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Abstrakt 
I många klassrum används läromedel dagligen, men vad innebär det egentligen 
att använda ett läromedel och vilka krav ställer det på elever och lärare? Syftet 
med denna studie är att analysera två olika läromedels uppbyggnad och struktur 
med avseende på hur de väljer att framställa bråk i årskurs tre. För att skapa en 
förståelse för hur olika händelser och fenomen hänger samman har studien 
använt sig av ett teoretiskt perspektiv, variationsteorin. Användandet av 
variationsteorin har på så vis bidragit till att huvudfokus har legat på vikten av 
en varierad undervisning. De båda läromedlen har därför analyserats med 
avseende på vilka typer av uppgifter som förekommer, vilka geometriska 
figurer som används samt vad eleverna faktiskt får öva på i relation till Lgr11. 
Att välja ett läromedel är ett moment som bör göras med såväl efter-, som 
omtanke. Studiens resultat påvisar att de båda läromedlen är lämpliga att 
använda i matematikundervisningen i årskurs tre, men att de förbereder 
eleverna på olika sätt. De båda läromedlen behöver kompletteras på olika sätt, 
med allt från minilektioner, genomgångar och extra uppgifter, vilket i sin tur 
bidrar till att undervisningen inte enbart kan förlita sig på att läromedlet ska 
förmedla allt. 

Nyckelord 
Läromedelsanalys, Variationsteorin, Representationsformer, Bråkräkning.  

Tack 
Ett stort tack riktas till vår handledare Andreas Ebbelind som under studiens 
gång bidragit med värdefull feedback och varit en hjälpande hand genom hela 
arbetsprocessen. Vi vill också rikta ett stort tack till våra klasskamrater och 
opponenter som bidragit med förbättringar i vårt arbete.  
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1 Inledning 
Inom matematiken finns det en mängd olika moment som barn redan i tidig 
ålder använder dagligen utan vara medvetna om det. Ett sådant moment är 
bråkräkning som bygger på förmågan att dela något i olika delar. Detta är en 
förmåga som många barn besitter redan i tidig ålder, däremot kan det uppstå 
svårigheter när paralleller ska dras från den spontana uppdelningen till 
matematikens tankesätt och symboler (Martin m.fl. 2015). 
 
Bråkräkning är en komplex del inom matematiken som kräver ett gediget arbete 
och engagemang från lärare och elever. Att arbeta med bråk kan bidra till att 
elever utvecklar en god taluppfattning och en god förståelse för det 
matematiska språket. Detta är kunskaper som är avgörande inför framtida 
arbetsområden där elever bland annat kommer stöta på rationella tal, procent, 
och decimaltal som sedan övergår till algebraiska uttryck (Ervin, 2017). För att 
skapa en förståelse hos elever krävs det ett varierat arbetssätt med olika metoder 
och representationsformer som låter dem testa sig fram och upptäcka samband 
mellan olika former och bråktal (Kiselman & Mouwitz, 2008). 
 
Perdomo-Diaz m.fl. (2017) menar att läraren är grunden till elevers 
kunskapsinhämtning, vilket bidrar till att läraren får en mycket viktig roll i att 
vägleda och stötta dem på deras väg att erövra ny kunskap. Även om läraren 
har en oerhört stor roll i elevernas kunskapsutveckling har forskning visat att 
olika läromedel har en central position i klassrummet och styr till övervägande 
del undervisningens upplägg (Ammert, 2011). Som lärare ställs man därför 
inför ett val i hur undervisningen ska struktureras, det vill säga att förlita sig på 
ett läromedel och dess arbetsgång eller att själv konstruera material till varje 
undervisningstillfälle. Väljer läraren att förlita sig på ett läromedel är det viktigt 
att ställa sig frågan hur det är tänkt att läromedlet ska användas och fungera i 
såväl klassrummet som planeringsunderlag. En viktig aspekt blir även att 
kritiskt granska läromedel så att det når upp till kunskapskraven i årskurs tre. 
 
Denna studie kommer att granska två olika läromedel i matematik som utgår 
ifrån Läroplanen i grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet [Lgr11] 
(Skolverket, 2017). Den systematiska granskningen har med avsikt att påvisa 
skillnader och likheter mellan olika läroböcker med avseende på hur 
bråkräkning kan presenteras och struktureras. Syftet är inte att rangordna dem 
utan snarare att presentera olika vägar att nå kunskapskraven i matematik. 
Förhoppningen finns att denna studie kan uppmärksamma verksamma lärare 
och hjälpa oss som nyexaminerade lärare om vikten av att granska ett läromedel 
och dess eventuella påverkan i klassrummet.  
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2 Syfte 
Syftet är att analysera olika läromedels uppbyggnad och struktur med 
avseende på hur de väljer att framställa bråk i olika läromedel i årskurs tre.  
 

2.1 Frågeställningar 
 

• Hur är läromedlet uppbyggt?  
• Hur tar läroboken upp bråkräkning i relation till Lgr11?  
• Hur är uppgifterna konstruerade i läroboken? 

  



3(35) 
 

3 Teori 
För att skapa en förståelse för hur olika händelser och fenomen hänger samman 
kan teorier användas i syfte att stärka och förklara ett visst fenomen 
(Denscombe, 2009). Hammond (2001) väljer att definiera begreppet teori på 
följande sätt:  
  

“En teori är ett sätt att tänka och en modell för hur saker och ting 
fungerar, förhållandet mellan olika principer och vad som får olika 

saker att fungera tillsammans. En teori är inte bara en idé. Det är en idé 
som är en sammanhängande logisk förklaring av en serie förhållande 

som har prövats genom omfattande forskning” (s.15). 
  
Då tidigare forskning kring bråkräkning har påvisat att området är komplext 
och kräver varierande uppgifter, lektionsupplägg och metoder för att bidra till 
ett hållbart lärande har Variationsteori valts som teoretisk utgångspunkt. Lo 
(2014) menar att Variationsteorin belyser möjligheterna att tillägna sig kunskap 
och förståelse genom att tillämpa olika former av variation i undervisningen.  
 
Variationsteori blir således en teori, ett sorts redskap, för att förklara och skapa 
förståelse för läroböckernas olika aspekter. Det centrala i studien ska på så vis 
vara hur variation av lärandeobjekt i läroböckerna möjliggör stöttning för 
elever att utveckla nya insikter och förmågor. 

3.1 Variationsteorin – Modellen för hur saker fungerar 
Variationsteorin betonar vikten av variationsmönster för att möjliggöra lärande. 
Variationsmönster är centralt för lärande i situationer där elever möts av en 
varierad undervisning och får utveckla förmågor och kompetenser på flera olika 
sätt. Variationsteorins syfte är inte att hitta en metod eller ett läromedel som ger 
ett bättre resultat än något annat. Målsättningen med ett varierande upplägg 
handlar snarare om att skapa en bättre undervisning och lärande där elever får 
konfrontera olika metoder, representationsformer och arbetssätt som främjar 
lärandet samt att de får möta motsatser och likheter för att kunna visualisera 
kontraster (Lo, 2014). Variationsteorin stämmer således väl överens med 
Hammonds (2001) beskrivning av vad en teori är. 
 
Inom variationsteorin finns flera centrala begrepp så som lärandeobjekt, 
lärandemål, kontrast, separation, generalisering och fusion. Lo (2014) skriver 
om hur vi inte kan prata om lärande utan att nämna vad det är som ska läras, 
det vill säga lärandeobjektet. Lärandeobjektet kan ses som en dynamisk 
process, vilket innebär att lärprocessen kan komma att förändras under 
lärandets gång. Det gäller på så vis att ha både kortsiktiga som långsiktiga mål 
för att ge elever goda förutsättningar att utvecklas. En kritisk aspekt är att alla 
elever tillägnar sig kunskap på olika sätt och har olika förkunskaper vilket är 
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en stor del av variationsteorin. Däremot går det inte och ha en statisk 
undervisning, utan lärandet behöver kunna vara förändligt. Ett annat centralt 
begrepp inom variationsteorin är lärandemål som till skillnad från 
lärandeobjektet fokuserar på slutet av lärprocessen. Det vill säga resultatet av 
undervisningen.  

 Principer och dess förhållande 
För att kunna skapa en gynnsam variation i elevers lärande skriver Lo (2014) 
om hur det krävs flera komponenter som på olika sätt är betydelsefulla för 
elevers kunskapsutveckling. De komponenter som tas upp och presenteras i 
följande avsnitt är: kontrast, separation, generalisering och fusion. 
 
Elever kan inte lära sig nya begrepp om de inte är medvetna om kontraster och 
variation. Lo (2014) menar att undervisning i klassrummet ofta bygger på att 
lärare presenterar exempel som påvisar samma sak. För att elever ska tillägna 
sig kunskaper kan inte läromedlen baseras på endast likheter utan måste också 
granska exemplens olikheter för att de ska förstå begreppets innebörd. 
Uppgifternas olikheter behöver således ställas mot varandra så en kontrast kan 
urskiljas. För att elever ska bygga en förståelse kring vad en triangel är behöver 
de också möta andra geometriska figurer. Eleverna ges då möjligheten till att 
skapa en förståelse för ett begrepp tack vare att en kontrastering, vilket i sin tur 
bidrar till att de får möta begreppets motsats (Lo, 2014). 
 
När elever lärt sig att kontrastera blir nästa steg att göra en separering och dra 
paralleller med tidigare kunskaper för att kunna urskilja lärandeobjektet från 
sitt sammanhang. För att lära sig om de små detaljerna måste eleverna ha 
kunskaper om hur dessa detaljer är en del av en helhet. För att se till 
ovanstående exempel där elever lär sig om figuren triangel skulle en separation 
kunna bidra till att de tillägnar sig en ny dimension av variation, det vill säga 
geometriska figurer. Den nya kunskapen som elever erövrat blir således att en 
triangel är en del av geometriska figurer (Lo, 2014).  
  
