. En längre 

resonemangssekvens där argumenten anses vara logiska kan beskrivas som ett bevis. 

Resonemangsförmågan kräver dock inte att resonemangen måste vara bevisliga utan det 

räcker att de kan anses vara troliga. Utifrån Lithners m.fl. (2010) uppdelning av varje 

förmåga i tre delar kan resonemangsförmågan förklaras enligt följande:  

 

• Tolkning: Att ha förståelse och kunna tolka egna såväl som andras resonemang. 

• Användning: Att kunna använda resonemang för att skapa sina egna tolkningar 

av information samt att välja och använda både formella och informella 

argument som stöd för sina val och slutsatser.  

• Bedömning: Att kunna bedöma och utvärdera egna såväl som andras 

resonemang samt att kunna reflektera och vara en kritisk mottagare av generella 

resonemang för att därigenom kunna upptäcka giltiga argument. Det ska även 

finnas kunskap om vad ett matematiskt bevis är i kontrast till ett matematiskt 

resonemang. 

 
4.1.5 Kommunikationsförmåga 

Kommunikationsförmåga innebär enligt Lithner m.fl. (2010) att kunna kommunicera 

och i detta fall med något matematiskt innehåll som samtalsämne. Kommunikationen 

kan ske på många olika sätt; muntligt, skriftligt, via symboler eller via gester etc. 

Oavsett hur man kommunicerar är målet att någon form av information ska förmedlas så 

att mottagaren, som i klassrumssammanhang kan vara exempelvis en lärare eller elev, 

förstår innehållet. Utifrån Lithners m.fl. (2010) uppdelning av varje förmåga i tre delar 

kan kommunikationsförmågan förklaras enligt följande:  

 

• Tolkning: Att kunna ta emot, tolka och förstå den information som på olika sätt 

kommuniceras från andra.  

• Användning: Att kunna formulera och kommunicera information till andra. För 

att behärska förmågan räcker det inte att kunna kommunicera på ett sätt utan 

man bör kunna formulera sig på flera olika sätt, exempelvis skriftligt, muntligt 

och via gester.  

• Bedömning: Att kunna bedöma både sin egen och andras kommunikation samt 

kunna reflektera över kommunikationens betydelse inom matematiken.
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5 Metod 
I följande avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt. Insamling av data har skett 

baserat på särskilda urvalskriterier och datamaterialet har sedan analyserats genom en 

innehållsanalys där matematikuppgifter i nivåindelade läromedel kategoriserats utifrån 

en matris baserad på studiens teoretiska ramverk (se bilaga A). Till sist förs en 

diskussion om hur studien förhåller sig till begreppen reliabilitet, validitet och 

överförbarhet samt vilka etiska överväganden som gjorts i anknytning till studien. 

 

5.1 Val av metod 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har en kvantitativ forskningsmetod med 

kvalitativa inslag använts i studien. En undersökning av det slaget mynnar ut i 

kvantifierbara resultat (Bryman, 2018) vilket var passande då denna studie syftade till 

att kartlägga likheter och skillnader mellan olika nivåer i matematikböcker. Ett 

kvantitativt resultat var då fördelaktigt för att ge en överskådlig bild av 

innehållsanalysen i form av siffror och gav bra förutsättningar för att genomföra en 

efterföljande resultatanalys och diskussion som kunde besvara studiens frågeställning. 

  

Enligt Bryman (2018) beskrivs en innehållsanalys som en metod för att genomföra en 

objektiv och systematisk kategorisering vilket var det studien ämnade göra genom att 

granska matematikuppgifter och kategorisera vilka matematiska förmågor som träder 

fram i varje uppgift. Studiens innehållsanalys gjordes utifrån det teoretiska ramverket 

och varje uppgift kategoriserades med avstamp i Lithners m.fl. (2010) 

forskningsramverk för matematiska kompetenser. En innehållsanalys av texter kan 

fokusera på det tydliga innehållet men också på det så kallade latenta innehållet som 

innebär att det genomförs en tolkning av det som finns under ytan i en text (Bryman, 

2018). Att fokusera på det latenta innehållet passade för denna studie eftersom det inte 

står uttalat i matematikböckerna vilken eller vilka förmågor varje uppgift behandlar, 

utan det är något som implicit träder fram i uppgifterna. Trots att studien bygger på en 

kvantitativ metod förekommer även kvalitativa inslag i form av den subjektiva tolkning 

som skett under kategoriseringen av matematikuppgifterna. Bryman (2018) beskriver en 

kvalitativ forskningsmetod som tolkande, induktiv och konstruktionistisk. I och med att 

tolkning är omöjligt att helt undvika (Bryman, 2018) var det en nödvändighet att låta 

kvalitativa inslag förekomma, vid tolkningen av uppgifterna som skedde vid 

kategoriseringen, i den annars kvantitativa studien. 

 

5.2 Urval 

Urvalet har gjorts baserat på ett antal kriterier som varje läromedel behövde uppfylla för 

att vara kvalificerade för studien. Först och främst skulle matematikböckerna ha en 

tydlig och uttalad nivåindelad struktur, vilket var en förutsättning för studien eftersom 

den skulle studera matematikuppgifter på de olika nivåerna. Läromedlet skulle också 

vara utgivet alternativt reviderat efter 2011, vilket krävdes för att det skulle vara möjligt 

att undersöka huruvida de fem matematiska förmågorna som nämns i Lgr11 (Skolverket 

2017a) finns implementerade. Matematikböckerna skulle också vara utformade för 

elever i årskurs 6. Valet av årskurs 6 baserades på att eleverna då får sitt första betyg i 

matematik och förväntas kunna visa de fem förmågorna som står skrivna i kursplanen 
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och dess kunskapskrav (Skolverket, 2017a). Sista urvalskriteriet var att 

matematikböckerna skulle vara utgivna av olika förlag för att inget förlag skulle bli 

överrepresenterat.  

  

Utifrån nyss nämnda kriterier blev Matematikboken Gamma, Prima Formula 6 och 

Matteborgen Direkt 6A de läromedel som kom att analyseras i studien. För att få ett 

avgränsat antal uppgifter att analysera valdes kapitlet Algebra i samtliga läromedel. 

Böckerna har mycket matematiskt innehåll som är gemensamt men kapitelindelningen 

av innehållet skiljer sig mellan läromedlen. Algebra var det enda avsnittet som återfanns 

i alla tre läromedel och blev därför ett naturligt val.  

 

5.2.1 Matematikboken Gamma 

Matematikboken Gamma är en matematikbok från 2013 som ingår i serien Alfa, Beta, 

Gamma för årskurserna 4–6 och är utgiven av Liber AB. Författarna till läromedlet är 

Lennart Undvall, Christina Melin, Kristina Johnson och Conny Welén. Illustratör är 

Johan Unenge. Utöver grundboken som använts i studien finns även material såsom 

Bashäftet, Utmaningen, A-boken och B-boken, lärarhandledning samt en grundbok 

online. A-boken och B-boken är tunnare versioner av grundboken där svaren skrivs 

direkt i boken jämfört med grundboken där svaren skrivs i ett separat block. 

