
Den dominerande läroboken  
Ger den eleverna möjlighet att resonera och kommunicera i 

matematikundervisningen?  

Hanna Schöld 

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas 

didaktik 

Självständigtarbete på avancerad nivå 15 hp  

Matematikämnets didaktik 

Lärarprogrammet inriktning matematik F-6 (240 hp) 

Vårterminen 2013 

Handledare: Kerstin Larsson 

English title: The dominating textbook – does it give students 

opportunities to reason and communicate in mathematics 

education? 



 

 

Den dominerande läroboken  
Ger den eleverna möjlighet att resonera och kommunicera i 

matematikundervisningen?  

Hanna Schöld 

Sammanfattning 

För över två decennier sedan lades den myndighet ner som godkände svenska läromedel innan de 

lades ut på marknaden. Trots att läromedel idag inte är kvalitetssäkrade pekar forskningen på att 

läroböcker har en dominerande roll i matematikundervisningen. Enligt läroplanen ska 

matematikundervisningen bland annat syfta till att förmågorna att resonera och kommunicera ska 

utvecklas. I denna studie har därför innehållet i tre aktuella läromedelserier kritiskt granskats utifrån 

vilket utrymme som ges till resonemangs- och kommunikationsförmågan. Det visade sig att både 

resonemangs- och kommunikationsförmågan gavs möjlighet att utvecklas i arbete med 

läromedelsserierna, men i otillräcklig grad. Lärare i matematik måste bli medvetna om vilka brister 

som finns i deras läroböcker för att på så sätt kunna komplettera de kunskaper och förmågor som inte i 

tillräcklig utsträckning får utvecklas i arbete med läromedlen. 
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Inledning 

De flesta som gått grundskolan i Sverige kan förmodligen känna igen sig i att läroboken i 

matematikundervisningen hade en dominerande roll. Lärobokens roll har kritiserats vid en nationell 

kvalitetsgranskning som indikerade att läromedel i för hög grad styr matematikundervisningen 

(Skolverket, 2003).  

Tidigare i Sverige granskades alla läromedel av Statens Institut för läromedelsinformation (SIL) innan 

de lades ut på marknaden (Calderon, 2012). På så sätt försäkrades det att alla läromedel som användes 

i skolorna överensstämde med läroplanen, kursplanernas språk och objektivitet. I och med skolans 

decentralisering 1991 lades institutet ned, ett beslut som medförde huvudsakligen två konsekvenser 

som är relevanta för denna studie. Den första konsekvensen medförde att läromedelsförfattarna 

numera inte har några förpliktelser att producera läromedel i enlighet med läroplanen för att i sin tur få 

säljas på marknaden (Calderon, 2012). Den andra konsekvensen av decentraliseringen och SILs 

frånvaro, är att det idag är upp till varje enskild lärare att kvalitetssäkra sina läromedel (Calderon, 

2012). Studier har visat att denna nya arbetsuppgift inte verkar ha anammats av de verksamma lärarna 

ute på fältet. Den tidigare nämnda kvalitetsgranskningen visar att lärare ofta oreflekterat låter 

läroboken styra vilka uppgifter eleverna ska genomföra och även måltolkningarna för undervisningen 

(Skolverket, 2003). Den oreflekterade användningen av läroboken har resulterat i att läromedlet blir 

för många lärare en dold läroplan som eleverna ska följa från pärm till pärm. När den dolda läroplanen 

får styra undervisningen genom läroboken får både lärare och elever en snäv bild av vad matematik är, 

eftersom ämnet inte blir mer än vad läroboken erbjuder (Johansson, 2006). 

Till detta hör också att det nyligen implementerats en ny läroplan, Lgr 11, som undervisningen numera 

ska syfta mot. Läroplanen består huvudsakligen av tre delar; värdegrund, riktlinjer och kursplaner med 

respektive kunskapskrav. De sistnämnda, kursplaner och kunskapskrav, finns för varje ämne och 

beskriver ämnets syfte och de kunskapskrav som krävs av eleverna för att uppnå undervisningens mål 

(Skolverket, 2011).  Jämfört med den förra läroplanen Lpo 94, har Lgr 11 samma syn på 

matematikämnet men de förklarar kunskapsbegreppet på skilda sätt. Lpo 94 definierade kunskap som 

att eleverna ska uppnå fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet och kunskap blir genom det av 

”tyst” och individuell karaktär. Den nuvarande läroplanen vill gå utanför den ”tysta” kunskapen och 

har ett långsiktigt mål med undervisningen som syftar till att ge eleverna möjlighet att utveckla fem 

förutbestämda förmågor. I matematikämnet är dessa metod-, begrepps-, problemlösnings-, 

kommunikations- och resonemangsförmåga (Carlgren, 2011). Varje kursplan har också ett tillhörande 

kommentarmaterial där bland annat de olika förmågorna beskrivs och särskiljs från varandra. I 

kommentarmaterialet kan vi förstå att det är problematiskt att skilja dem från varandra eftersom 

förmågorna är överlappande och går in i varandra (Skolverket, 2012).  