Nästa steg i elevernas kunskapsutveckling gällande variationsmönster blir att 
de kan göra en generalisering av den kunskap som de erövrat. Generaliseringen 
handlar i sin tur om att kunna se likheter mellan olika objekt även om de ser 
olika ut. Genom att skapa en förståelse för objektets olika kriterier kan elever 
göra en generalisering (Lo, 2014). I relation till det tidigare angivna exemplet 
handlar det i detta stadium om att de kan dra paralleller mellan olika trianglar 
med varandra trots att de ser olika ut t.ex. likbent, rätvinklig, liksidig och 
oliksidig triangel.  
  
Den sista komponenten som Lo (2014) tar upp är fusion, vilket innebär att 
elever kan nyttja alla ovanstående komponenter för att slutligen sätta ihop de 
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olika delarna till en helhet. Eleverna utnyttjar då den simultana färdigheten som 
byggts upp genom variationen i läromedlet. 

 Variationsteorins betydelse för studien 
Denna studie har som syfte att analysera hur bråkräkning framställs i två olika 
läromedel. Syftet blir på så vis att nyttja den teori som stöttar och hjälper 
studien framåt. Vid valet av teori blev det på så vis viktigt att kunna luta sig 
tillbaka på den teori som stämmer överens med studiens syfte och 
frågeställningar. Studiens valda teoretiska utgångspunkt blev variationsteorin 
som betonar vikten av en varierad undervisning, det vill säga finns det variation 
i undervisningen kommer lärande att ske. En faktor som bör tas i beaktande är 
att variationsteorin endast fokuserar på variationen i undervisningen och inte 
andra avgörande aspekter såsom lärarens ämnes-, och pedagogiska kunskaper 
vilket till exempel Mathematical knowledge for teaching har som utgångspunkt 
(Ball, Thames & Phelps, 2008). Andra möjliga teoretiska perspektiv skulle 
kunna vara ett sociokulturellt perspektiv, då hade studien istället baserats på att 
lärande sker i samspel med andra, medan det ur ett behavioristiskt perspektiv 
skulle baseras på vikten av återkoppling. Dessa teorier är kontextbundna och 
tar in lärandesituationen, vilket är något som inte stämmer överens med 
studiens syfte och frågeställningar och är då inte användbara. Då studien syftar 
till att granska två läromedel och göra en jämförelse för att påvisa skillnader 
och likheter, krävdes en teori som inte tog hänsyn till lärandesituationen, därför 
var variationsteorin det teoretiska perspektiv som kunde hjälpa studien framåt.  
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4 Litteraturbakgrund 
Denna studie har som syfte att analysera två olika läromedels uppbyggnad och 
struktur med fokus på de sidor som behandlar bråk. Inledningsvis följer en 
definition kring vad ett läromedel är och vilka läromedel som valts ut. Därefter 
kommer en redogörelse att göras av bråk då studiens syfte är att granska hur de 
olika läromedlen väljer att framställa området för elever i årskurs tre. För att få 
en djupare insikt i hur bråk kan framställas kommer även en redogörelse kring 
de vanligaste representationsformerna i matematik att göras. Avsnittet avslutas 
sedan med ett förtydligande kring vilka nationella krav som finns angivna i 
Lgr11. 

4.1 Läromedel 
På de allra flesta skolor runt om i landet förekommer läromedel i olika former. 
Att läromedlen fått en så stor och central plats i undervisningen beror enligt 
Englund (2011) på två orsaker; de är ett praktiskt arbetsredskap och förhindrar 
kaos i klassrummet. Läromedlet kan på så vis bli en viktig tillgång för såväl 
lärare som elever då det organiserar och styr såväl lärarnas planeringsarbete 
som elevernas kunskapsinhämtning. Något som är viktigt att tänka på är i vilken 
form som läromedlet används och hur de används. En negativ aspekt skulle 
kunna vara att läromedlet är omfattande och det i sin tur kan bidra till att elever 
och lärare känner en oro och stress över att inte hinna med alla delar (Lepik, 
Grevholm & Viholainen, 2015). 
  
För att ett läromedel ska kunna fungera som ett pedagogiskt hjälpmedel är det 
viktigt att det blivit kontrollerat på ett noggrant sätt så att det uppfyller de 
riktlinjer och kunskapskrav som finns i Lgr11 (Grevholm, 2014). Fram till år 
1991 fanns det en statlig institution - statens läroboksnämnd - som hade i 
uppgift att granska och informera om centrala läromedel. I samband med att 
Skolverket bildades lades denna institution ner och det är nu varje lärares 
enskilda roll att välja och kontrollera att det valda läromedlet inkluderar de 
områden som står angivet i läroplanen för grundskolan (Johnsson Harrie, 
2009). Forskning har visat att många skolor saknar rutiner och kriterier för hur 
valet av läromedel ska genomföras. Valet baseras därför många gånger på tips 
och erfarenheter från andra verksamma kollegor snarare än en egen granskning 
(Ammert, 2011). En konsekvens av detta blir istället att lärarna förväntar sig att 
förlaget har sett till att det finns en överensstämmelse mellan läromedlet och 
styrdokumenten (Skolverket, 2003). Det i sin tur skulle kunna bidra till att 
lärare baserar undervisningen enbart efter läromedlet, vilket i sin tur kan leda 
till att elever går miste om vissa moment som läromedlet inte tar upp 
(Johansson, 2006). 
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4.2 Bråk 
Bråk är ett moment som ingår i matematikundervisningen i grundskolan. Det 
är ett område som ger elever användbara kunskaper i vardagslivet och i deras 
framtida matematiska lärande. När begreppet bråkräkning nämns är troligtvis 
del av helhet en av de första associationerna som görs i kombination till att dela 
en pizza eller tårta i mindre delar. Bråk handlar dock om så mycket mer och 
Nagy (2017) skriver om hur bråk består av flera delar såsom att förstå: täljarens 
och nämnarens betydelse, bråk som helhet, ekvivalenta bråk, bråks 
storleksordning, areamodellen och tallinje samt addition och subtraktion med 
bråk (Nagy, 2017). I skolans lägre åldrar läggs ofta fokus på att dela en helhet 
i lika stora delar, för att sedan kunna markera eller välja ut den efterfrågade 
mängden. Ett annat moment inom bråkräkningen som inte får lika stort 
utrymme i undervisningen är del av antal. Del av antal bygger på samma 
struktur som del av helhet det vill säga att dela något i lika stora delar. 
Skillnaden mellan del av helhet och del av antal är att istället för att dela en 
helhet så delas ett antal i lika stora delar (Basturk, 2016). 

 Representation av bråk 
Representationsformer är ett viktigt verktyg för att elever ska utveckla en 
djupare förståelse och förmåga att behärska olika matematiska begrepp. Inom 
matematiken finns det fem kända representationsformer som tränar dem att se 
på ett och samma tal på olika sätt. De olika representationsformerna ger 
eleverna möjlighet att växla mellan verklighet, konkret modell, bild, symbol 
och språk (Goldin, 2000). För att eleverna ska kunna tillägna sig den kunskap 
som representationsformer är tänkt att förmedla behöver de således utveckla en 
förståelse för de olika representationerna och vad det är de ersätter (Skolverket 
a, 2018). Cramer m.fl. (1997) har konstruerat en modell för att tydliggöra 
sambandet mellan de olika representationsformerna. I figur 1 kan det tydligt 
utläsas hur det olika formerna hänger samman och förstärker sin relation mellan 
varandra. 
 

 
Figur 1:Visar Theoretical Framework som skapats av Cramer m.fl 
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Konkret material 
För att elever ska utveckla en förståelse av abstrakta tal inom matematiken kan 
laborativa aktiviteter med konkret material bli ett viktigt redskap. Det material 
som är vanligt förekommande är ofta framtaget i syfte att konkretisera ett visst 
område inom matematiken. Det kan vara plockmaterial av olika slag, 
bråkstavar, cirkelmodeller för bråk för att nämna några exempel. Materialet blir 
på så vis ett hjälpmedel för att på ett lättförståeligt sätt visualisera matematiska 
begrepp Cramer m.fl. (1997).  
 
 

Bildmodell 
Vid användandet av bildmodell handlar det om elevers förmåga att med hjälp 
av angivna bilder eller med egna bilder förmedla och förstå matematiska 
begrepp (Skolverket a, 2018). Ett exempel skulle kunna vara att elever ombeds 
att rita en bild som förklarar uttrycket ½. Här ges de en möjlighet att själva välja 
hur bråket kan representeras, antingen genom en bild av del av antal eller del 
av helhet.  

 

Symbol 
En stor del av matematiken består utav symbolspråk, vilket i sin tur betyder att 
elever ska förstå och hantera olika symboler. De behöver på så vis besitta en 
god taluppfattning och förståelse för tals olika värde beroende på deras position 
(Helenius, 2006). Vid bråkräkning blir symbolspråket mer komplext då det är 
flera symboler som ska tolkas som en helhet samt att siffrornas värde varierar 
beroende i vilken ordning de skrivits. 

 

Språk 
Vid representationsformen som benämns som språk handlar det om förmågan 
att samtala och med ord förklara olika matematiska uppgifter med såväl lärare 
som resterande klasskamrater (Cramer m.fl. 1997). Skolverket a, (2018) menar 
att elevers förmåga att sätta ord på sina tankar är värdefullt, viktigt att notera är 
att elever bör ges möjligheten att kunna använda sig av såväl informellt 
vardagsspråk som det formella matematiska språket.  
 

“en halv” 
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Verklighet 
I denna representationsmodell handlar det om att ge elever en 
verklighetsanknytning i relation till det matematiska begrepp som ska 
representeras. Genom användandet av verkliga och fiktiva situationer kan 
elever i större utsträckning ges möjlighet att förstå begreppet (Skolverket a, 
2018). Vid användandet av bekanta vardagssituationer exemplifieras begreppet 
utifrån elevers vardag vilket i sin tur kan bidra till en ökad förståelse (Cramer 
m.fl. 1997).  
 

 
 

4.3 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011 

De utvalda läromedlen som denna studie har i avsikt att granska säger sig ha en 
tydlig förankring i Lgr11. Följande avsnitt kommer därför att fokusera på hur 
styrdokumenten tar upp bråkbegreppet för kursplanen i matematik (Skolverket, 
2017). De delar som kommer tas upp blir på så vis ämnets syfte, centralt 
innehåll i årskurs 1–3 samt kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av 
årskurs 3.  