  

Grundboken är uppbyggd i sex olika kapitel, där studien har fokuserat på kapitel 4: 

Algebra och mönster. Kapitlet är i sin tur uppdelat i sex avsnitt. Varje avsnitt har fyra 

olika nivåer där nivå ett innehåller tämligen enkla och grundläggande uppgifter medan 

nivå fyra är mer utmanande. Varje nivå avslutas med en uppgift som kräver att eleverna 

diskuterar med en kompis, vilken kan kopplas till det eleverna precis har arbetat med. 

Varje kapitel börjar med att redogöra för vad som lärs ut under kapitlets gång samt de 

begrepp som eleverna kommer att möta och arbeta med. Därefter presenteras det nya 

området med exempeluppgifter och tillhörande text. Invävt i grundboken är bl. a. 

avsnitten Träna mera, Kan du begreppen?, Tänk och räkna, Aktiviteter samt 

Sammanfattning.  

 
5.2.2 Prima Formula 6 

Prima Formula 6 är en matematikbok från 2017. Böcker ur Prima Formula serien finns 

för årskurserna 4–6 och är utgivna av Gleerups. Författarna till läromedlet är Bo 

Sjöström och Jacob Sjöström. Illustratör är Lena Thoft Sjöström. Utöver grundboken 

som använts i studien hör även elevwebb samt lärarwebb. På elevwebben kan eleverna 

färdighetsträna, se teorifilmer, göra diagnoser m.m. Lärarwebben innehåller 

lärarhandledning, tillgång till elevwebben och elevernas resultat m.m. 

  

Grundboken består av sex olika kapitel, där studien har fokuserat på kapitel 2: Algebra 

och mönster. Varje kapitel introduceras med diskussionsuppgifter för att testa 

förförståelsen samt en redogörelse för vad eleverna ska kunna efter avslutat område. De 

kapitel som introducerar helt nya områden, d.v.s. de kapitel som inte endast är repetition 

eller färdighetsträning, inleds med en aktivitet för att bygga upp den konkreta 

förståelsen hos eleverna. Efter att ha arbetat med ett flertal grundläggande uppgifter 

görs en diagnos som sedan guidar eleverna till Spår 1 alternativt Spår 2. Spår 1 är en 
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repetition/reparation för att fortsatt utveckla de grundläggande kunskaperna medan Spår 

2 är en utveckling utöver grundkunskaperna. Invävt i kapitlet finns även Tänk efter-

sidor där tankar och förmågor är i centrum samt Problemlösningssidor där strategier och 

metoder tränas. 

 
5.2.3 MatteDirekt Borgen 6A 

MatteDirekt Borgen 6A är en matematikbok utgiven 2012 som ingår i en serie 

matematikböcker som riktar sig mot årskurserna 4–9. Utgivare av läromedlet är Sanoma 

Utbildning AB. Författarna är Synnöve Carlsson, Gunilla Liljegren och Margareta 

Picetti. Illustratörer är Yann Robardey och Janne Wilhelmsson. Varje årskurs har två 

böcker, en för höstterminen (bok A) och en för vårterminen (bok B). Utöver 

grundböckerna finns även lärarhandledning med bl.a. prov och arbetsblad samt 

fördjupningsböcker, träningsböcker och läxhäften. 

  

Grundboken för vårterminen är uppdelad i fem olika kapitel och i studien analyseras 

kapitel 5: Algebra. I början av varje kapitel finns fakta om det aktuella området, 

diskussionsuppgifter för att främja förförståelsen samt målen för kapitlet. Därefter går 

kapitlet vidare med en grundkurs där eleverna får träna på de mål som angivits. 

Grundkursen mynnar ut i en diagnos som sedan tar eleverna vidare till blå kurs 

respektive röd kurs, beroende av hur svårt eller lätt uppgifterna i diagnosen upplevdes. 

Den blå kursen repeterar det innehåll som togs upp i grundkursen medan den röda 

kursen istället innehåller mer avancerade utmaningar. I slutet av kapitlet repeteras de 

viktigaste momenten slutligen i en sammanfattning. Utöver de tre kurserna (grundkurs, 

blå kurs och röd kurs) finns det mindre kluringar och en stor utmaning i slutet av 

kapitlet. 

 

5.3 Analysmetodbeskrivning 

Som analysmetod har en innehållsanalys tillämpats, vilken har använts för att analysera 

och kategorisera matematikuppgifter i nivåindelade läromedel. En innehållsanalys 

innebär att en objektiv och systematisk kategorisering genomförs för att uppnå ett 

kvantifierbart resultat (Bryman, 2018). Den aktuella studien utgick från ett teoretiskt 

ramverk baserat på Lithners m.fl. (2010) ramverk för matematiska förmågor. Utifrån 

ramverket togs en matris fram för bestämmandet av vilka matematiska förmågor som 

aktualiseras i varje matematikuppgift. Med matrisen som utgångspunkt markerades 

vilken eller vilka förmågor som aktualiserades i varje granskad matematikuppgift. En 

sådan matris är enligt Bryman (2018) en viktig del i en innehållsanalys eftersom den 

sätter ramarna för hur innehållet ska analyseras. Detta ställde krav på att matrisen 

behövde vara tydlig och möjliggöra en objektiv kategorisering. Vidare poängterar 

Bryman (2018) att det är omöjligt att genomföra en kategorisering helt fri från tolkning 

men genom tydliga gränser för analysen minimeras möjligheten till egen tolkning. 

Analysen utfördes i enlighet med nedanstående steg: 

  

1: I det första steget togs en matris fram utifrån studiens teoretiska ramverk som mall 

för den kategorisering som genomfördes för varje matematikuppgift. Matrisen består av 

en definition av varje matematisk förmåga baserat på Lithners m.fl. (2010) ramverk. 
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Den består också av egna hjälpanteckningar för att förtydliga hur varje förmåga syns i 

en matematikuppgift. 

  

2: I det andra steget genomförde studiens båda författare en individuell kategorisering 

av alla utvalda matematikuppgifter i de tre böckerna. För varje uppgift markerades 

vilken eller vilka förmågor som trädde fram. Kategoriseringen gjordes utifrån den 

framtagna matrisen baserad på studiens teoretiska ramverk. 

  

3: I det tredje steget gjordes en jämförelse av de två individuella resultaten. I de fall där 

olika tolkningar av de matematiska förmågorna i en uppgift uppstått har en gemensam 

bedömning gjorts och en slutgiltig tolkning genomförts. 

  

4. I det avslutande steget sammanställdes resultatet och redovisades uttryckt både i 

antalet uppgifter och i procentuell andel av uppgifter, inom varje förmåga. 

 

För att förtydliga hur kategoriseringen har genomförts har en egen exempeluppgift 

konstruerats som liknar uppgifter som förekommer i samtliga granskade läromedel. 

Exempeluppgiften följs av en förklaring till hur de fem matematiska förmågorna 

aktualiseras eller inte i uppgiften.  