Med hänsyn till att SIL inte längre granskar våra läromedel, samtidigt som forskning har visat att 

många lärare oreflekterat låter läroböckerna styra, kommer några aktuella läromedel ute på marknaden 

att granskas i denna studie. Studien syftar till att undersöka vilka möjligheter eleverna har att utveckla 

de förmågor som efterfrågas i den nya läroplanen inom matematikämnet, som går utanför det ”tysta” 

och individuella räknandet vid arbete med läromedel.  

Begreppet läromedel har ingen officiell definition och förklaras därför på varierade sätt av forskare 

(Skolverket, 2006). Läromedel kan definieras som allt som används för att hjälpa eleverna mot att nå 
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kursplanens mål, vilket kan innebära tidningar, internet och TV (Wikman, 2004). I denna text används 

begreppet läromedel för de traditionella, fysiska böckerna. En läromedelsserie innefattar ofta olika 

kompletterande material såsom lärarhandledning, elevens grundbok (denna kommer att kallas lärobok 

i denna studie), läxböcker, övningsböcker med extra kluringar och dylikt. Kortfattat innehåller en 

läromedelserie material som författare valt att framställa för att leda eleverna mot målen i kursplanen. 

I denna studie kommer endast läroboken och lärarhandledningen att granskas, på grund av tiden som 

är till förfogande. Detta innebär att när det står läromedel i denna text, syftar det endast på läroboken 

och lärarhandledningen av en serie.  
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Syfte och frågeställningar 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning uppmärksammat att övervägande del av aktiviteterna inom 

matematikundervisningen består av enskilt räknande i läromedel som inte är granskade av någon 

myndighet. Med hänsyn till denna bakgrund syftar denna studie till att analysera tre läromedel i 

matematik. Genom att kritiskt granska innehållet och uppgifterna i läromedlen ska det kartläggas hur 

väl de överensstämmer med den nya kursplanen för matematik. Därigenom kan vi se i vilken mån 

eleverna får möjlighet att utveckla de kompetenser och förmågor som går utanför det ”tysta” och 

individuella räknandet vid arbete med läromedel.  

 

1. I hur många uppgifter ges eleverna möjlighet att utveckla kommunikations- och 

resonemangsförmågan, i varje enskild lärobok?  

2. Vad är karaktäristiskt för de uppgifter som ger utrymme för kommunikations- och 

resonemangsförmågan? På vilket sätt utvecklas förmågorna? 

3. Hur beskrivs det i lärarhandledningarna att eleverna ska ges möjlighet att utveckla 

kommunikations- och resonemangsförmågan? 

4. Hur överensstämmer lärarhandledningarnas beskrivning av hur resonemangs- och 

kommunikationsförmågan bör utmanas, jämfört med det utrymme som ges i respektive 

lärobok? 
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Bakgrund 

Detta avsnitt kommer att inledas med en presentation av tidigare läromedelsforskning. Därefter 

kommer en kort sammanfattning av den internationella forskningen inom matematikdidaktik, som 

presenterar vilka kompetenser en människa bör utveckla för att bli matematisk kompetent. 

Forskningen resulterade i en reform, kompetensmålsreformen, som bidragit till utformningen av olika 

nationers styrdokument, bland annat Sveriges nuvarande Lgr 11. Reformen kommer att tjäna som 

studiens ramverk, något som nedan kommer att förklaras närmare.  

Tidigare läromedelsforskning 

Förekomsten av tidigare forskning som fokuserat på läromedel är bristande och har påpekats av 

forskare de senaste 25 åren (Skolverket, 2006). Den forskning som trots allt genomförts inom detta 

område kan delas in i tre kategorier för att förtydliga vad utgångspunkten för forskningen är (Juhlin 

Svensson, 2000). Den första av dessa tre är den processorienterade forskningen som visar på 

processen bakom skapandet av ett läromedel. Den användarorienterande forskningen syftar istället till 

att undersöka hur läromedlet används som undervisningsredskap. Slutligen finns den 

produktorienterade forskningen som gör textanalyser av läromedelsmaterial och kan därmed kartlägga 

innehållet i läromedel. Eftersom denna studie syftar till att granska huruvida läromedlen 

överensstämmer med läroplanen, bidrar denna studie till den produktorienterade forskningen. 