 Ämnets syfte 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis 
ges förutsättningar att utveckla olika matematiska förmågor. Centrala förmågor 
inom matematiken är begrepp-, metod-, resonemang-, kommunikation och 
problemlösningsförmåga. Eleverna ska på så vis ges förutsättningar till 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” 
(Skolverket, 2017).  

  Centralt innehåll i årskurs 1–3 
Taluppfattning och tals användning  

§ Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och 
uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till 
naturliga tal. 

§ Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i 
vardagliga situationer. 
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 Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 3 
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det 
genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak 
fungerande sätt. Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av 
symboler och konkret material eller bilder. Eleven kan även ge exempel på hur 
några begrepp relaterar till varandra. Eleven har grundläggande kunskaper om 
naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt 
genom att dela upp tal. Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i 
bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och 
namnge delarna som enkla bråk.  
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5 Metodologi 
I följande avsnitt kommer en beskrivning att göras i syfte att redogöra för hur 
studiens läromedelsgranskning har genomförts. De moment som vi har valt att 
lyfta fram är hur urvalet av läromedel gick till samt hur dessa användes för att 
genomföra en analys, vilket kommer att presenteras i avsnittet analysmetod. 
Under avsnittet urval kommer även en presentation av de valda läromedlen att 
göras. 

5.1  Urval 
Inför uppstarten av denna studie sattes vissa kriterier upp i åtanke att strategiskt 
kunna göra ett urval. Genom att sätta upp följande kriterier skapades riktlinjer 
för vilka läromedel som kunde inkluderas och varför, vilket Eriksson m.fl. 
(2013) benämner som ett strategiskt urval. De kriterier som urvalet baserades 
på var följande:  
  

§ Att läromedlen skulle vara publicerade efter 2011 för att det skulle 
grundas på den nuvarande läroplanen 

§ Att läromedlet skulle utgå från de nationella målen i matematik 
§ Att de skulle finnas läromedel genom samtliga årskurser på lågstadiet 
§ Att de är aktuella och används ute i verksamheten 
§ Att de var utgivna av olika förlag 

  
Därefter gjordes ett manuellt urval som grundade sig på en primär läsning av 
olika läromedel som uppfyllde samtliga kriterier där fokus var att välja 
läromedel som används ute på skolorna samt att det fanns en lärarhandledning 
att tillgå. Vi valde två läromedelsserier som är relativt nya på marknaden för att 
de ska vara så aktuella som möjligt. Studiens fokus kommer att hamna på 
läromedel avsedda för årskurs tre då det är till största del här bråkräkning tas 
upp. Nedan kommer en kort beskrivning till vardera läromedel att göras. Dessa 
beskrivningar bygger på förlagens egna ord om de olika läromedlen. De 
läromedel som kommer presenteras är Favorit matematik som är utgiven av 
Studentlitteratur (2019) och Mondo Matematik som är utgiven av Gleerups 
(2019). 

 Favorit matematik   
Favorit matematik är ett beprövat basläromedel i matematik för hela 
grundskolan med tydlig förankring i Lgr11. Materialet kommer från Finland 
och har sedan översatts till en svensk version. Läromedlet finns i två versioner, 
en som är en grundbok Favorit matematik samt en som utmanar elever 
ytterligare där uppgifterna ökar i svårighet. Denna bok kallas för Mera Favorit 
matematik. Varje elevbok är uppdelad i upplagor a respektive b, där tanken är 
att de ska hinnas med på respektive termin. Läromedlet finns tillgänglig som 
fysisk arbetsbok och i digitalt format. Till materialet finns även en 
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lärarhandledning med en terminsplanering som ger läraren tips och idéer om 
hur man kan arbeta med uppgifterna samt ett hjälpmedel för att kartlägga 
elevernas kunskapsutveckling. Det är ett läromedel som blandar 
färdighetsträning, praktiskt arbete och gemensamma matematiska moment 
oavsett nivå. Klassrumsdialogen är en central del i läromedlet, däremot finns 
den inte nedskriven i elevboken utan finns enbart i lärarhandledningen. 
Materialet publicerades för första gången 2013 men har sedan dess reviderats 
och från och med 2017 finns en ny upplaga av boken där även programmering 
ingår. 

 Mondo matematik  
Mondo matematik är ett basläromedel i matematik med tydlig förankring i 
Lgr11. Materialet finns tillgängligt från förskoleklass till och med årskurs tre. 
Från och med årskurs ett finns det två upplagor av boken, a respektive b, där 
tanken är att de ska hinnas med på respektive termin. Läromedlet finns 
tillgänglig som fysisk arbetsbok, i digitalt format samt att det finns en lärar- och 
elevwebb där elever kan träna mer och arbeta med andra uppgifter än vad boken 
tar upp. Till materialet finns även en lärarhandledning som ger läraren tips och 
idéer om hur man kan arbeta med uppgifterna samt fungera som ett hjälpmedel 
för att kartlägga elevernas kunskapsutveckling. Det är ett läromedel som 
blandar färdighetsträning och praktiskt arbete. Elever ges även möjligheter att 
träna problemlösning, diskutera och reflektera i olika gruppkonstellationer. 
Materialet möter elever på deras individuella nivå och erbjuder en varierad 
undervisning tack vare den stora variation av aktiviteter, genomgångar, 
minilektioner och filmer som finns tillgängliga. Materialet publicerades för 
första gången 2016 vilket bidrar till att det är ett relativt nytt material. 

5.2 Analysmetod 
För att svara på studiens syfte och frågeställningar har en modell utarbetats med 
stöd av Danielsson och Selander (2016), se figur 2. För att göra modellen 
applicerbar på denna läromedelsstudie har vissa delar arbetats om eller till och 
med strukits då den de inte har varit relevanta för studien. Grundstrukturen i 
den nya modellen blev på så vis Allmän struktur, Samverkan mellan olika delar 
och Figurativt språk. Dessa kategorier kopplades sedan ihop med studiens 
frågeställningar. För att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar 
konstruerades ytterligare frågor att studera i läromedlet för att på så vis få fram 
ett resultat. För att kunna svara på studiens första frågeställning – hur är 
läromedlet uppbyggt konstruerades tre följdfrågor; Hur är läromedlet 
strukturerat? Hur stor del av boken tar upp bråk? Hur arbetar elever? 
Individuellt/par/grupp? För att sedan kunna besvara studiens andra 
frågeställning, det vill säga; Hur tar läroboken upp bråkräkning i relation till 
Lgr11 konstruerades följande två följdfrågor; Hur synlig är kopplingen till 
Lgr11 för lärare och elever? Samt stämmer uppgifterna överens med syfte, 
centralt innehåll och kunskapskrav? För att slutligen kunna besvara studiens 
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tredje och sista frågeställning konstruerades följande frågor; Vad är det för typ 
av uppgifter? Hur presenteras de? Vilka representationsformer används? 
Konkret, bild, symbol. Språk och verklighet. Är något överrepresenterat eller 
uteslutits? Hur mycket stödstruktur får eleven? Finns det variationsmönster? 
Kontrast, separation, generalisering och fusion (Se bilaga B). Modellen nedan 
har på så vis använts som ett verktyg för att undersöka och besvara studiens 
syfte och frågeställningar. Genom att analysera läromedlen efter samma modell 
och principer uppnår studiens resultat god validitet och reliabilitet (Denscombe, 
2009).  
 

 

Läromedlen har analyserats som två separata granskningar och på samma sätt 
kommer studiens resultat att presenteras i relation till Lgr11 och 
variationsteorin.  

5.3 Etiska överväganden 
Vid alla studier är det viktigt att ha ett etiskt förhållningssätt för att kunna 
förhålla sig efter de riktlinjer som finns för att säkerställa studiens reliabilitet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Studiens huvudfokus har varit att granska insamlad 
data från två olika läromedel utan att rådfråga verksamma lärare. Detta har i sin 
tur bidragit till att inga verksamma lärare har varit inblandade. Likaså är 
validitet och reliabilitet viktiga begrepp som handlar om att studien granskar 
det som ska granskas och värderar det som studien är avsedd till att göra. 
  
  

Figur 2: Visar analysschema 
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6 Resultat 
I följande avsnitt kommer två redogörelser att presenteras i avsikt att beskriva 
de olika läromedlens uppbyggnad med hjälp av variationsteorin som 
utgångspunkt. Syftet med studien är att analysera olika läromedel och dess 
struktur med avseende på hur de väljer att framställa bråk i olika läromedel i 
årskurs tre. De kapitel som tar upp bråkräkning kommer att presenteras och 
granskas i syfte att besvara studiens frågeställningar. De två separata analyserna 
kommer därefter att vävas samman i en resultatsammanfattning. 

6.1  Favorit matematik 3B 
Den elevbok som analyserats är avsedd för elever under vårterminen i årskurs 
tre. Av bokens totala 213 sidor är 39 av dem är avsedda för att elever ska lära 
sig skriva, jämföra samt addera och subtrahera bråk, vilket i sin tur utgör 18 % 
av boken. 

 Hur är läromedlet uppbyggt? 
Detta läromedel är uppdelat i fem kapitel, där varje kapitel i sin tur är indelat i 
mindre arbetsområden. Läromedlets grundtanke är att varje arbetsområde ska 
behandlas under ett lektionstillfälle. Varje arbetsområde består av fyra 
sammanhängande sidor där de två inledande sidorna består av basuppgifter 
medan de nästkommande två sidorna består av öva & pröva. Varje kapitel 
innehåller även favoritsidor, Vad har jag lärt mig? samt Sallys hinderbana. 
Detta presenteras i figur 3 nedan. 
 