 

På en bondgård finns det m stycken kor och n stycken ankor. 

a) Teckna ett uttryck för hur många ben djuren har tillsammans. 

b) Räkna ut antalet ben om det på bondgården finns 5 kor och 8 

ankor med hjälp av det tecknade uttrycket. 

 

Utifrån den matris som använts aktualiseras tre matematiska förmågor i uppgiften. För 

att kunna lösa uppgiften behöver eleven förstå begreppet teckna ett uttryck och därmed 

aktualiseras begreppsförmågan. Eleven måste även genomföra en räkneoperation i b-

uppgiften och därmed innefattar uppgiften metodförmågan. Slutligen sker även en 

matematisk skriftlig kommunikation då ett uttryck ska tecknas. 

Problemlösningsförmågan framträder inte i uppgiften eftersom den har en angiven 

lösningsstrategi. Resonemangsförmågan förekommer inte heller i uppgiften då det inte 

ställs några krav på att lösningen och vägen fram till den motiveras eller förklaras.  

 

5.4 Reliabilitet, validitet och överförbarhet 

Enligt Bryman (2018) innebär begreppet reliabilitet att den genomförda studien går att 

upprepa med liknande resultat. Huruvida en studie är reliabel kan avgöras utifrån de tre 

begreppen stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Där stabilitet betyder 

att det resultat som framkommit förväntas vara pålitligt och att det därmed är tillräckligt 

övertygande för att kunna antas vara sant. Resultatet ska alltså inte skifta vid olika 

mätningar eller undersökningar. Intern reliabilitet omfattar huruvida indikatorerna inom 

en undersökning överensstämmer med varandra och således kan ge ett generellt och 

pålitligt resultat. Interbedömarreliabilitet appliceras vid subjektiva bedömningar med 

flera inblandade observatörer då det finns en risk att de tolkningar som gjorts inte 

överensstämmer med varandra. För att den aktuella studien skulle vara reliabel 

studerades de utvalda läromedlen först individuellt av studiens författare varefter 
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resultaten jämfördes och diskuterades. Därefter sammanställdes ett gemensamt resultat. 

Det gjordes för att minska risken att de subjektiva bedömningarna skulle ge ett olikt 

resultat. Vid framtagandet av den matris som användes vid kategoriseringen av 

förmågorna fördes en diskussion om hur de olika förmågorna kan uppenbara sig i 

matematikuppgifter för att ha en enhetlig bild och uppnå intern reliabilitet. 

  

Validitet, enligt Bryman (2018), handlar om överensstämmelsen mellan studiens syfte 

och de tillvägagångssätt som valts ut för att mäta olika faktorer. I den aktuella studien 

stärktes validiteten genom att den matris som låg till grund för kategoriseringen valdes 

ut i enlighet med studiens syfte och frågeställningar. 

  

Överförbarhet, eller extern reliabilitet, kan sammanfattas med att studien ska kunna 

tillföra stöd i andra kontexter (Bryman, 2018). Eftersom tidigare forskning visar att 

läromedel i stor utsträckning används i undervisningen (Johansson, 2006) kan denna 

studie användas av lärare för att öka deras kunskap och medvetenhet om hur de fem 

matematiska förmågorna finns representerade i läromedel. 

 

5.5 Etiskt förhållningssätt 

Vetenskapsrådet (2017) har presenterat fyra grundläggande etiska krav som alltid bör 

tas i beaktande i samband med forskning. Uppgiftslämnare och medverkande i studien 

måste enligt informationskravet informeras om studiens syfte och hur deras deltagande 

behandlas och redovisas i studien. Därför har de tre förlagen som är ansvariga utgivare 

för de matematikböcker som använts i studien kontaktats och informerats om studiens 

upplägg och syfte. Vidare följer samtyckeskravet som innebär att uppgiftslämnare och 

deltagare måste ge sitt samtycke till att delta i studien. Utifrån det kravet har vi i 

kontakten med förlagen fått deras samtycke och godkännande till att genomföra studien 

med deras böcker som underlag. Alla tre förlag gav dock inte sitt medgivande gällande 

användande av bilder från läromedlen. Vi valde därför att utesluta bilder från 

matematikböckerna helt från studien för att ge en rättvis bild av samtliga analyserade 

läromedel. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket betyder att deltagarnas 

personuppgifter inte ska vara tillgängliga för utomstående. Eftersom studien inriktar sig 

mot läromedel har inga personer deltagit i studien. Till sist bör nyttjandekravet som 

innebär att studiens resultat endast får användas i forskningssyfte tas i beaktande. För 

denna studie innebär det att de uppgifter som samlats in enbart används för att besvara 

frågeställningen och inte sprids till andra parter (Vetenskapsrådet, 2017).  
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6 Resultat och analys 
I följande avsnitt kommer resultat som framkommit i innehållsanalysen att presenteras 

och analyseras. Först kommer en genomgång av varje enskild matematikbok att göras, 

där uppgifterna på den grundläggande nivån beskrivs och jämförs med uppgifterna på 

den mer avancerade nivån. När alla tre läromedlen presenterats individuellt följer en 

jämförelse mellan de tre matematikböckerna.  

 

Det resultat som framkommit genom innehållsanalysen presenteras i två diagram per 

bok och därefter följer en redogörelse i skrift över vad diagrammen och resultatet visar. 

Ett diagram per bok visar antalet uppgifter som aktualiserar varje förmåga på respektive 

nivå i boken. Det andra diagrammet för varje bok visar den procentuella andelen av 

uppgifterna på respektive nivå som aktualiserar varje förmåga. Anledningen till att 

resultatet presenteras både i antal och andel uppgifter är att det i en del av de granskade 

läromedlen skiljer sig i antalet uppgifter på respektive nivå. Därmed kan nivåerna ha ett 

likvärdigt antal uppgifter som tränar en förmåga samtidigt som det procentuellt sett är 

en större skillnad då ena nivån består av fler uppgifter totalt. 

 

6.1 Matematikboken Gamma 

Matematikboken Gamma har till skillnad från de övriga läromedlen fyra nivåer istället 

för två. För att kunna genomföra en jämförelse mellan två nivåer, vilket görs i de två 

andra läromedlen, har nivå ett och två klassificerats som grundläggande och nivå tre och 

fyra som avancerad nivå. I Matematikboken Gamma har 108 uppgifter granskats varav 

54 är på grundläggande nivå och resterande 54 på avancerad nivå. Kapitlet består av 

120 uppgifter, men det sista området i kapitlet (4.4 På fjällvandring) behandlar inte 

algebra utan består av blandade uppgifter. På grund av detta har de sista 12 uppgifterna 

uteslutits från studiens analys. 

 

 
Figur 1: Diagrammet visar antalet uppgifter som varje matematisk förmåga framträder i.  
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Figur 2: Diagrammet visar den procentuella andel uppgifter som varje matematisk förmåga framträder i.  