Inledningsvis kommer dessutom forskning med användarorienterad karaktär kortfattat att beröras 

eftersom den informationen tjänar som bakgrund för att förstå behovet av forskning av 

produktorienterad karaktär. 

Användarorienterad forskning 

Vad säger forskningen om hur läromedel används i undervisningen? Forskning som studerat 

läromedlens användning kritiserar att de i allt för hög grad styr undervisningen (Johansson, 2006; Niss 

& Højgaard-Jensen, 2002; Skolverket, 2006). Vidare visar en relativt ny undersökning att det enskilda 

arbetet på matematiklektionerna utgör en dominerande roll av grundskolans undervisningstid, (62 %) 

(Bergqvist, Bergqvist, Boesen, Helenius, Lithner, Palm, & Palmberg, 2010a). Även om läroboken inte 

utgör hela delen av det som utgörs av enskilt arbete, är det arbetsformen som generellt sett får mest 

undervisningstid. Samma studie visar också att det enskilda arbetet förväntas att öka i och med 

stigande årskurs och därmed troligen ge läromedlet ytterligare mer utrymme som 

undervisningsredskap.  

Jämfört med lärare för andra skolämnen är matematiklärare de som i störst omfattning väljer att låta 

läromedlet styra undervisningen (Johansson, 2006). Lärarnas roll är avgörande eftersom det är de som 

leder undervisningen och väljer ut den arbetsform som matematikundervisningen ska utgöras av. I en 

fallstudie redogjordes för två olika lärares arbetssätt i matematikundervisningen (Pettersson, 2008). 

Båda lärarna beskrev att läromedlet hade en dominerande roll i deras matematikundervisning och 

deras klassrum dominerades av tyst, individuell räkning.  

Att lärare väljer läroboken som främsta redskap kan ha flera anledningar. En anledning tros vara att 

många lärare är alltför osäkra på sina matematiska och didaktiska kunskaper och vågar därför inte 

själva leda matematikundervisningen, utan låter läromedlet styra (Johansson, 2006). Det är något vi 
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kan förstå hos de deltagande lärarna i den tidigare nämnda fallstudien som uppgav en önskan om att 

låta gemensamma aktiviteter få större plats i undervisningen, (Pettersson, 2008). Ytterligare en 

anledning kan vara att genom arbete med en lärobok blir alla elever sysselsatta (Pettersson, 2008; 

Wikman, 2004). På så sätt kan en individualisering ske där alla får arbeta i sin takt. Konsekvensen av 

detta kan bli att lärare och elever då uppmärksammar förmågan att vara snabb och hinna långt snarare 

än att fördjupa sina kunskaper (Pettersson, 2008). En tredje anledning kan antas vara planeringstiden 

som drastiskt minskas i och med användandet av en lärobok (Wikman, 2004). Det är här viktigt att 

poängtera att det inte är meningen att alla lärare ska vara sina egna läromedelsförfattare.   

Trots de anledningar som gör att lärare väljer läromedel som undervisningsredskap pekar forskningen 

på att det är av yttersta vikt att läraren tar den ledande rollen framför läromedlet i 

matematikundervisningen (Johansson, 2006). På så sätt kan matematiken bli något mer för eleverna än 

vad som står i läroböckerna. Forskningen varnar för att läroböcker inte får bli ett redskap som ersätter 

lärarens arbetsuppgifter.  

Produktorienterad forskning 

I kontrast till tidigare stycke diskuteras det även om det verkligen är ett problem med lärobokens 

dominerande roll i undervisningen. Istället anser vissa forskare att fokus för kritiken mot läromedel 

bör ligga på de uppgifter som läromedlen utgörs av, inte den tid som ägnas åt den (Bergqvist m.fl., 

2010a). Med detta sagt blir det högst relevant att ta del av den forskning som granskat och kartlagt det 

material som våra elever ägnar sig åt. Genom gjorda analyser av innehållet i läromedlen kan vi ta del 

av information som visar vilka kunskaper och förmågor eleverna har möjlighet att utveckla vid arbete 

med läroboken.  

En studie granskade läromedel ämnade för grundskolans årskurser (Bergqvist m.fl., 2010a). Det 

uppmärksammades då att 90 % av innehållet i läromedlen för elever i grundskolan utgjordes av att 

eleverna uppmanades att utföra räkneprocedurer, (exempelvis att utan hjälpmedel beräkna 245+ 130). 