 
Figur 3: Visar Favorit matematiks struktur 

Elevboken är uppbyggd efter kapitel som fokuserar på ett visst matematiskt 
innehåll. Kapitlet är i sin tur indelat i mindre arbetsområden som tar upp olika 
delmoment inom det området som kapitlet berör. Varje arbetsområde inleds 
med en titel som förklarar vad följande sidor kommer att behandla, därefter 
följer en samtalsbild. Till samtalsbilden finns en tillhörande ramberättelse, 
denna ramberättelse finns tillgänglig i lärarhandledningen men även som inläst 
version genom den digitala versionen av läromedlet. Ramberättelsens syfte är 
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att uppmärksamma eleverna på lektionens innehåll. Samtalsbilden och 
ramberättelsens kan fylla en rad olika funktioner, ur ett variationsteoretiskt 
perspektiv krävs det att momentet används inom lärandeobjektets två aspekter. 
Läraren behöver på så vis både fokusera på såväl de kortsiktiga målen, det vill 
säga att klara av kommande uppgifter som de långsiktiga målen i form av att 
kunna använda sig av matematiken i sin vardag och nå upp till de utsatta 
kunskapskraven som undervisningen syftar till att nå (Lo, 2014). Syftet med 
samtalsbilden blir på så vis att väcka elevers engagemang och ställa frågor som 
tränar dem på att redogöra och samtala kring hur de använder sig av sina 
matematiska förmågor på olika sätt. För att hjälpa elever föra olika resonemang 
finns även exempelfrågor i lärarhandledningen. Till varje arbetsområde finns 
det tre huvudräkningsuppgifter som eleverna får dokumentera i sina 
elevböcker. Syftet med dessa uppgifter är att elever ska träna sin förmåga att 
lösa ett visst matematiskt innehåll enbart med hjälp av huvudräkning. Dessa 
uppgifter kan antingen användas som individuellt arbete eller som par uppgift 
beroende på situation och kontext. Efter samtalsbilden möts eleverna av det 
som Favorit matematik benämner som basuppgifter, vilket är uppgifter som 
behandlas under det första uppslaget i arbetsområdet. Vid nästkommande 
uppslag finns öva och pröva. Öva är en sida som är till för de elever som 
behöver repetera och befästa kunskapen ytterligare. Pröva är och andra sidan 
en sida som erbjuder mer utmanande uppgifter och passar de elever som kan 
pröva något nytt.  
  
I varje kapitel finns även favoritsidor där elever ges möjlighet att träna sina 
matematiska förmågor genom spel, olika aktiviteter och laborativt material. I 
större delar av boken arbetar elever individuellt men under dessa sidor är 
samarbete med en eller flera klasskamrater nödvändigt. Alla kapitel i boken 
avslutas med Vad har jag lärt mig? Här utvärderar eleven sina kunskaper genom 
ett självbedömningsmoment för att själv reflektera över sitt lärande, vilket kan 
relateras till det som variationsteorin tar upp som lärandemål. Detta moment 
kan ses som ett formativt prov. På nästkommande sida finns Sallys hinderbana 
där eleven får repetera de begrepp och moment som kapitlet behandlat.  

 Hur tar läroboken upp bråkräkning i relation till Lgr11? 
Efter att ha granskat läromedlet kunde det utläsas att det fanns en tydlig 
koppling till de styrdokument som grundskolan är skyldig att följa. Boken 
inleds med en presentation över läromedlets uppbyggnad och av de olika 
momenten som eleverna kommer att möta. Längst ner på alla bas-sidor finns 
en text, som hänvisar till Lgr11. På den vänstra sidan hänvisar texten till det 
centrala innehållet medan texten på den högra sidan hänvisar till 
kunskapskraven i Lgr11 (Skolverket, 2017). På så vis kan eleven få en tydligare 
bild av vilka kunskaper som ska utvecklas inom bråkräkning och bli medvetna 
om sitt lärande, det vill säga lärandemål (Lo, 2014). Läraren får även en tydlig 
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koppling till det centrala innehållet då det preciseras vid varje nytt 
arbetsområde i lärarhandledningen.  
  
Vid analysen framkom det tydligt att olika delar inom bråk får olika mycket 
utrymme vilket i sin tur bidrar till att elever får träna olika mycket på vissa 
moment. Utifrån centralt innehåll i årskurs 1–3 ska elever bland annat få möta 
del av helhet och del av antal, vilket är något som Favorit matematik tar upp 
men i olika utsträckning. Utifrån analysen kunde det understrykas att del av 
helhet är något som förekommer under hela kapitlet och erbjuder elever att 
befästa kunskapen på flera olika sätt. Däremot visade det sig att del av antal var 
något som eleverna enbart gavs chansen att arbeta med under pröva sidorna. 
Detta resultat är något som styrks av tidigare forskning, då det har framkommit 
att såväl lärare som läromedel har en tendens att lägga ett större fokus på del av 
helhet snarare än del av antal (Basturk, 2016). Grunden i variationsteorin 
bygger på vikten av ett varierat upplägg där eleverna får möta samma typer av 
uppgifter på en mängd olika sätt. Detta är något som saknas i större utsträckning 
i Favorit matematik, då eleverna till största del enbart möts av samma typ av 
uppgifter.  
 
Något som styrdokumenten lägger stor vikt vid är att elever ska få möta 
uppgifter som är vardagsnära eller kan kopplas till deras verklighet. Ur ett 
teoretiskt perspektiv blir det på så vis viktigt att eleverna får möta lärandeobjekt 
i ett bett perspektiv som ger dem förståelse för begreppet och dess användning 
i vardagen. På så vis kan det undvikas att ämnesinnehållet blir isolerat och 
endast associerat till matematikundervisningen (Lo, 2014). I detta läromedel 
finns den största verklighetsanknytningen i samtalsbilderna med tillhörande 
ramberättelse. Här ges elever möjlighet att kommunicera och resonera kring 
matematik i vardagsnära situationer vilket bidrar till att utveckla deras 
kommunikation-, och resonemangsförmåga. Under de sidor som behandlar 
bråk får eleverna exempelvis möta samtalsbilder som handlar om att dela lika, 
ett exempel är att eleverna ska dela en pizza i olika stora delar. Däremot är 
verklighetsanknytningen i övriga uppgifter svag och på vissa ställen till och 
med obefintlig. De bilder som finns i boken har ofta en mer estetisk funktion 
som är kopplad till de fiktiva figurer som boken handlar om, på så vis uppfyller 
bilderna sällan en matematisk betydelse som har anknytning till uppgiften och 
lösningsstrategi.  
  
En annan betydelsefull del i elevers matematikutveckling är att de tidigt får 
möta tal på olika sätt. Ett av kunskapskraven i årskurs tre är att “Eleven kan 
beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material 
eller bilder” (Skolverket, 2017). Som tidigare nämnt menar Goldin (2000) att 
representationsformerna är en viktig del inom matematiken. I Favorit 
matematik ges elever i stor utsträckning möjlighet att öva sina förmågor att 
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använda de olika representationsformerna bild, symbol och språk i olika 
sammanhang. Däremot kunde analysen konstatera att representationsformerna 
konkret och verklighet endast förekom i väldigt liten grad i kapitlet. Den gång 
som elever ges möjlighet och uppmanas att använda sig av konkreta hjälpmedel 
är enbart under det uppslag som läromedlet benämner som favoritsidor, vilket 
förekommer en gång under det kapitel som tar upp bråkräkning. För att elever 
ska nå godtagbara kunskaper krävs det att de kan växla mellan de olika 
formerna och får möta såväl likheter som motsatser mellan de olika 
representationsformerna. 
  
Utifrån den genomförda analysen kunde tydliga paralleller dras mellan det 
valda läromedlet och Lgr11. Gibbons, Lewis & Batista (2016) menar att bråk 
är ett ämnesområde som består av många olika begrepp, vilket i sin tur bidrar 
till att eleverna behöver bygga upp en förståelse för olika begrepps innebörd 
och användning. För att elever ska kunna förstå de viktiga särdragen inom 
bråkräkning krävs det att läraren kan förklara och förmedla viktiga aspekter 
som är avgörande för begreppets innebörd och användning. Det blir på så vis 
viktigt att kunna urskilja och påvisa kritiska drag hos lärandeobjektet (Lo, 
2014). Genom att arbeta utifrån den struktur som Favorit matematik erbjuder 
ges elever goda förutsättningar att utveckla sin metod och begreppsförmåga, då 
detta är något som ständigt förekommer i olika former.  

 Hur är uppgifterna konstruerade i läroboken? 
Favorit matematik är ett läromedel som följer det klassiska upplägget där boken 
är strukturerad och organiserad efter numrerade uppgifter som följs av 
uppgifter ordnade i alfabetisk ordning. Favorit matematik har en återkommande 
struktur som är lätt att följa då alla arbetsområden är uppbyggda på samma sätt. 
Kapitlet som tar upp bråk har inga långa textstycken eller instruktioner, utan 
ger tydliga och precisa instruktioner. Detta förtydligas när den första uppgiften 
ofta fungerar som ett exempel. Det i sin tur bidrar till att elever får kunskap om 
hur de ska gå tillväga för att lösa resterande uppgifter på egen hand. Favorit 
matematik blir på så vis ett läromedel som har en gedigen stödstruktur där 
elever ständigt ges en hjälpande hand. Den gedigna stödstrukturen och det 
återkommande upplägget skulle kunna bidra till att eleverna vet vad som 
förväntas, var de kan söka efter ledtrådar och kan således arbeta mer 
självständigt. Däremot ges eleverna inget utrymme till själva skapa egna figurer 
eller exempel som visar hur de tänkt kring det matematiska innehållet.  
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Vid analysen av läromedlet blev det 
tydligt att valet av föremål som hjälper 
eleverna att skapa en förståelse för 
bråkbegreppet har minimerats och enbart 
riktat in sig på de geometriska formerna 
cirkel, kvadrat och rektangel. Vid en 
analys av den faktiska användningen av 
de olika formerna blev det väldigt 
uppenbart att de fick olika mycket 
utrymme. I figur 4 kan det tydligt 
utläsas att cirkeln används i störst 
mängd medan kvadraten användes i en mindre mängd. I liknelse med analysens 
resultat kring användandet av cirkelmodellen har även forskning visat att 
cirkelmodellen är överrepresenterad i såväl lärarnas undervisning som i olika 
läromedel (Yearley & Bruce, 2014), vilket även denna studie styrker. Analysen 
påvisar på så sätt att elever möts av det som variationsteorin benämner som 
kontrastering, men i en väldigt begränsad skala då cirkelmodellen är högst 
överrepresenterad. Återigen blir det väldigt tydligt att vissa specifika 
representationsformer och uppgifter är återkommande i läromedlet, vilket får 
konsekvensen att den önskade variationen som finns utifrån ett 
variationsteoretiskt perspektiv uteblir (Lo, 2014).  
 