I Matematikboken Gamma ges inte problemlösningsförmågan möjlighet att utvecklas i 

lika stor utsträckning som flera av de övriga förmågorna. Även de två nivåerna skiljer 

sig märkbart från varandra med 2 av 54 uppgifter respektive 14 av 54 uppgifter där 

problemlösningsförmågan tränas. Generellt sett övas förmågan både i muntlig och 

skriftlig form, där skriftlig form är vanligast. Uppgifterna som tränar 

problemlösningsförmågan varierar i utformning, men kännetecknas av att det är möjligt 

att komma fram till olika svar eller använda sig av olika lösningsstrategier. Alla 

problemlösningsuppgifter är även textuppgifter. 

Begreppsförmågan är den förmåga som förekommer i näst störst utsträckning. 

Förmågan tränas i omkring hälften av uppgifterna på vardera nivån. På den 

grundläggande nivån går den att finna i 46% av uppgifterna och på den avancerade 

nivån i 54% av uppgifterna. Den förekommer alltså något mer på den avancerade nivån, 

vilket kan förklaras med att dessa uppgifter använder matematiska begrepp i större 

utsträckning. Vanligt förekommande begrepp är ekvation, uttryck, värde och omkrets. 

Förmågan som representeras i flest uppgifter på båda nivåerna är metodförmågan. 36 av 

uppgifterna på den grundläggande nivån tränar förmågan vilket motsvarar 67% av 

uppgifterna medan 42 av uppgifterna på den avancerade nivån tränar förmågan vilket 

motsvarar 78% av uppgifterna. Metodförmågan tränas ofta vid beräkning av ekvationer 

vilket är en typ av uppgift som är genomgående förekommande i kapitlet. 

Resonemangsförmågan är tämligen frånvarande i algebrakapitlet. Endast 6% av 

uppgifterna på den grundläggande nivån och 9% av uppgifterna på den avancerade 

nivån uppmuntrar eleverna till att motivera och resonera matematiskt kring deras 

lösning eller tankesätt. Spridningen mellan nivåerna är därmed begränsad. 

Av de uppgifter som inkluderar kommunikationsförmåga tränar flertalet på skriftlig 

matematisk kommunikation, förekomsten av muntlig kommunikation är begränsad. 

Varje nivå avslutas dock med en så kallad pratbubbleuppgift där eleverna uppmanas att 

diskutera med en klasskamrat genom att exempelvis förklara eller jämföra hur en viss 
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uppgift har lösts. Mellan nivåerna förekommer kommunikationsförmågan i något större 

utsträckning på den grundläggande nivån med 44% respektive 38% av uppgifterna. 

Sammanfattningsvis visar studien att spridningen mellan de olika nivåerna sett till varje 

förmåga inte är märkbart stor, utan skillnaden ligger i hur mycket de olika förmågorna 

finns representerade överlag inom kapitlet. Metodförmågan förekommer i stor 

utsträckning på båda nivåerna medan resonemangsförmågan och 

problemlösningsförmågan ges ett begränsat utrymme. 

 

6.2 Prima Formula 6 

I Prima Formula 6 har 56 uppgifter granskats varav 29 är på grundläggande nivå och 27 

är på avancerad nivå.  

 

 
Figur 3: Diagrammet visar antalet uppgifter som varje matematisk förmåga framträder i.  

 

 
Figur 4: Diagrammet visar den procentuella andel uppgifter som varje matematisk förmåga framträder i.  

 

I Prima Formula 6 skiljer sig förekomsten av problemlösningsuppgifter mellan de två 

nivåerna. På den grundläggande nivån aktualiseras förmågan i 7 uppgifter medan 

motsvarande siffra för den avancerade nivån är 16. Det ger en stor skillnad när det gäller 



  
 

20 
 

den procentuella andel uppgifter där problemlösningsförmågan förekommer, där 24% 

av uppgifterna på den grundläggande nivån och 59% av uppgifterna på den avancerade 

nivån tränar förmågan. Problemlösningsuppgifterna i läromedlet behandlar i huvudsak 

omkrets och mönster hos växande figurer. 

  

Begreppsförmåga aktualiseras i en mer liknande utsträckning mellan nivåerna med 14 

respektive 17 uppgifter. Detta visar att cirka hälften av uppgifterna på respektive nivå 

tränar förmågan vilket ger det procentuella resultatet 48% på den grundläggande nivån 

respektive 63% på den avancerade nivån. Vanligt förekommande begrepp är värde, 

figur, uttryck, liksidig och omkrets. 

  

Den förmåga vars förekomst skiljer minst mellan nivåerna är metodförmågan. Den 

aktualiseras i 26 uppgifter på vardera nivån och det innebär att ungefär 90% av 

uppgifterna på respektive nivå tränar elevers metodförmåga. Förmågan visar sig i både 

text- och räkneuppgifter. 

  

På den grundläggande nivån är det ingen uppgift där resonemangsförmåga framträder 

och på den avancerade nivån är det endast en uppgift som omfattar förmågan. Det 

innebär att resonemangsförmåga knappt förekommer alls bland de granskade 

uppgifterna, vilket är likvärdigt för de båda nivåerna. 

  

Även kommunikationsförmågan aktualiseras i en begränsad omfattning då endast 6 

uppgifter på den grundläggande nivån och 4 uppgifter på den avancerade nivån kräver 

kommunikation. Den lilla skillnaden i antalet kommunikationsuppgifter ger också 

procentuellt sett en liten skillnad mellan nivåerna. Uppgifterna i läromedlet som tränar 

kommunikationsförmågan tränar endast skriftlig kommunikation, vilket gäller för båda 

nivåerna. 

  

Sammanfattningsvis är skillnaden mellan nivåerna störst när det gäller uppgifter som 

omfattar problemlösningsförmåga. Utöver det är skillnaden mellan nivåerna begränsad. 

Däremot är det stor skillnad mellan förmågornas förekomst oberoende av nivå. 

Metodförmågan och begreppsförmåga finns representerade i en stor del av uppgifterna 

och även problemlösningsförmågan förekommer i relativt många uppgifter. 

Kommunikationsförmåga förekommer däremot i väldigt liten utsträckning och uppgifter 

som uppmuntrar till resonemang är bortsett från en uppgift obefintliga. 

 

6.3 MatteDirekt Borgen 6A 

I MatteDirekt Borgen 6A har 62 uppgifter granskats varav 40 är på grundläggande nivå 

och 22 är på avancerad nivå. 
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Figur 5: Diagrammet visar antalet uppgifter som varje matematisk förmåga framträder i.  
 

 
Figur 6: Diagrammet visar den procentuella andel uppgifter som varje matematisk förmåga framträder i.  
 