Samma studie visar också att resonemangsförmågan får större utrymme att utvecklas i läroböcker för 

de tidigare åren jämfört med läroböcker för elever i de senare åren. Genom att författare uppmanar 

eleverna att motivera sina svar och ge argument för om ett påstående stämmer, utgörs 47 % av 

uppgifterna till att utveckla resonemangsförmågan. Detta förekommer ofta i uppgifter med 

problemlösning eftersom elevens motivering och argument visar att eleven inte bara gissat sig fram till 

ett svar. Studien visar även att kommunikationsförmågan är den förmåga som i minst utsträckning 

utvecklas i arbete med läroböcker.   

Många av de matematiska kompetenser som krävs för att bli matematiskt kunnig har visat sig hjälpa 

och bidra till varandras utveckling (Bergqvist m.fl., 2010a). Som tidigare nämnts kan elever genom 

problemlösning få möjlighet att resonera och kommunicera. På så sätt kan problemlösnings-, 

resonemangs- och kommunikationskompetenserna bidra och möjliggöra för varandras utveckling 

genom en och samma uppgift. Däremot gäller det motsatta för procedurhanteringskompetensen. Det 

behövs nödvändigtvis ingen matematisk förståelse för de siffermanipulationer som 

procedurhanteringsuppgifter kan innebära. Om fallet är sådant att procedurer genomförs utan 

förståelse, lämnas heller inget utrymme för varken resonemangs-, kommunikations- eller 

problemlösningskompetensen att utvecklas (Bergqvist m.fl., 2010a). Detta ska inte tolkas som att 

procedurhanteringen inte är en viktig kompetens att bemästra. Om procedurhantering sker med 

förståelse och eleven exempelvis kan beskriva vilka procedurer som är lämpliga vid olika uppgifter, är 

kompetensen en tillgång för individens framtida matematiska utveckling (Szabo, 2013).  Att ha god 
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kompetens för procedurhantering är avgörande för att på ett skickligt sätt lyckas genomföra 

problemlösningsuppgifter.  

Sammanfattningsvis visar forskning att eleverna främst får möjlighet att utveckla en av de sex 

kompetenser som krävs för att bli en god matematiker, alltså procedurhanteringskompetensen, vid 

arbete med de läroböcker som granskats i Bergqvists studie för läromedel på grundskolan (Bergqvist, 

m.fl., 2010a). Detta utan att nödvändigtvis ha förstått de procedurer som genomförts eftersom 

procedurer kan utföras utan förståelse (Bergqvist, Bergqvist, Boesen, Helenius, Lithner, Palm, & 

Palmberg, 2010b). Utifrån studien kan slutsatsen dras att läroboken inte motsvarar läroplanen med 

hänsyn till att de olika förmågorna inte får samma möjlighet att utvecklas i den utsträckning som 

läroplanen avser. 

Ytterligare en studie syftade till att undersöka huruvida läroboken reflekterade läroplanens innehåll ur 

olika aspekter (Johansson, 2006). Tre läroböcker från samma lärobokserie från olika utgivningsår 

granskades, där läroböckerna svarade mot tre olika läroplaner (Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94). Resultatet 

visade att innehållet i läroböckerna var nästintill oförändrat, trots de dryga 30 år som skiljde mellan 

läroböckernas utgivningsår och de olika krav som kursplanerna ställde. Sammanfattningsvis visade 

även denna studie att läroboken inte överensstämmer med läroplanen fullt ut och varnar därför lärare 

för att blint lita på läromedlet. Det kan noteras att de två första läroböckerna framställts under den tid 

som SIL fortfarande var verksam. 

Vi återgår till den studie som visade att 62 % av matematikundervisningen utgjordes av enskilt arbete, 

men nu utifrån ett produktorienterat perspektiv (Bergqvist m.fl., 2010a). Den tid av det enskilda 

arbetet som inte utgjordes av räkning i läroboken bestod mestadels av lösblad som läraren delat ut. 

Lösbladen visade sig ge utrymme för eleverna att utveckla fler kompetenser än vad lärobokens 

uppgifter kunde erbjuda. Slutsatsen för denna studie blev en efterlysning på bättre och rikare 

matematiska uppgifter i läroböcker som kan utmana eleverna att utveckla fler kompetenser. En sådan 

förändring skulle påverka i vilken utsträckning de olika kompetenserna får utrymme i undervisningen. 

Avslutningsvis efterlyses mer produktorienterad forskning för att analysera uppgifter i läromedel för 

att ta reda på vilka möjligheter eleverna har att utveckla sina kunskaper och förmågor (Bergqvist m.fl., 

2010a; Bergqvist m.fl., 2010b; Johansson, 2006).   