I Lgr11 beskrivs det att elever i skolans lägre årskurser ska möta bråk som del 
av helhet, del av antal samt bråk som tal. Elevboken tar upp samtliga områden 
men i olika utsträckning, det som ges mest utrymme är del av helhet. Del av 
helhet är något som eleverna får möta under hela kapitlet, vilket bidrar till att 
eleverna ges goda förutsättningar att besitta denna förmåga. En konsekvens blir 
däremot att områden som del av antal och bråk som tal får begränsat utrymme. 
Elever ges möjlighet att arbeta med bråk som del av antal under ett tillfälle i 
kapitlet, dessa uppgifter är dessutom placerade på en pröva sida vilket endast 
är sidor lämpade för elever som behöver extra utmaningar. De elever som 
enbart gör öva sidan kommer på så sätt att gå miste om de uppgifter som 
behandlar bråk som del av antal. Bråk som tal är däremot någonting som 
återkommer under olika former under hela kapitlet. Det kan handla om att 
jämföra två olika bråktal eller att placera bråk på en tallinje. En tallinje har 
många bra egenskaper som kan appliceras med bråktal. Däremot upplevs det 
många gånger som utmanande eftersom eleverna tidigare enbart har fått 
bekanta sig med naturliga tal och saknar förståelse för att det finns något mellan 
två heltal (Hamdan & Gunderson, 2017).  
 
Bokens struktur kan innebära att elever endast associerar bråkräkning med del 
av helhet även om andra delar tas upp. Ur ett variationsteoretiskt perspektiv 

Figur 4: Visar fördelningen av figurer i Favorit matematik 
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skulle detta kunna leda till att separationen uteblir då eleven inte kan urskilja 
lärandeobjektet från sitt sammanhang och enbart kan associera bråk till del av 
helhet och främst till cirkelmodellen (Lo, 2014).  Det som elever främst 
uppmanas till att göra under det kapitlet som tar upp bråk är att de ombeds att 
måla ett visst område av en figur. Andra vanligt förekommande uppgifter är att 
elever ska skriva bråket i symbolform, dela en figur i rätt antal delar eller dra 
streck till rätt figur eller placering på tallinje. Trots att läromedlet till viss del 
har en begränsad variation av uppgifter tränar elever ständigt på att växla 
mellan olika representationsformer. En sådan uppgift skulle kunna vara att 
eleven ska dra streck mellan olika representationsformer som visar samma tal. 
Det bidrar i sin tur till att eleverna till viss del övar sig på att göra en 
generalisering, vilket handlar om att kunna se likheter mellan tal oavsett 
representationsform. Den sista dimensionen av variation är fusion, som handlar 
om att sätta samman samtliga delar, det vill säga kontrast, separation och 
generalisering. Då elevboken tar upp olika moment i olika stor utsträckning kan 
det uppstå svårigheter när elever ska sätta samman dessa dimensioner.  

6.2 Mondo matematik 
I läromedelsserien Mondo matematik har två elevböcker analyserats, 3a som är 
avsedd för höstterminen och 3b som eleverna behandlar under vårterminen i 
årskurs tre. Anledningen till att studien tar upp två elevböcker grundas i att båda 
tar upp bråkräkning och båda blir på så vis relevanta för studien. De båda 
elevböckerna tar upp bråkräkning på flera olika ställen, vilket in sin tur bidrar 
till att eleverna får möta bråk under flera tillfällen. Totalt är det ungefär 14 sidor 
i vardera elevbok som tar upp bråk vilket utgör 9 % av läromedlet. 

 Hur är läromedlet uppbyggt? 
Denna läromedelsserie är uppbyggd på samma sätt oavsett vilken bok du 
använder under lågstadiet. Elevboken är indelad i tre kapitel där varje kapitel 
består av en samtalsbild, en fördiagnos och/eller diskussion i grupp, mindre 
målområden, matematikens värld och en diagnos. Målområdena i sin tur 
innehåller en undersökning eller ett antal aktiviteter, grundsidor, minikoll samt 
repetition och/eller utmaning. Detta presenteras i figur 5 nedan.  
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Figur 5: Visar Mondo matematiks struktur 

Varje kapitel har ett specifikt tema som är framtaget för att lyfta fram det 
matematiska innehållet på ett vardagsnära sätt. Kapitlet inleds med ett 
startuppslag bestående av en samtalsbild och en tillhörande skönlitterär 
berättelse kopplat till temat. Den skönlitterära berättelsen finns tillgänglig i 
lärarhandledningen. Detta startuppslag kan användas på två olika sätt, som en 
fördiagnos av elevers kunskaper eller som ett underlag för att genomföra 
matematiska diskussioner. Tydliga paralleller kan på så vis dras till 
lärandeobjektet, då teorin betonar vikten av att synliggöra elevernas 
förkunskaper (Lo, 2014). Genom att ta reda på elevers förkunskaper kan läraren 
få en bättre uppfattning om deras nuvarande kunskapsnivå för att på så sätt 
kunna anpassa lektionsinnehållet efter deras förutsättningar. Ett annat alternativ 
är att använda samtalsbilden som ett underlag för en gemensam diskussion 
kring det matematiska innehåll som kapitlet kommer att behandla. Berättelsen 
syftar till att sätta det matematiska innehållet i en kontext samt skapa nyfikenhet 
och engagemang hos eleverna. Till samtalsbilden finns det även förslag på 
frågor i lärarhandledningen som kan användas som stöd för att få igång en 
diskussion i gruppen. På varje startuppslag finns en målruta som tar upp 
kapitlets mål och förmågor, vilket inom variationsteorin benämns som 
lärandemål. Detta blir på så vis en viktig del i att göra eleverna medvetna om 
sitt egna lärande (Lo, 2014). Målrutan följs sedan av en diskussionsfråga som 
har rubriken, Vad tror du? Frågorna kan variera men har gemensamt att de har 
en mer filosofisk karaktär, och har som syfte att väcka funderingar och skapa 
intresse för matematikens värld.  
  
Kapitlet i sig är uppdelat i olika målområden som inleds med en undersökning 
eller en aktivitet som låter elever utforska och upptäcka något viktigt inom 
matematiken. Dessa moment skiljer sig från övriga uppgifter och låter eleverna 
utforska matematiken på ett mer självständigt sätt. Undersökningarna innebär 
ett varierat arbetssätt där eleverna ska arbeta både individuellt, i par men också 
i helklass. Undersökningarna är av mer omfattande karaktär än aktiviteterna 
vars syfte är att låta elever arbeta praktiskt i relation till de mål som målområdet 



21(35) 
 

syftar till. Aktiviteterna genomför eleverna i par och alltid med laborativt 
material för att knyta an till det matematiska innehållet. Upplägget främjar på 
så vis den dynamiska processen som variationsteorin lägger stor vikt vid. Elever 
ges på så vis möjlighet att utforska ett matematiskt innehåll och kan lösa 
uppgifter ur ett bredare perspektiv. Detta kan i sin tur bidra till lärandeobjektet 
sätts i en större kontext och inte endast associeras till matematikundervisningen 
(Lo, 2014). Efter genomförd undersökning eller aktivitet möts eleverna av 
grundsidor, som utgör en stor del av elevboken. Här arbetar elever till största 
del individuellt men uppmanas ibland att arbeta i par. Som stöd finns det 
emellanåt en faktaruta som förtydligar ett specifikt matematiskt innehåll. Varje 
målområde avslutas med en minikoll. Denna sida är tänkt att fungera som ett 
minde avstämningstest där eleverna får lösa uppgifter som liknar de uppgifter 
som de gjort under grundsidorna. Denna sida används även som ett 
självbedömningsmoment, där eleverna utvärderar sina kunskaper. Därefter 
följer en repetitions-, och utmaningssida vars syfte är att repetera och/eller gå 
vidare inom det aktuella innehållet. Beroende på minikollens resultat gör elever 
repetition och/eller utmaning. Tanken med en tvådelad sida är att alla elever 
ska få arbeta med alla sidor även om alla nödvändigtvis inte gör alla uppgifter.  
  
I slutet av varje kapitel finns två återkommande avsnitt, matematikens värld 
och en diagnos. Matematikens värld syftar till att blanda såväl historiska 
aspekter som etiska perspektiv med blandad träning och klockan. Detta avsnitt 
följs av en diagnos som rymmer kapitlets alla mål till skillnad från minikollen 
som enbart tar upp ett målområde i taget. På samma sätt som minikollen följs 
även diagnosen av repetition och/eller utmaningssidor, den stora skillnaden är 
omfånget av antal uppgifter och att dessa uppgifter berör hela kapitlet. Utifrån 
diagnosens resultat kan elevgruppen delas in i tre fokusgrupper, de som behöver 
mer utmaning, de som behöver öva mera för att befästa kunskapen samt de som 
har stora svårigheter och behöver extra träning. 

 Hur tar läroboken upp bråkräkning i relation till Lgr11? 
Efter att ha granskat de båda elevböckerna och de sidor som tar upp bråkräkning 
kunde det utläsas att det fanns tydliga kopplingar till de styrdokument som 
grundskolan är skyldiga att följa. Inledningsvis förklarar författaren i elevboken 
att matematiken finns överallt omkring oss och att vi många gånger använder 
oss av matematiken utan att tänka på det. I 3b, det vill säga elevboken som är 
avsedd för vårterminen i årskurs tre, väljer författaren att förklara att det finns 
en läroplan. Läroplanen berättar vad alla barn i Sverige ska få lära sig i skolan 
och preciserar de förmågor som elevboken syftar till att förmedla. På 
startuppslaget preciseras de mål som är hämtade från det centrala innehållet 
samt vilka matematiska förmågor som eleverna ska få arbeta med under 
kapitlets gång. I elevboken preciseras även det centrala innehållet längst ned på 
sidan, i syfte att göra medvetna om sitt egna lärande, vilket benämns som 
lärandemål inom variationsteorin (Lo, 2014).  