Av de 62 uppgifterna som granskats är det bara fyra av dem som låter eleverna träna sin 

problemlösningsförmåga. De elever som räknar uppgifterna på den grundläggande 

nivån får möta de fyra uppgifterna medan de elever som räknar på den avancerade nivån 

inte får räkna några uppgifter alls som tränar dem i problemlösningsförmåga. De fyra 

problemlösningsuppgifterna som går att finna i kapitlet är alla av samma slag. De 

behandlar att rita olika figurer baserat på mönster som presenterats. Värt att nämna i 

sammanhanget är att det på den avancerade nivån finns åtta uppgifter som enligt 

rubriceringen i boken kallas för problemlösning men som utifrån studiens definition av 

problemlösning inte kan definieras som problemlösningsuppgifter. I matrisen som 

innehållsanalysen baserades på framgick det att en uppgift är en problemlösningsuppgift 

om det inte finns en given lösningsstrategi. I de åtta uppgifter som i boken kallas för 

problemlösning stod det genomgående angivet att eleverna skulle lösa uppgiften genom 

en ekvation och i en av uppgifterna genom att rita en bild. Därigenom är 

lösningsstrategin känd och uppgifterna kan därför inte anses uppfylla kraven för att 

klassas som problemlösningsuppgifter. 
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Begreppsförmåga är den förmåga som tränas näst mest genom bokens uppgifter. Här är 

skillnaden i antal uppgifter inte särskilt stor mellan nivåerna. Däremot är det betydligt 

fler uppgifter på den grundläggande nivån vilket gör att den procentuella andelen 

uppgifter som tränar begreppsförmågan skiljer sig mellan nivåerna. På den 

grundläggande nivån tränas begreppsförmågan i 33% av uppgifterna medan 82% av 

uppgifterna på den avancerade nivån tränar begreppsförmågan. Begrepp som tränas i 

uppgifterna är främst uttryck, likhet, ekvation och omkrets. 

Den förmåga som finns mest representerad i uppgifterna på båda nivåerna är 

metodförmågan. Många uppgifter kräver någon slags beräkningsprocedur, vilket gör att 

förmågan tränas i en övervägande del av uppgifterna. På de två nivåerna finns det 32 

respektive 20 uppgifter som tränar metodförmågan, vilket är 80% respektive 90% av 

uppgifterna. Det visar på hur utbredd metodförmågan är i det aktuella kapitlet. De 

uppgifter där metodförmågan inte tränas är rena begreppsuppgifter eller uppgifter där 

det krävs matematisk kommunikation. 

Av de fem förmågorna är det en, resonemangsförmågan, som inte aktualiseras i någon 

av uppgifterna på de två nivåerna i läromedlet. Till sist visar studien att det är sju 

uppgifter på den grundläggande nivån och tio uppgifter på den avancerade nivån som 

tränar kommunikationsförmåga. Även här är det sett till antalet uppgifter ett jämnt 

resultat mellan nivåerna. Sett till den procentuella andel uppgifter på varje nivå som 

tränar kommunikationsförmåga är skillnaden dock större, där knappt 18% av 

uppgifterna på den grundläggande nivån involverar kommunikation medan 45% av 

uppgifterna på den avancerade nivån uppmuntrar till kommunikation. Samtliga 

uppgifter behandlar dock endast skriftlig kommunikation. 

Sammanfattningsvis är begreppsförmåga den förmåga där det skiljer mest mellan 

nivåerna följt av kommunikationsförmåga. De resterande tre förmågorna aktualiseras i 

liknande utsträckning mellan de två nivåerna. Utöver jämförelsen mellan de två 

nivåerna framkommer det i studien en skillnad i hur förekommande de olika förmågorna 

är oavsett nivå. Begreppsförmåga och metodförmåga aktualiseras i en stor del av 

uppgifterna och kommunikationsförmåga förekommer till viss del. 

Resonemangsförmågan förekommer inte i någon av uppgifterna. Dessutom finns inte 

heller problemlösningsförmågan representerad på den avancerade nivån och på den 

grundläggande nivån förekommer den endast i begränsad omfattning.  

 

6.4 Översikt av analyserade läromedel 

I detta avsnitt görs en översikt av de studerade läromedlen. Nedan följer en tabell med 

en sammanställning som visar antalet uppgifter och den procentuella andel uppgifter 

som förekommer sett till varje förmåga på de två nivåerna inom respektive analyserat 

läromedel. Eftersom flera förmågor kan aktualiseras i en och samma uppgift kan den 

totala procentsatsen för varje nivå överstiga 100%. Efter tabellen följer en beskrivning 

av nivåerna och de analyserade matematikböckerna som förklarar det resultat som visas 

i tabellen. 

 

 



  
 

23 
 

Bok  Nivå Problem 

 

Begrepp Metod Resonemang Kommunikation 

Matematik-

boken 

Gamma 

Gr. 

Nivå 

2 2% 25 46% 36 67% 3 6% 24 44% 

Av. 

Nivå 

14 26% 29 54% 42 78% 5 9% 21 39% 

Prima 

Formula 6 

Gr. 

Nivå 

7 24% 14 48% 26 90% 0 0% 6 21% 

Av. 

Nivå 

16 59% 17 63% 26 96% 1 4% 4 15% 

MatteDirekt 

Borgen 6A 

Gr. 

Nivå 

4 10% 13 33% 32 80% 0 0% 7 18% 

Av. 

Nivå 

0 0% 18 82% 20 91% 0 0% 10 45% 

Figur 7: Sammanställning av resultat. 

 
6.4.1 De matematiska förmågorna 

I två av de tre analyserade matematikböckerna, Matematikboken Gamma och Prima 

Formula 6, är problemlösningsuppgifter mer förekommande på den avancerade nivån. 

Nivån innehåller i de fallen minst dubbelt så många uppgifter som tränar 

problemlösningsförmågan jämfört med den grundläggande nivån. I MatteDirekt Borgen 

6A är det tvärtom fler problemlösningsuppgifter på den grundläggande nivån. Som 

redan nämnts finns det åtta uppgifter i MatteDirekt Borgen 6A som i rubriceringen 

kallas för problemlösningsuppgifter men som enligt definitionen i det teoretiska 

ramverket som studien utgått från inte klassas som problemlösningsuppgifter. Hade 

dessa åtta uppgifter varit problemlösningsuppgifter hade alla tre analyserade läromedel 

haft fler problemlösningsuppgifter på den avancerade nivån men så är alltså inte fallet 

nu. 

  

Begreppsförmågan tränas både sett till antal och till procentuell andel uppgifter mer på 

den avancerade nivån genomgående i alla tre analyserade läromedel. Även om det finns 

en skillnad mellan nivåerna aktualiseras begreppsförmågan i drygt var tredje och 

uppemot varannan uppgift också på den grundläggande nivån i alla tre läromedlen. Det 

är därmed en förmåga som eleverna möter i många uppgifter oavsett vilken nivå de 

arbetar på. När begreppsförmågan förekommer i uppgifter krävs det i de flesta fall en 

begreppsförståelse för att kunna förstå och lösa uppgiften. Däremot är det få uppgifter i 

alla tre läromedel där eleverna behöver använda sig av begreppen i exempelvis 

kommunikation, istället tränas begreppsförmågan främst genom att elever måste förstå 

begrepp för att kunna arbeta vidare med uppgiften. 

  

Metodförmågan är den mest förekommande förmågan i alla böcker och på alla nivåer. 