Studiens ramverk 

Kompetensmålsreformen 

En anledning till kompetensmålsreformens utformning kan antas vara att mycket forskning pekade på 

att elever slutförde sin skoltid utan att ha fått förståelse för matematik (NCTM, 2000). Visionen med 

kompetensmålsreformen var därför att möjliggöra för att elever efter sin skoltid också skulle ha 

förståelse för den matematik de lärt sig. Denna syn på hur skolmatematiken borde förändras är 

inflytelserik internationellt sett och har påverkat många länders utformande av styrdokument 

(Bergqvist m.fl., 2010a; Bergqvist m.fl., 2010b). 

Den matematikdidaktiska forskningen uppmärksammade att länders styrdokument hade en nyckelroll i 

hur skolmatematiken kunde förändras för att eleverna skulle lära sig matematik med förståelse 

(NCTM, 2000). Om vi vill att eleverna ska bli matematiskt kompetenta måste undervisningen syfta till 

detta. Eftersom undervisningen ska reflektera det som står i styrdokumenten måste det där uttryckas 

hur undervisningen bör bedrivas för att eleverna ska få förståelse. Syftet med forskningsarbetet blev 
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därför att ge inspiration och råd till de människor som utformar styrdokument i olika länder för att alla 

elever ska bli erbjudna att utveckla en djup matematisk förståelse i undervisningen. Det visade sig att 

utformningen av styrdokument bör struktureras av en tydlig distinktion mellan vilket kunskapsinnehåll 

som ska ingå i undervisningen och vilka kompetenser som ska utvecklas för att kunskapen ska kunna 

förvärvas. De olika matematiska kompetenserna ansågs vara nyckeln för att utveckla förståelse för 

matematik och avgörande för att bli matematisk kompetent. Dessa är problemlösning, resonemang och 

bevis, kommunikation, samband och representation och rekommenderas därför att involveras i 

styrdokument (NCTM, 2000).  

Liknande syn på hur styrdokument borde förändras visas i det danska KOM- projektet som syftade till 

att förändra styrdokumenten i det danska skolväsendet, från förskola till universitet (Niss, 2003). 

Tidigare har styrdokumenten i Danmark utgått från rubriker med vilket matematiskt innehåll eleverna 

ska lära sig i undervisningen. KOM- projektet resulterade i förändringen att styrdokumenten istället 

fokuserar på olika matematiska kompetenser som ska utvecklas i undervisningen. Det utsågs åtta 

huvudsakliga matematiska kompetenser som krävs för att en människa ska kunna matematik (Niss & 

Højgaard-Jensen, 2002) och dessa har vissa likheter med kompetenserna som rekommenderas av 

sammanställningen av den matematikdidaktiska forskningen (NCTM, 2000). Kompetenserna blev 

tankegångs-, problemlösnings-, modellerings-, resonemangs-, hjälpmedels-, kommunikations-, 

symbol- och representationsförmågan (Niss & Højgaard-Jensen, 2002; Niss, 2003). Vår nya svenska 

läroplans förmågor visar likhet med dessa två förslag kring utformandet av styrdokument, vad 

undervisningen ska syfta mot och vilka kompetenser (förmågor) som ska utvecklas (Skolverket, 2011).  

Specificering av kompetensmålen 

I en tidigare studie skapades ett ramverk utifrån en specificering av kompetensmålsreformen, eftersom 

reformens framtagna kompetenser ansågs vara alltför överlappande (Bergqvist m.fl., 2010a; Bergqvist 

m.fl., 2010b). Istället koncentrerades kompetensmålens åtta kompetenser till sex stycken, i ett försök 

att tydligt särskilja dem från varandra. De kompetenser som därmed skapades blev problemlösning, 

procedurhantering, representation, samband, resonemang och slutligen kommunikation. Studien 

syftade bland annat till att undersöka läromedels ändamålsenlighet och vilka möjligheter eleverna fick 

att utveckla dessa matematiska kompetenser (Bergqvist m.fl., 2010a; Bergqvist m.fl., 2010b). 

Eftersom denna studie har ett snarlikt syfte kommer ramverket att vara utgångspunkt för även denna 

läromedelsanalys. Punkterna beskriver ramverkets utgångspunkter:  

 

1. utgår från en tydlig skillnad mellan innehållsmål och kompetensmål, 

2. är strukturerat i ett fåtal (sex) huvudmål (kompetensmål), 

3. är inspirerat av de internationella kompetensmålsramverken, i meningen att 

det baseras på en syntes och modifiering av målen i dessa ramverk, 

4. så långt det är möjligt har kompetensmål som är tydligt specificerade och så 

lite överlappande som möjligt, 

5. kan användas för analys av svenska kursplaner, nationella prov, läromedel och undervisning. 