22(35) 
 

  
I lärarhandledningen går det att läsa om hur tanken är att alla förmågor ska vara 
närvarande i matematikundervisningen. På samma sätt menar Gibbons, Lewis 
& Batista (2016) att matematiken handlar om så mycket mer än endast 
räkneförmåga och få fram rätt svar, det handlar även om att beskriva och 
förklara hur de kommit fram till sitt svar. Här blir de matematiska förmågorna 
en viktig del för att utveckla goda matematiska strategier, vilket är en viktig del 
inom bråkräkning. Mondo matematik strävar efter att ge elever en “matematisk 
verktygslåda”, vilket är en abstrakt verktygslåda som elever alltid kan bära med 
sig, fylld med olika verktyg som kan användas för att lösa matematiska 
problem. Genom att ständigt använda sig av de matematiska förmågorna syftar 
läromedlet till att elever lär sig att arbeta som en matematiker. Efter genomförd 
analys gjordes en återkoppling till ämnets syfte och det kunde då konstateras 
att Mondo matematik under följande sidor ger elever förutsättningar att 
utveckla sina matematiska förmågor när det kommer till begrepps-, 
resonemangs-, kommunikations- och problemlösningsförmåga. En påverkande 
faktor skulle kunna vara den variation av uppgifter som eleverna ges möjlighet 
att träna på, det vill säga del av helhet, del av antal och bråk som tal. Däremot 
var metodförmågan underrepresenterad i relation till de andra förmågorna 
under de sidor som berör bråkräkning. Detta resultat baserades bland annat på 
avsaknaden av enkla rutinuppgifter som i sin tur bidrar till färdighetsträning. I 
lärarhandledningen beskrivs det hur läromedlet skiljer på textuppgifter och 
problemlösningsuppgifter. De menar att elevboken innehåller en mängd 
textuppgifter som är förklädda rutinuppgifter. De sidor som behandlar 
bråkräkning har ett antal sådana uppgifter som knyter an till varandra och utan 
att ha läst lärarhandledningen kan det vara svårt att skapa förståelse för att detta 
är rutinuppgifter.  
  
Något som genomsyrar hela elevboken är variation. Elever ges förutsättningar 
att växla mellan olika representationsformer, vilket Goldin (2000) tar upp som 
en betydelsefull del inom matematiken. Eleverna ges på så sätt goda 
förutsättningar att nå upp till ett av de kunskapskrav som finns i kursplanen för 
matematik: “Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av 
symboler och konkret material eller bilder” (Skolverket, 2017). 
  
Vid analysen framkom det att läromedlet förser eleverna med uppgifter som 
låter dem använda sig av olika representationsformer och förmågor för att 
utveckla sitt matematiska tänkande gällande bråkräkning. Detta speglar sig i 
den variation av uppgifter som eleverna möts av i läroboken, tydliga paralleller 
kan på så vis dras till variation i undervisningen som variationsteorin 
förespråkar (Lo, 2014). Detta innebär att elevboken tar upp alla de delar ur 
styrdokumenten som berör bråk i årskurs 1–3. Genom att arbeta utifrån den 
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struktur som Mondo matematik erbjuder ges elever god förutsättning att 
utvecklas och arbeta som en matematiker. 

 Hur är uppgifterna konstruerade i läroboken? 
Mondo matematik är ett läromedel vars struktur skiljer sig en del från de 
klassiska matematikböckerna då den varken har numrerade eller alfabetiskt 
ordnade uppgifter. Trots avsaknaden på numrering och alfabetisk ordning har 
läromedlet en återkommande struktur som är lätt att följa. Det tema som inleder 
kapitlet är återkommande i flera av uppgifterna. Föremål som förekommer på 
samtalsbilden genomsyrar resten av kapitlet även om det finns en varierad 
mängd av bilder, symboler, instruktioner och texter. Läromedlet arbetar utifrån 
ett språkutvecklande arbetssätt där textuppgifters längd kan variera vilket i sin 
tur ställer höga krav på elevers läskunnighet. Mängden text kan ibland till och 
med kännas som överflödig då instruktioner i vissa fall kan vara omfattande. 
Läromedlet ger elever ett stort utrymme att tänka själva genom att ha lite 
stödstruktur som förtydligar för eleverna hur de förväntas lösa uppgiften. 
Istället erbjuds eleverna möjligheten att själva välja vilka strategier de vill 
använda sig av för att lösa uppgifterna på ett så hållbart sätt som möjligt. Till 
sin hjälp får eleverna använda sig av sitt räknehäfte, vilket är ett separat häfte 
där elever ges utrymme att visa och uttrycka sig mer omfattande.  
  
Något som genomsyrar läromedlet är variationen av uppgifter och elevernas 
sätt att redovisa sina svar. Likaså varierar även tillvägagångssättet för att lösa 
olika uppgifter, vilket kan kopplas till det som variationsteorin benämner som 
kontrastering (Lo, 2014). Med jämna mellanrum möts eleverna av uppgifter 
som kräver att de kan arbeta såväl enskilt som tillsammans med sina 
klasskamrater. Under de sidor som tar upp bråk får eleverna träna på bråk som 
del av helhet, bråk som del av antal samt bråk som tal. Elever får således träna 
på att urskilja lärandeobjektet genom att använda sina förkunskaper och tillägna 
sig nya kunskaper (Lo, 2014). Del av helhet är något som eleverna får arbeta 
med exempelvis i form av en bild på en smörgås som knyter an till 
samtalsbilden eller med hjälp av geometriska figurer. Del av antal är någonting 
som eleverna exempelvis möter under kapitlet. Den stora orkestern, här får 
eleverna träna på att dela upp ett givet antal i olika delar. Bråk som tal är något 
som främst framställs genom olika tallinjer i syfte att påvisa vad som finns 
mellan två tal. På samma sätt som att uppgifterna skiljer sig åt finns det även 
en stor variation i hur elever ska redovisa sitt svar. Vanligt förekommande 
uppmaningar i Mondo matematik är ett eleverna ombeds att; visa, förklara, 
måla, motivera, beskriva, förtydliga eller ringa in sitt svar. För att kunna 
redovisa sitt svar måste eleven ha en förståelse för sambandet mellan att t.ex. 
måla, visa och beskriva en halv, vilket i sin tur handlar om att kunna göra en 
generalisering (Lo, 2014). Däremot erbjuder elevboken inte någon 
mängdträning i större utsträckning, utan detta är något som lärarhandledningen 
uppmanar till att komplettera då elevboken inte är tillräcklig. En 
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framgångsfaktor inom matematiken är enligt Goldin (2000) att elever får möta 
tal i olika kontexter och på så vis öva sig på att växla mellan olika 
representationsformer. Först när elever getts möjlighet att träna på kontrast, 
separation och generalisering kan elever ägna sig åt den sista dimensionen inom 
variationsteorin, fusion. Detta kan tydligast ses genom minikoll och 
diagnosmaterialet där alla komponenter sätts samman för att utvärdera vilka 
kunskaper som eleven befäst (Lo, 2014).  
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6.3 Resultatsammanfattning 
I detta avsnitt kommer de två separata analyser som genomförts att 
sammanställas för att påvisa de likheter och skillnader som finns mellan Favorit 
matematik och Mondo matematik. Denna sammanställning blir således en 
jämförelse mellan de olika läromedlen som är avsedda för samma årskurs och 
som grundas på samma styrdokument. För att synliggöra detta på ett så 
överskådligt sätt som möjligt har en figur (figur 6) konstruerats. Figurens 
centrala del bygger på mitten kolumnen som beskriver de gemensamma drag 
mellan de olika läromedlen. På vardera sida representeras respektive läromedel 
och dess upplägg. Figurens struktur kommer genomgående att användas under 
denna resultatsammanfattning.  

 

 
Figur 6: Visar den figur som tagits fram i syfte att synliggöra studiens resultat 
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Vid första anblick kan läromedlen uppfattas vara väldigt olika då de inte följer 
samma struktur, upplägg av antal kapitel, arbetsmetoder samt kunskapsnivå. Å 
andra sidan kan det konstateras efter en analys att det finns fler likheter än vad 
som uppfattades vid första anblick. Resultatet har påvisat att de båda 
elevböckerna mer eller mindre innehåller liknande strukturer men väljer att 
benämna delarna på olika sätt vilket figur 6 förtydligar. En stor skillnad mellan 
de båda läromedlen som inte är synligt i figuren är hur de väljer att framställa 
och ta upp bråkräkning. I Favorit matematik är bråkräkning begränsat till ett 
arbetsområde som är tänkt att behandlas under tio sammanhängande lektioner. 
Mondo matematik har å andra sidan ett upplägg där bråkräkning tas upp i både 
3a och 3b vid flera tillfällen men i mindre utsträckning.  

Kapitelindelningen i de båda läromedlen följer till viss del samma upplägg när 
det kommer till struktur. Den mest påtagliga skillnaden gällande 
kapitelindelningen är att Mondo matematik utgår från ett tema som är 
återkommande under hela kapitlet, medan Favorit matematik fokuserar på ett 
visst matematiskt innehåll under kapitlets gång. Att använda en samtalsbild för 
att öva kommunikations-, och resonemangsförmågan är något som de båda 
läromedlen innehåller fast i olika utsträckning. Utifrån ett variationsteoretiskt 
perspektiv ges läraren möjligt att få en överblick av elevernas förkunskaper som 
nuvarande kunskaper, meden eleverna ges möjligheten att knyta an till en 
elevnära situation som sätter begreppet i ett större sammanhang. På så vis ges 
eleverna möjligheter att utveckla såväl kortsiktiga som långsiktiga mål (Lo, 
2014) Mondo matematik väljer att använda en i början av kapitlet medan 
Favorit matematik å andra sidan har en vid varje arbetsområde.  
 