Procentuellt sett förekommer förmågan i minst 67% av uppgifterna och på flera av 

nivåerna är det över 80% av uppgifterna som tränar förmågan. I alla tre böckerna finns 

det procentuellt sett något fler uppgifter där metodförmågan aktualiseras på den 

avancerade nivån. 

  

I motsats till metodförmågan som förekom mest i alla böcker oavsett nivå är uppgifter 

som tränar resonemangsförmåga minst förekommande i alla tre läromedel, med 
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undantag för den grundläggande nivån i Matematikboken Gamma där uppgifter som 

aktualiserar problemlösningsförmåga är något mindre förekommande. I MatteDirekt 

Borgen 6A saknas uppgifter där resonemangsförmågan förekommer helt och i Prima 

Formula 6 är det endast en resonemangsuppgift, som finns på den avancerade nivån. I 

Matematikboken Gamma aktualiseras förmågan i några få uppgifter på båda nivåerna. 

Vid en jämförelse mellan nivåerna inom böckerna är det något fler 

resonemangsuppgifter på den avancerade nivån men skillnaden är väldigt liten och 

jämförelsen bygger på ett tunt underlag då förmågan förekommer i så begränsad 

omfattning. 

  

Kommunikationsförmågan är en av de få förmågor där det i två av de analyserade 

böckerna, Matematikboken Gamma och Prima Formula 6, både sett till antal och till 

procentuell andel är fler uppgifter som tränar förmågan på den grundläggande nivån 

jämfört med den avancerade nivån. Det är ingen stor skillnad men det är 

anmärkningsvärt då det i de två läromedlen genomgående är fler uppgifter som tränar de 

fyra övriga förmågorna på den avancerade nivån. MatteDirekt Borgen 6A skiljer sig från 

de andra två matematikböckerna eftersom det procentuellt sett är fler 

kommunikationsuppgifter på den avancerade nivån jämfört med den grundläggande.  

 
6.4.2 Uppgifter som tränar flera förmågor 

Utöver förekomsten av varje enskild förmåga mellan nivåerna är ytterligare en 

intressant aspekt att nämna de uppgifter där flera förmågor förekommer. I 

Matematikboken Gamma finns det en uppgift på den grundläggande nivån där fyra 

förmågor förekommer i en och samma uppgift medan det på den avancerade nivån finns 

sex uppgifter där fyra eller fem förmågor aktualiseras samtidigt. I Prima Formula 6 

finns det en uppgift på grundläggande nivå och tre uppgifter på avancerad nivå där fyra 

förmågor förekommer i samma uppgift. I MatteDirekt Borgen 6A tränas maximalt två 

förmågor åt gången i en uppgift på den grundläggande nivån medan det på den 

avancerade nivån kan tränas uppemot tre förmågor i en uppgift. Sammanfattningsvis 

finns det här en skillnad mellan nivåerna som är gemensam för alla tre läromedlen. Där 

det på den avancerade nivån är mer vanligt förekommande med uppgifter som tränar 

flera förmågor i en och samma uppgift, jämfört med den grundläggande nivån.  

 
6.4.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar studien att det procentuellt sett är fler uppgifter som tränar 

respektive förmåga på den avancerade nivån jämfört med den grundläggande nivån i 

alla tre läromedlen. Inom varje läromedel finns det ett undantag där en viss förmåga 

istället är mer förekommande på den grundläggande nivån. För Matematikboken 

Gamma och Prima Formula 6 är det kommunikationsförmågan som skiljer sig från 

mönstret och aktualiseras i fler uppgifter på den grundläggande nivån istället för på den 

avancerade nivån. I MatteDirekt Borgen 6A är det istället problemlösningsförmågan 

som är den enda förmåga där det är fler uppgifter på den grundläggande nivån, jämfört 

med den avancerade. Vidare finns det på den avancerade nivån fler uppgifter där flera 

förmågor framträder inom samma uppgift jämfört med den grundläggande nivån. 

Skillnaden är sett till antal inte så stor men det går ändå att ana ett mönster där det alltså 

är fler uppgifter med flera förmågor inblandade på den avancerade nivån. 
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Syftet med studien har varit att kartlägga vilka likheter och skillnader det finns mellan 

nivåerna sett till hur de matematiska förmågorna aktualiseras i uppgifterna. Något som 

framkommit i resultatet som inte ingick i studiens huvudsyfte men som ändå är så pass 

framträdande att det bör nämnas är skillnaden som finns mellan förmågorna. I samtliga 

analyserade matematikböcker oavsett nivå är metodförmågan och begreppsförmågan de 

förmågor som förekommer i flest uppgifter. Resonemangsförmågan är tvärtom den 

minst förekommande förmågan och aktualiseras inte alls i den utvalda delen av 

MatteDirekt Borgen 6A och i liten omfattning i de två andra böckerna. Förekomsten av 

problemlösningsförmågan och kommunikationsförmågan skiljer sig lite mer mellan 

böckerna men är i alla tre läromedel den tredje eller fjärde mest förekommande 

förmågan. Det finns alltså en stor skillnad mellan förmågorna där metodförmågan tränas 

i uppemot 80% av uppgifterna samtidigt som resonemangsförmågan knappt tränas alls.  
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7 Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras det resultat som framkommit genom studien samt den 

metod som använts. Därefter ges förslag på framtida forskning. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Det huvudresultat som framkommit är att de matematiska förmågorna till stor del 

aktualiseras i större utsträckning på den avancerade nivån gentemot den grundläggande. 

Dessutom förekommer fler uppgifter där fler förmågor tränas i en och samma uppgift på 

den avancerade nivån jämfört med den grundläggande. Slutligen visar studiens resultat 

att det är stor skillnad mellan förmågornas förekomst i samtliga läromedel, oavsett nivå. 

Följande kommer en diskussion gällande huvudresultatet att föras. 

 

Studiens resultat visar att det överlag är en större procentuell andel uppgifter som tränar 

respektive förmåga på den avancerade nivån jämfört med den grundläggande nivån. 

Skillnaden mellan nivåerna varierar från förmåga till förmåga och är i de flesta fall inte 

betydande stor men det är dock en genomgående trend som är värd att notera. Undantag 

från detta mönster finns inom en förmåga i varje studerat läromedel då det i 

Matematikboken Gamma och Prima Formula 6 finns fler uppgifter som tränar 

kommunikationsförmågan och detsamma gäller för problemlösningsförmågan i 

MatteDirekt Borgen 6A, på de grundläggande nivåerna. En möjlig anledning till att 

skillnaden mellan nivåerna existerar kan vara att läromedlet försöker styra vilka elever 

som får möta vilka uppgifter. Forskning gjord av Liljekvist (2014) visar exempelvis att 

problemlösningsuppgifter oftast är placerade längre bak i kapitlet för att alla elever inte 

förväntas hinna göra dem. Ytterligare en skillnad som upptäcktes mellan nivåerna är att 

det finns fler uppgifter som tränar flera förmågor samtidigt på den avancerade nivån 

genomgående för alla tre analyserade läromedel. Både Niss och Højgaard (2011) samt 

Kilpatrick m.fl. (2001) betonar att matematiska förmågor har individuella egenskaper 

som särskiljer dem från varandra samtidigt som de har likheter som binder dem 

samman. På grund av de band som finns mellan förmågorna kan flera förmågor 

aktualiseras i en och samma uppgift. Även detta skulle kunna bero på att alla elever 

enligt Liljekvist (2014) inte förväntas göra alla matematikuppgifter utan att läromedlet 

styr vilka elever som möter vilka uppgifter. 