(Bergqvist m.fl., 2010a, s. 9) 

Till skillnad från ramverkets beskrivning kommer inte alla sex kompetenser att beaktas i denna 

läromedelsanalys som ges utryck för i punkt 2. I enlighet med studiens syfte är det endast två 



8 

 

kompetenser som läroböckerna kommer att analyseras utifrån, nämligen resonemangs- och 

kommunikationskompetensen. De beskrivs av ramverket på följande sätt: 

Resonemangskompetensen är förmågan att kunna motivera val och slutsatser, om att argumentera på 

allmänna logiska och speciella ämnesteoretiska grunder, och inkluderar även undersökande 

verksamheter som att hitta mönster, formulera, förbättra och undersöka hypoteser. 

Med Kommunikationskompetens avses förmågan att kunna kommunicera, att utbyta information, om 

matematiska idéer och tankegångar bland annat i muntlig och i skriftlig form. 

(Bergqvist m.fl., 2010a, s. 10) 

I likhet med kompetensmålsreformen finns det i kursplanen för matematik i Lgr 11, fem definierade 

förmågor som undervisningen syftar till att utveckla. Två av dem motsvarar de två kompetenserna som 

definierades ovan och bär samma namn. Läroplanen beskriver dessa två förmågor med att varje elev 

ska genom grundskolans matematikundervisning få möjlighet att utveckla sina förmågor att: 

 
1. föra och följa matematiska resonemang, och 

2. använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

(Skolverket, 2011, s. 63) 

Sammanfattningsvis kommer studien att använda sig av Bergqvists m.fl. (2010a; 2010b) ramverk 

integrerat med läroplanens beskrivning av kommunikations- och resonemangsförmågan som redskap 

vid analysen. Ytterligare bidrag till studiens ramverk kommer att redogöras för i metodavsnittet, då det 

faller sig mer naturligt att de presenteras där. 
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Metod 

Eftersom syftet med studien är att kritiskt granska läromedel för matematik var det lämpligt att 

närläsning blev den metod som förde studien framåt. Detta är ett metodval som kan medföra problem 

på grund av den risk för subjektivitet som uppstår (Johansson & Svedner, 2010).  Nedan beskrivs 

vilket material som analyserats samt på vilket sätt närläsningen skett. 

Urval 

Tre läromedelsserier har analyserats i denna studie. Samtliga är ute på marknaden idag och 

marknadsförs med att vara producerade i enlighet med Lgr 11. De utvalda läromedelserierna är Matte 

Eldorado (Forsbäck & Olsson, 2010a; Forsbäck & Olsson, 2010b) , Matte Direkt Safari (Elofsdotter 

Meijer, Falck, & Picetti, 2007; Elofsdotter Meijer, Falck, & Picetti, 2011) och Mattedetektiverna 

(Kavén & Persson, 2012; Kavén & Persson, 2013; Sanoma Utbildning, 2013).  

Genom att låta samtliga läromedelserier vara inriktade mot samma målgrupp kommer resultatet av 

analysen bli mer rättvis att förstå i förhållande till varandra. De valda böckerna är avsedda för elever i 

årskurs 3 på vårterminen. Anledningen till detta val är att det i läroplanen står formulerade 

kunskapskrav för vad elever i årskurs 3 på vårterminen ska kunna (Skolverket, 2011). Trots att de 

formulerade förmågorna i Lgr 11 ska utvecklas under hela grundskoletiden, är de formulerade 

kunskapskraven för den valda årskursen tydliga.  

Ytterligare två faktorer var avgörande för valet av läromedel. Den första är att dessa tre läromedel har 

jag personligen kommit i kontakt med och jag har själv sett dem användas ute i skolorna. Den andra är 

att samtliga läromedelserier är utgivna av tre stora, svenska bokförlag. Detta borde innebära att de 

utvalda läromedelsserierna är vanligt förekommande i svenska skolor. 

Datainsamlingsmetod 

För att lyckas besvara samtliga av studiens forskningsfrågor krävdes det fler tillvägagångssätt än ett. 

Att samtliga kräver närläsning är redan nämnt, men på vilka sätt de skedde varierade. Innehållsanalys 

är en sorts närläsning och syftar till att på ett systematiskt och replikerbart sätt kategorisera innehåll i 

texter och dokument kvantitativt (Bryman, 2002). De olika kategorierna ska ha formulerats i förväg 

och reglerna för hur dessa förs in i analysen ska vara konsekvent. På så sätt förhindras det i hög grad 

att forskarens egna värderingar påverkar själva analysarbetet.   

Innehållsanalys ämnar sig mestadels åt analyser av media och metoden har därför endast följts delvis. 