En annan likhet som finns mellan de olika läromedlen är att de innehåller 
allmänna sidor som låter eleverna arbeta med olika uppgifter avsedda för att 
utveckla elevers matematiska kunskaper. Mondo Matematik lägger stort fokus 
på en variation av uppgifter där elever ges förutsättningar att öva sig på att 
använda de olika matematiska förmågorna. De får också möta bråkräkning på 
en mängd olika sätt vilket i sin tur kan bidra till att de får en övergripande bild 
av vad bråk handlar om. Till skillnad från Mondo matematik har Favorit 
matematik valt att lägga ett större fokus på mängdträning inom specifika delar 
inom bråk. I Favorit matematik ges eleverna på så vis goda möjligheter att 
befästa den kunskap som kapitlet avser att träna. I de båda läromedlen finns det 
specifika sidor och uppgifter som är avsedda för att hjälpa eleverna framåt i 
deras matematiska utveckling. Detta koncept bygger på att elever oavsett behov 
kan använda sig av samma elevbok men behöver inte alltid göra samma typ av 
uppgifter. Ett annat exempel på likheter som finns mellan de olika läromedlen 
är att de båda innehåller laborativa uppgifter som låter eleverna konkretisera 
sina tankar och lösningsstrategier. Något som skiljer de båda åt är dock 
mängden av denna typ av uppgifter. I Mondo matematik ges elever möjligheter 
ägna sig åt laborativa övningar under både undersökningar och aktiviteter som 
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återkommer i varje målområde. Favorit matematik har å andra sidan valt att 
behandla denna typ av uppgifter under favoritsidor som är ett återkommande 
moment under hela elevboken. 
 
En gemensam nämnare för de båda läromedlen är de båda i slutet av kapitlet 
innehåller extrauppgifter som låter eleverna kombinera gamla färdigheter med 
nya. En skillnad är däremot vad det väljer att ta upp, Favorit matematik har ett 
uppslag som benämns som Sallys Hinderbana medan Mondo matematik har ett 
uppslag som heter Matematikens värld. Sallys hinderbana bygger på repetition 
av kapitlets innehåll på ett lekfullt sätt medan Matematikens värld bygger på 
ett varierat upplägg med bland annat historiska och etiska inslag blandat med 
klockan. I korrelation till det Skolverket skriver om vikten av att identifiera 
elevers styrkor och utvecklingsbehov för att kunna stödja deras 
kunskapsutveckling innehåller båda läromedlen olika typer av 
avstämningsmoment (Skolverket b, 2018), vilket även kan kopplas till 
variationsteorin och begreppet lärandemål.  
 
Studien har resulterat i att trots sina olikheter finns också många likheter. De 
båda har en tydlig koppling till aktuella styrdokument, vilket gör dem lämpliga 
att använda i matematikundervisning i årskurs tre. Tydliga paralleller kan även 
dras till variationsteorin då lärandemål, lärandeobjekt, kontrast, separation, 
generalisering och fusion är viktiga och återkommande moment gällande 
bråkräkning i de båda läromedlen. Studien har också påvisat att elevboken ofta 
behöver kompletteras på ett eller annat sätt då de båda läromedlen har en 
gedigen lärarhandledning som ger läraren stöttning, tips och idéer samt 
extramaterial.  
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7 Diskussion 
I denna avslutande del kommer studiens olika avsnitt att diskuteras med 
utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Inledningsvis diskuteras 
studiens tillvägagångssätt i en metoddiskussion och följs därefter av en 
resultatdiskussion. Avsnittet avslutas sedan med en diskussion om vidare 
forskningsmöjligheter. 

7.1 Metoddiskussion 
Inför valet av olika läromedel fanns det en mängd olika faktorer som skulle 
kunna påverka studiens utgång. För att kunna skapa ett urval som stämde 
överens med de förhoppningar och tankar som fanns kring studiens riktning 
skapades olika riktlinjer. Det resulterade i flera olika kriterier i syfte att göra ett 
strategiskt urval. Ett av kriterierna var “att läromedlen skulle vara publicerade 
efter 2011, för att det skulle grundas på den nuvarande läroplanen”. Utan detta 
kriterium hade urvalet blivit mycket större och det i sin tur hade med största 
sannolikhet bidragit till svårigheter vid att jämföra och analysera läromedel 
framtagna utefter olika styrdokument. För att undvika att studien mer eller 
mindre skulle rikta in sig på skillnader mellan de olika styrdokumenten, valdes 
istället att enbart fokusera på nuvarande styrdokument. Det i sin tur gör att 
studien får ett mer applicerbart resultat för dagens verksamma lärare. Ett annat 
kriterium som studien tog upp var “att läromedlen var utgivna av olika förlag”. 
Detta kriterium valdes till stor del för att påvisa skillnader och likheter kring 
hur olika förlag väljer att framställa ett läromedel utifrån samma riktlinjer och 
styrdokument. Korrelationen mellan att det inte längre finns någon statlig 
läromedelsgranskning i Sverige och att många lärare saknar ett ramverk för hur 
de ska tänka vid val av läromedel bidrar i sin tur till att ett stort ansvar läggs på 
förlagen. Däremot är det viktigt att komma ihåg att läraren bär det yttersta 
ansvaret för att elever förses med de kunskaper som läroplanen syftar till 
oavsett läromedel och undervisningsmetoder.  
  
När alla kriterier applicerats på tillgängliga läromedel gjordes ett manuellt urval 
till två läromedel. Hade ett flertal läromedel valts ut skulle studiens omfattning 
ökat, vilket hade kunnat bidra till sämre kvalité på grund av den begränsade 
tidsåtgång som arbetet har. På samma sätt valdes även att göra en begränsning 
i relation till vilken årskurs som läromedlet syftat till att beröra. Att årskurs tre 
specifikt valdes ut grundade sig på att flertalet läromedel främst tog upp bråk 
under dessa terminer, samt för att undvika de svårigheter som eventuellt hade 
kunnat uppstå om studien använts sig av elevböcker avsedda för olika årskurser. 
Genom att begränsa studiens omfattning till enbart två läromedel och en årskurs 
minskade dess omfattning och studiens validitet ökade. Till dessa läromedel 
finns det två gedigna lärarhandledningar som på olika sätt kompletterar och ger 
läraren stöd i sin undervisning. Däremot har studiens fokus legat på att 
analysera elevboken och inte lärarhandledningen, vilket har gjort att 
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lärarhandledningen har tagits i beaktande men inte fått allt för mycket fokus. 
Återigen gjordes en begränsning för att föra studiens resultat framåt. 
  
För att kunna granska de olika läromedlen på ett jämlikt sätt togs en modell 
fram (se bilaga b) för att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar. För 
att kunna göra modellen applicerbar fick den göras om i syfte att kunna svara 
på de frågeställningar som tagits fram. Med stöd av den framtagna modellen 
gjordes två separata analyser där alla de sidor som tar upp bråkräkning 
granskades. Vid granskning av de olika uppgifterna studerades specifikt vilka 
representationsformer, variationsmönster och förmågor som förekom i de olika 
uppgifterna i relation till Lgr11. Skulle en annan modell eller en annan metod 
använts finns det en risk att studien skulle ha tagit en annan riktning och på så 
vis fått ett annat resultat. 

7.2 Resultatdiskussion 
Målet med matematikundervisning är skapa en nyfikenhet och nya kunskaper 
inom ämnet för att i årskurs tre nå upp till de nationella kunskapskrav som finns. 
Vägen till att uppnå dessa mål kan se ut på väldigt olika sätt, varav ett vanligt 
förekommande sätt är att använda sig av ett läromedel. Ett läromedel kan 
innehålla en mängd olika delar och kan i sin tur användas på en mängd olika 
sätt. Detta bidrar i sin tur till att läromedlet kan få ett stort utrymme i 
undervisningen vilket bidrar till såväl för- och nackdelar. En positiv aspekt av 
användandet av ett läromedel är att läraren kan få stöttning i planeringsarbetet, 
en tydlig arbetsgång och behöver således inte konstruera eget material till varje 
lektion. En negativ aspekt skulle å andra sidan kunna vara att undervisningen 
blir bunden till de upplägg som läromedlet föreslår vilket kan vara en 
stressfaktor. 
 
Denna studie har valt att titta på olika läromedel med fokus på deras struktur, 
kopplingar till Lgr11 och hur de tar upp bråkräkning. Då studien använt sig av 
två olika läromedel har det blivit tydligt att strukturen har en påverkande faktor 
på vad elevboken väljer att fokusera på. Favorit matematik har å ena sidan en 
struktur där bråkräkning tas upp vid ett tillfälle och där eleverna ges stora 
möjligheter till att befästa de kunskaper som kapitlet syftar till att utveckla. 
Mondo matematik tar å andra sidan upp bråkräkning vid ett flertal tillfällen 
vilket i sin tur kan bidrar till att de får en mer övergripande och aktuell bild av 
bråkräkning. Ur ett variationsteoretiskt perspektiv är variationen större och 
tydligare i Mondo matematik vilket denna teori förespråkar. En slutsats skulle 
på så vi kunna vara att vid användandet av Mondo matematik ges eleverna goda 
förutsättningar till lärande genom ett varierat arbetssätt.  
 
De båda förlagen menar att deras läromedel har en förankring till 
styrdokumenten, vilket denna studie kan styrka. Däremot finns det en tydlig 
skillnad kring kunskapsnivån som eleverna förväntas kunna hantera. I Favorit 
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matematik ges eleverna en otrolig stödstruktur, ett återkommande exempel är 
att eleverna alltid förses med färdiga figurer och behöver på så vis inte 
konstruera något själva.  I Mondo matematik förväntas däremot eleverna att 
klara sig mer eller mindre utan denna stöttning. Här ges eleverna istället 
möjligheten att själva konstruera och använda olika figurer. Även nivån på 
uppgifterna skiljer sig åt vilket i sin tur är märkligt då eleverna ska nå samma 
kunskapskrav. Det blir på så vis viktigt att läraren är medveten om vad varje 
läromedel kräver av eleverna och vilka förkunskaper som krävs för att 
läromedlet ska få en positiv inverkan på elevgruppen. 
 