 

Resultatet visar som sagt att det finns en liten, nästintill genomgående, skillnad mellan 

nivåerna där förmågorna aktualiseras i en större procentuell andel uppgifter på den 

avancerade nivån jämfört med den grundläggande. Vad resultatet däremot inte kan visa 

är på vilken nivå och i vilken utsträckning respektive förmåga förekommer på 

respektive nivå i de granskade läromedlen. Vid innehållsanalysen har det enbart tagits 

hänsyn till huruvida förmågan aktualiseras i uppgiften eller ej utifrån den matris som 

baserats på Lithner m.fl. (2010) ramverk. Det har inte gjorts någon bedömning 

angående i vilken utsträckning förmågan förekommer i uppgiften, exempelvis om 

uppgiften involverar en alternativt en rad procedurer som måste genomföras i en viss 

ordning vilket utmanar metodförmågan i olika grad. Dessutom är 

problemlösningsförmågan något som kan uppfattas olika beroende på vem som ska lösa 

uppgiften. Det som är ett problem för en del elever är en rutinuppgift för andra (Niss & 
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Højgaard 2011). Det är något som inte tagits hänsyn till utan studien har utgått från 

matrisen (bilaga A) och kategoriserat uppgifterna därefter, oberoende av i vilken 

utsträckning respektive förmåga aktualiseras i varje uppgift.  

 

Sett till de två nivåerna är det problemlösningsförmågan som skiljer sig mest mellan 

dem baserat på i vilken utsträckning förmågan ges rum att tränas i uppgifterna. Det kan 

bero på att alla tre läromedel som analyserats har egna problemlösningssidor och att det 

därför inte integreras lika mycket i kapitlen. Lärare kan på så sätt välja att arbeta med 

problemlösning när det passar. Men det är värt att notera att det är en förmåga som inte 

naturligt får tränas lika mycket hos de elever som befinner sig på den grundläggande 

nivån, med undantag från MatteDirekt Borgen 6A där det ser annorlunda ut. För att 

underlätta problemlösningsuppgifter behövs ett aritmetiskt flyt så arbetsminnet kan 

avlastas och fokusera på att lösa problemet (Kilpatrick m.fl., 2001). Skulle det finnas 

flera problemlösningsuppgifter i ett kapitel är det möjligt att flytet bryts. Det kan alltså 

vara en förklaring till skillnaden mellan nivåerna. Grunderna, alltså lösningsmetoderna, 

måste således vara etablerade för att underlätta för problemlösningsförmågan.  

 

Utöver skillnaden som upptäckts nivåerna emellan har det genom studien också 

uppdagats den skillnad som finns mellan de matematiska förmågorna och det utrymme 

de ges i läromedel. Det var inte i studiens syfte att undersöka det men eftersom 

skillnaden genomgående framkom i alla tre böcker är det en viktig aspekt värd att 

diskutera då alla fem matematiska förmågor ges ett stort utrymme i kursplanens centrala 

innehåll (Skolverket, 2017a). Kommunikation- och resonemangsförmågan är två 

förmågor eleverna inte får chans till att utveckla i lika stor utsträckning som de andra 

förmågorna. Kommunikationsförmågan ges visst utrymme, men nästan endast i skriftlig 

form. Alla granskade läromedel i studien har någon form av aktivitetssida där viss 

kommunikation kan behövas, men sett till kapitlet som analyserats träder ingen av de 

två förmågorna fram i större utsträckning på någon av nivåerna. I två av de granskade 

läromedlen tränas kommunikationsförmågan mer på den grundläggande nivån, vilket är 

ovanligt sett till de andra förmågorna. Skillnaden mellan nivåerna är dock inte stor och 

förmågan tränas lika mycket muntligt som skriftligt nivåerna emellan. 

 

Flera av de analyserade uppgifterna hade kunnat ses som resonemangs- eller 

kommunikationsuppgifter om endast några ord såsom "motivera hur du har tänkt, 

förklara ditt svar, jämför med…" lagts till. NCTM (2008) nämner att 

kommunikationsförmågan kräver uppgifter som öppnar upp till diskussion. Niss och 

Højgaard (2011) anser att alla kompetenser har individuella särdrag men samtidigt har 

flertal gemensamma nämnare som binder dem samman till en helhet och därmed kan 

flera förmågor förekomma i en och samma uppgift. Till exempel kan en 

problemlösningsuppgift lösas endast genom att använda problemlösningsförmågan men 

för att kunna förklara lösningen krävs även resonemangsförmåga. På så vis kan 

uppgifter utvecklas och utmana fler förmågor, särskilt kommunikation- och 

resonemangsförmågan som förekommer i liten utsträckning, genom att uppmana till 

förklaringar och motiveringar. Detta kan dock, precis som nämndes under diskussionen 

om problemlösningsförmågan, stoppa upp eleverna i sitt flyt och således vara en 

förklaring till avsaknaden av denna typ av uppgifter. I studien har även endast de 
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förmågor som uppgiften kräver att eleverna tränar på tagits hänsyn till. Sett till olika 

elever så genomförs en uppgift på olika sätt, och vissa elever kommer således förklara 

sin tankeprocess trots att det inte uttryckligen står som instruktion. De eleverna tränar 

alltså sin resonemang- och kommunikationsförmåga trots att det inte krävs. Detta kan 

vara givande för lärare att veta för att kunna uppmuntra elever att förklara hur de 

kommer fram till sina svar när det arbetar med uppgifter. 

 

Ytterligare en upptäckt som tidigt gjordes genom studien är att få av de internationella 

ramverk som presenterats i studiens litteraturbakgrund och teoriavsnitt saknar en 

förmåga som direkt kan antas vara detsamma som kursplanens (2017a) 

begreppsförmåga. I Skolverkets kommentarmaterial (2017b) benämns 

begreppsförståelse som en väldigt central förmåga inom matematik och anses vara en 

grund som är nödvändig för att kunna utvidga sina kunskaper inom matematikämnet. 