Framförallt var det kodningen som i denna studie inte tillämpades rakt av. Kodning är en viktig del i 

innehållsanalys och är ett redskap för att kategorisera innehållet för att sedan göra analyser utifrån 

informationen (Bryman, 2002). Fortfarande var kategoriseringar av innehållet grunden för detta 

analysarbete, men själva kodningsschemat ersattes istället med en mer specifik metod i form av 

matriser, inspirerad av en tidigare gjord läromedelsanalys (Johansson, 2003). Den redan genomförda 

läromedelsanalysen utfördes i två steg och kommer i stycket nedan beskrivas utförligare. Där förklaras 

även hur Johanssons metod applicerats på denna studie. 
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Steg ett  

Det första steget i Johanssons studie genomfördes för att få en överblick av innehållet och finna 

likheter och skillnader mellan de tre läroböckerna (Johansson, 2003). Inledningsvis sorterades 

innehållet i hennes läromedel in i tio olika block, exempelvis ordproblem, färdighetsträning och 

repetitioner. Dessa block analyserades sedan bland annat utifrån aspekten utförande. Aspekten delades 

i sin tur in i sex olika undergrupper och redogjorde olika sätt för hur eleven förväntades att genomföra 

uppgifterna och vilka kompetenser som krävdes för utförandet av uppgifterna.  

I denna studie har innehållet analyserats utifrån aspekten utförande med inspiration från Johansson 

studie. Utförande i den här analysen utgjordes av de två kompetenser som utgör studiens ramverk, 

alltså resonemangs- och kommunikationskompetenserna. Sammanfattningsvis bestod steg ett av att 

läroböckernas uppgifter delades in i sex olika karaktäristiska block för att sedan i tur och ordning 

granskas utifrån ramverkets två kompetenser. De olika blocken representerar något karaktäristiskt för 

en specifik sort av uppgifter och definieras nedan. 

 Textuppgifter definieras som de uppgifter som utgörs av textmassa med minst två meningar. 

Vanligtvis avslutas en sådan uppgift med en uppmanande fråga, men det är inget villkor.  

 Procedurer är de uppgifter som färdighetstränar aritmetik och algoritmer. Hur detta utformas 

ser väldigt olika ut, även inom samma lärobok. Vissa gånger är det algoritmer (traditionell 

uppställning) eller att eleverna uppmanas att räkna 7548 – 400 = ____. Andra gånger är det 

mer lustfyllt utformat. Exempel på detta kan vara när eleven uppmanas att dra streck från 

uppskrivna tal till den av de ritade ankorna som har det rätta svaret på magen. I denna studie 

togs beslutet att oavsett utformningen av uppgiften, klassificeras samtliga uppgifter där 

eleverna färdighetstränas inom aritmetik under procedurkategorin.  

 Problemlösning är endast de uppgifter som författarna uttryckligen framställer som en 

problemlösning (Johansson, 2003). Författarna för Mattedetektiverna kallar problemlösning 

för deckarproblem, en benämning som läromedelsanalysen klassificerar under 

problemlösningskategorin.  

 Paruppgifter innefattas av de uppgifter där författarna ritat symboler som indikerar att 

uppgiften är menad att genomföras i par. 

 Diagnoser och repetitioner är tydligt markerade i läroböckerna. I dessa avsnitt förekommer en 

blandning av uppgifter men de klassificeras endast som diagnos eller repetition. Namnen på de 

två avsnitten, som tydligt framgår i läroböckerna, sänder ut signaler att uppgifterna där är 

extra viktiga för eleverna att kunna. Genom analysen blir det därmed synligt vilka sorters 

uppgifter författarna betonar som viktigast. Hur mycket utrymme får resonemangs- eller 

kommunikationsförmågan i dessa avsnitt? Det förekommer inte både diagnos- och 

repetitionsavsnitt i någon av de tre läroböckerna. Därför har de först till samma kategori. 

 Slutligen finns den kategori av uppgifter som benämns Övrigt. Denna kategori utgörs av de 

uppgifter som inte passade in i någon av de kategorier som redan presenterats. De gick dock 

att se likheter mellan de överblivna uppgifterna och de fick därför utgöra en kategori 

tillsammans. Det karaktäristiska för dessa uppgifter är att de är kortfattade och uppmanar 

eleven till handling, ibland genom att en fråga ställs. Uppgifterna utgörs ofta av rutinuppgifter 

i den bemärkelsen att eleverna exempelvis uppmanas att rita visarna på klockan, läsa av 

termometern eller måla alla ental i ett tal gula. Den innehåller också uppgifter där eleven 
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exempelvis ska svara på kortfattade frågor utifrån en tabell (där det är för lite text för att vara 

en textuppgift). Denna kategori är den näst vanligaste i alla tre läroböcker. 