Studien har påvisat vikten av att granska och värdera de val som görs vid val 
av läromedel. Då det inte längre finns någon statlig läromedelsgranskning är 
det upp till varje skola eller enskild lärare att granska läromedlet innan det 
implementeras i klassrummet. Något som är viktigt att ha i åtanke är att många 
elevböcker behöver kompletteras på en mängd olika sätt vilket ställer höga krav 
på läraren. Det blir på så vis tydligt att lärare har en viktig roll och är grunden 
till elevers kunskapsinhämtning. (Perdomo-Diaz m.fl. 2017). 

7.3 Vidare forskning 
En möjlig fortsättning på denna studie skulle kunna vara att granska det faktiska 
användandet av Favorit matematik och Mondo matematik ute i verksamheten. 
Studiens syfte hade på så vis varit att undersöka hur dessa läromedel används 
av lärare och elever. Denna granskning skulle kunna innebära observationer, 
intervjuer samt ett avstämningstest. Detta avstämningstest skulle då vara avsett 
för slutat av årskurs tre för att kunna utvärderas elevernas kunskaper i relation 
till kunskapskraven. Elevernas resultat blir på så vis en viktig aspekt i hur väl 
de olika läromedlen förser elever med kunskaper gällande bråk.  Resultatet från 
studien skulle sedan kunna bidra till att lärare får en större förståelse för hur de 
valda läromedlen kan påverka elevernas kunskapsinhämtning.  
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Sammanfattning 
I skolan får olika läromedel ofta en central roll i undervisningen, vilket kan leda 
till att läromedlet blir en viktig tillgång för såväl lärare som elever för att nå de 
kunskapskrav som finns i Lgr11. Valet av läromedel blir på så vis ett väldigt 
viktigt beslut som bör beslutas på en noggrann läromedelsgranskning. I Sverige 
finns det längre ingen intuition som har i uppgift att granska läromedel utan 
detta ansvar läggs istället på ansvarig lärare.  
 
Syftet med denna studie har varit att analysera två läromedels uppbyggnad och 
struktur med avseende på hur de väljer att framställa bråkräkning inom 
matematik i årskurs tre. De läromedel som valts ut har sedan granskats med 
hjälp av ett analysschema, vilket har hjälpt studien att besvara dess 
frågeställningar. De två läromedlen som studien grundas på är relativt nya då 
de är publicerades efter 2011 och säger sig ha en tydlig förankring i Lgr11. 
Studiens syfte blir på så vis att granska hur väl detta stämmer. De valda 
läromedelena är Favorit matematik och Mondo matematik som är två vanligt 
förekommande läromedel ute i verksamheten.  
 
Vid en första anblick uppfattades de olika läromedlen som väldigt olika då de 
inte följde samma uppbyggnad vare sig till kapitelindelningen eller upplägget 
av sidor och uppgifter. Däremot kunde en djupare granskning påvisa att det 
fanns flertalet likheter mellan de båda. Däremot har analysen påvisat att de båda 
läromedlen har valt att konstruera väldigt olika uppgifter gällande bråk, vilket 
i sin tur bidrar till att eleverna får öva på olika saker baserat på valet av 
läromedel. För att få en tydligare bild över hur saker och ting fungerar och 
samverkar har studien haft en teoretisk utgångspunkt. Valet av teori har varit 
variationsteorin, vilket är en teori som betonar vikten av en varierad 
undervisning. Tydliga paralleller kan dra mellan de båda elevböckerna och 
teorins olika ramverk; lärandemål, lärandeobjekt, kontrast, separation, 
generalisering och fusion. 
 
Sammanfattningsvis kan studien konstatera att valet av läromedel och dess 
användning i undervisningen är av betydelse. Studien har även påvisat att 
elevboken ofta behöver kompletteras på ett eller annat sätt då de båda 
läromedlen har en gedigen lärarhandledning som ger läraren stöttning, tips och 
idéer samt extramaterial. Det blir på så vis väldigt viktigt att granska det valda 
läromedlet innan det appliceras i undervisningen.  
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Bilaga b – Analysschema 
	

 
Frågeställningar Frågor att studera i läromedlet Favorit 3B Mondo 3A & 3B 

Allmän 
struktur - 
inställning 
 

Hur är läromedlet 
uppbyggt?  

1. Hur är läromedlet 
strukturerat? 
 

2. Hur stor del av boken tar 
upp bråk?  
 

3. Hur arbetar elever? 
Individuellt/par/grupp 

 

1. Hur är läromedlet strukturerat? 
5 kapitel som är organiserat i olika arbetsområden.  Varje 
arbetsområde är 4 sidor. Grunduppgifter, rambild, 
samtalsfrågor, huvudräkningsuppgifter, öva (repetition) 
pröva (utmaning). Favoritsidor (lekar, spel, laborativt 
material) “vad har jag lärt mig” Sallys hinderbana - 
repetition och öva begrepp 
 
2. Hur stor del av boken tar upp bråk? 
3B - 29 sidor av 213 = 18,87 % 
 
3. Hur arbetar elever? 
Elever arbetar till största del individuellt. Par vid 
samtalsfrågor och favoritsidor. 

1. Hur är läromedlet strukturerat? 
Tre kapitel med varsitt tema. Varje kapitel inleds med ett stort uppslag 
bestående av en samtalsbild, sammanställning av kapitlets mål och en 
diskussionsfråga. Boken innehåller grundsidor. Minikoll & självbedömning. 
Diagnos, repetition, utmaning. 
 
2. Hur stor del av boken tar upp bråk? 
3A- 14 sidor av 159 = 8,87 %  
3B - 14 sidor av 159 = 8,87 % 
 
3. Hur arbetar elever? 
Boken inbjuder till att eleverna får arbeta enskilt och tillsammans.  

Samverkan 
mellan olika 
delar 
 
 
 

Hur tar läroboken 
upp bråkräkning i 
relation till Lgr11? 

1. Hur synlig är kopplingen till 
Lgr11 för lärare och elever? 
 

2. Stämmer uppgifterna 
överens med syfte, centralt 
innehåll och kunskapskrav?  

 

1. Hur synlig är kopplingen till Lgr11 för lärare och 
elever? 
Första sidan i elevboken har en ruta “Välkommen till 
favoritmatematik” här presenteras elevbokens upplägg. Här 
förklaras det att i varje uppslag finns lektionens koppling 
till både centralt innehåll och kunskapskrav samt vilka 
förmågor som varje uppslag tränar. 
 
 
2. Stämmer uppgifterna överens med syfte, centralt 
innehåll och kunskapskrav? 
Till stor del men varje moment får olika mycket utrymme.  

1. Hur synlig är kopplingen till Lgr11 för lärare och elever? 
Boken inleds med inledande ord till eleven, där författaren förklarar att det finns 
en läroplan som berättar vad eleven ska kunna, och vilka delar om hen kommer 
få öva på i följande bok samt att det är kunskap som eleven redan besitter. 
Därför kommer eleven att få repetera tidigare kunskaper i det inledande kapitlet.  
Längst ner på sidan står det förklarat VAD eleven tränar på, men det står inte i 
relation till kunskapskraven 
 
2. Stämmer uppgifterna överens med syfte, centralt innehåll och 
kunskapskrav? 
Till varje tema finns uppsatta mål som är hämtat från centralt innehåll 
 

Figurativt 
språk 
 
 
 
 

Hur är uppgifterna 
konstruerade i 
läroboken? 

1. Vad är det för typ av 
uppgifter? 
 

2. Hur presenteras de? 
 

3. Vilka representationsformer 
används? 

1.Vad är det för typ av uppgifter? 
Samtalsbild, ramberättelse 
Huvudräkning, färdighetsträning 
Måla/fyll i. Till större del enskilt arbete. 
 
2. Hur presenteras de? 

1.Vad är det för typ av uppgifter? 
Enskilt/Par - problemlösning/undersökning där eleverna ska förklara och visa 
hur det tänkt. 
 
Färdighetsträning - mestadels enskilt, men även i par vid vissa uppgifter.  
 
Boken förklarar tal i bråkform som: Del av helhet, del av antal och som tal.  
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Konkret, Bild, Symbol, 
Språk, Verklighet 
 
4. Är något 

överrepresenterat eller 
har uteslutits? 
 

5. Hur mycket 
stödstruktur får eleven? 
 

6. Finns det 
variationsmönster 
Kontrast, Separation, 
Generalisering, Fusion 

 

numrerade, alfabetisk ordning med tydlig struktur och korta 
instruktioner. 
 
3. Vilka representationsformer används? 
Alla används men i olika utsträckning 
 
4. Är något överrepresenterat eller har uteslutits? 
Cirkelmodellen  
 
5. Hur mycket stödstruktur får eleven? 
Väldigt mycket stöd med färdiga exempel.  
 
6. Finns det variationsmönster? 
Ja, till viss del 
 

 
Boken växlar mellan olika representationsformer → eleverna måste variera sitt 
sätt att svara på. Ibland svara i antal, ibland med hjälp av bilder, och ibland i 
text t.ex.  
 
2. Hur presenteras de? 
Inte numrerade, indelade i mindre rut-områden som i sin tur delar in uppgiften 
ännu en gång.  
 
3. Vilka representationsformer används? 
Konkret: Undersökningarna som eleverna får göra under de inledande sidorna.  
Bild: Vanligt förekommande delbara föremål, något som faktiskt skulle kunna 
dela i verkligheten. T.ex. Macka och kakor.  
Symbol: Förekommer på varje sida mer eller mindre.  
Språk: Förekommer, men inte lika ofta som symboler. 
Verklighet: Anpassat till händelser som eleven skulle kunna stöta på i 
verkligheten.  
 
4. Är något överrepresenterat eller har uteslutits? 
Nej, det finns ett väldigt varierat upplägg som balanserar de olika uppgifterna.  
 
5. Hur mycket stödstruktur får eleverna? 
Det ges ej exempel på varje uppgift 
 
6. Finns det variationsmönster? 
Ja, samtliga delar tas upp 
 

 
 