Det är intressant hur en förmåga som anses vara så central enligt svenska skolans 

kursplan för matematik (2017a) samtidigt inte existerar i flera av de ramverk som denna 

studie omfattar. I teoriavsnittet förs ett resonemang kring hur Lithners m.fl. (2010) 

ramverk som till stor del liknar de fem matematiska förmågorna i kursplanen (2017a) 

också saknar en begreppsförmåga. Istället består deras ramverk av 

representationsförmåga samt sambandsförmåga. Boesen, Lithner och Palm (2018) har 

gjort studier liknande denna där matematiska förmågor i matematikuppgifter har 

analyserats. De har då använt de sex matematiska förmågorna ur Lithners m.fl. (2010) 

ramverk. Denna studie valde att bortse från ramverkets två sista förmågor och istället 

hämta sin definition av begreppsförmågan från Skolverket (2017b) då de som sagt är de 

enda som nämner begreppsförmågan. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Lithners m.fl. (2010) ramverk vilket är teoretisk utgångspunkt för studien har använts 

vid formandet av matrisen för innehållsanalysen. Inledningsvis i studien presenteras ett 

flertal framstående ramverk som behandlar olika ramverk för matematiska kompetenser. 

Valet föll på Lithners m.fl. (2010) ramverk eftersom det var mest likt de matematiska 

förmågor som anges i kursplanen (2017a) och därmed ansågs det vara mest relevant 

utifrån studiens syfte. Dessutom har liknande studier, där matematiska förmågor 

identifieras i matematiska uppgifter, gjorts med Lithners m.fl. (2010) ramverk som 

utgångspunkt, vilket talar för valet av detta som teoretisk utgångspunkt. 

 

En intressant aspekt i förhållande till studien är de urval och avgränsningar som gjordes 

i studien. Det finns ett stort antal läromedel att välja mellan och det är svårt att veta om 

det urval som gjorts är det bästa för studien (Bryman, 2018). Ett kapitel studerades i 

varje läromedel och det kapitel som var gemensamt i de tre matematikböckerna var 

algebra. Därmed blev algebra en naturlig avgränsning inom läromedlen, vilket bidrog 

till en rättvis studie där samma innehåll granskades i alla läromedel. Avgränsningen kan 

ha påverkat resultatet då de matematiska förmågorna kan tänkas vara olika bra lämpade 

för olika matematiskt innehåll. Studiens resultat hade därmed kunnat få ett bredare 

perspektiv om även andra kapitel med annat matematiskt innehåll analyserats. Studiens 

urval anses dock vara relevant för studiens syfte och frågeställningar och det 

matematiska innehållet fick begränsas på grund av studiens tidsomfång och att de 
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utvalda matematikböckerna endast hade ett gemensamt matematiskt innehåll utifrån 

kapitelindelningen. 

 

De valda läromedlen analyserades genom en innehållsanalys. Svårigheten med metoden 

är enligt Bryman (2018) att det är omöjligt att formulera en matris för studien som är 

helt fri från egen tolkning. För att minimera möjligheterna till egen tolkning vid 

analysen har flera steg i processen som syftar till att klargöra analysens ram genomförts. 

Först och främst har det teoretiska ramverket som innehållsanalysen baseras på 

beskrivits noggrant i teoriavsnittet. Ramverket har sedan sammanfattats i en matris som 

använts för analysen där både en definition av varje förmåga formulerats samt 

hjälpanteckningar som beskriver hur förmågan syns i en uppgift förts. Vidare har även 

alla steg i analysen beskrivits noggrant för att tydliggöra hur analysen genomförts. 

Innehållsanalysen gjordes också först individuellt av varje författare till studien. 

Därefter jämfördes de individuella resultaten och de oklarheter som uppstått vid 

analysen diskuterades. Trots det går det inte att garantera att analysen är helt fri från 

egen tolkning men en noggrann beskrivning av ramverket och tydliga ramar för 

innehållsanalysen har skapats för att studiens metod ska vara så objektiv som möjligt. 

En aspekt som hade kunnat förtydliga både analysmetod och resultatet hade varit 

användandet av bilder. På så sätt hade innehållsanalysen kunnat förklaras på ett konkret 

sätt kopplat till varje analyserat läromedel. Valet föll dock, som tidigare nämnts, på att 

utesluta bilder då alla förlag inte gav sitt medgivande till användande av bilder.  

 

Studiens syfte var att analysera skillnaden mellan grundläggande och avancerade nivåer 

i enskilda läromedel, men det blev nödvändigt att även föra en mindre jämförelse 

böckerna emellan. Jämförelsen var inte en del av syftet och diskuterades således inte i 

större utsträckning. Aspekten av att se hur de olika läromedlen skiljer sig åt alternativt 

liknar varandra är dock intressant och det hade därför inte varit önskvärt att helt utesluta 

det ur resultatpresentationen samt diskussionen. 

 

7.3 Framtida forskning 

Att genomföra läromedelsgranskningar är av stor vikt, dels med tanke på den tidigare 

forskning som visar att läromedel påverkar lärares planering till stor del (Hjalmarsson, 

2016) samtidigt som de används i väldigt stor utsträckning i undervisningen (Sidenvall, 

2015). Det är också viktigt av den anledningen att det i Sverige inte genomförs någon 

organiserad granskning av läromedel utan det ansvaret ligger numera på skolan 

(Skolinspektionen, 2011). Förslag på framtida forskning med läromedel i fokus kan vara 

att genomföra studier likt denna men med ett bredare omfång där andra läromedel, 

årskurser och matematiskt innehåll kan undersökas för att få fram ett resultat som stöds 

av bredare underlag. Dessutom skulle studier med både nivåindelade och ej 

nivåindelade läromedel kunna genomföras för att se om de olika uppläggen har någon 

inverkan på aktualiseringen av de matematiska förmågorna i matematikböckerna. Här 

blir det även aktuellt att lyfta fram det som nämndes under metoddiskussionen, alltså en 

vidare studie med syfte att jämföra olika läromedel och dess representation av de 

matematiska förmågorna.   
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Bilagor 

Bilaga A, Matris för innehållsanalys 

 

Förmåga Definition utifrån teoretiskt 

ramverk 

Hur syns förmågan i en 

uppgift? 

A. Problemlösningsförmåga Kunna upptäcka, tolka, lösa och 

värdera svar vid problemlösning.  

Uppgiften saknar uppenbar 

lösningsstrategi. Motsats till 

rutinuppgift.  

B. Begreppsförmåga Kunna matematiska begrepp, 

samband mellan dem samt 

likheter och skillnader mellan 

begrepp. Kunna använda 

begreppen.  

Uppgiften innehåller 

begrepp och för att kunna 

förstå och lösa uppgiften 

måste eleven också förstå 

begreppet.  

C. Metodförmåga Kunna använda rätt metod vid 

rätt tillfälle. Kunna utföra 

metoder med säkerhet.  

Uppgiften kräver att en 

procedur i ett eller flera steg 

utförs.  

D. Resonemangsförmåga Kunna argumentera och resonera 

matematiskt samt att kunna följa 

och värdera andras resonemang.  

Uppgiften kräver förklaring 

av tankeprocessen; 

motivera, argumentera eller 

formulera.  

E. Kommunikationsförmåga Kunna kommunicera matematik 

både genom att sända ut men 

också ta emot matematisk 

information på olika sätt, 

exempelvis muntligt eller 

skriftligt.  

Uppgiften öppnar för 

kommunikation, 

exempelvis muntligt eller 

skriftligt.  
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