Dessa olika block placerades in i en matris där det noterades vid vilka specifika uppgifter (olika block) 

eleverna fick möjlighet att utveckla resonemangs- och kommunikationsförmågan. Genom att antalet 

uppgifter som varje block består av och antalet uppgifter som tränar de olika kompetenserna noterades, 

blev det tydligt i vilken utsträckning de förekommer. Utifrån dessa matriser kunde de två första 

frågeställningarna besvaras.  

Steg två  

Det andra steget i Johanssons läromedelsanalys syftade till att finna karaktäristiska drag i tre olika 

svenska läroplaner från olika år (Johansson, 2003). Eftersom denna studie inte ska studera läroplanen i 

sig, syftade istället det andra steget i denna studie att finna karaktäristiska drag i de tre olika 

lärarhandledningarna för hur dessa beskriver att resonemangs- och kommunikationsförmågan bör 

utvecklas.  

En bättre metod för att besvara denna frågeställning som berör lärarhandledningarna blir möjligt med 

innehållsanalysens metod att räkna ord i texter (Bryman, 2002). Detta kan ske genom att särskilda 

nyckelord väljs ut för att sedan undersöka hur ofta de förekommer i olika texter. Denna metod 

användes i denna studie för att finna de karaktäristiska dragen i de tre olika lärarhandledningarna. 

Valet av vilka nyckelord som gällde för denna studies begrepp och processen bakom kommer att 

redovisas under rubriken nedan. Med hjälp av nyckelordsmetoden kunde även frågeställning tre att 

besvaras angående lärarhandledningarnas sätt att beskriva hur resonemangs- och 

kommunikationskompetensen ska utvecklas vid arbete med läroböcker. 

Genom resultatet från analysen vid steg två, integrerat med analysen från steg ett, kan vi se hur 

läromedlet i stort förhåller sig till hur resonemangs- och kommunikationskompetensen bör utvecklas. 

På så sätt kan även den fjärde och sista frågeställningen besvaras. 

Nyckelord  

Hur särskiljdes då resonemangs- och kommunikationskompetenserna vid analysen? 

Kommentarmaterialet (Skolverket, 2012) påpekar hur förmågorna går in i varandra, samtidigt som 

metoden för innehållsanalys betonar att överlappande kategoriseringar måste undvikas eftersom detta 

medför osäkerhet vid resultatet (Bryman, 2002). I ett försök att undvika överlappningar hos ramverket, 

blev specificeringen av kompetensmålen och läroplanens definitioner av resonemangs- och 

kommunikationsförmågan tvungna att redas ut, eftersom de vid en punkt motsatte sig varandra. 

Motsättningen dem emellan uppstod där läroplanen inrymmer argumentation under 

kommunikationsförmågan, något som specificeringen av kompetensmålen placerat under 

resonemangskompetensen (Bergqvist m.fl., 2010a; Bergqvist m.fl., 2010b).  

Ramverket blir otydligt när samma verb förekommer vid båda definitionerna av kompetenserna som 

egentligen ska vara separerade från varandra. Därför kom förmågan att argumentera att ordnas under 

resonemangskompetensen i denna studie. Att kunna argumentera kräver givetvis kommunikation, men 

det krävs även en ytterligare tankeverksamhet som här definieras som förmågan att kunna resonera. 

Detta fenomen är genomgående i relationen mellan de två kompetenserna eftersom 

kommunikationsförmågan möjliggör för resonemangsförmågans utveckling. Med andra ord kan det 

inte finnas tillfällen att visa sin resonemangsförmåga på utan att också kommunicera, eftersom 

resonemangen på något sätt måste förmedlas. Det motsatta kan däremot förekomma. En människa kan 
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kommunicera utan att för den delen behöva resonera. Denna iakttagelse innebar för studien att 

kommunikation alltid förekommer där resonemangsförmågan fick möjlighet att utvecklas, även om 

detta inte noterades. Det var och är underförstått.   

I ett försök att förenkla för läsaren och vid analysarbetet har nyckelord valts ut för att veta vad som 

innefattas av de olika begreppen resonemang och kommunikation. Nyckelorden användes inte bara vid 

analysarbetet vid steg två, utan även vid det första steget. Där tjänade de som verktyg för att avgöra 

vilken av kompetenserna som tränades vid de olika uppgifterna i läroböckerna. En kritisk aspekt för att 

avgöra om en uppgift tränar resonemangskompetensen kommer vara att författarna tydligt måste 

uppmana eleverna att utföra de handlingar som nyckelorden motsvarar. Denna strategi för att avgöra 

om resonemangskompetenser ges utrymme i läroböcker användes även i den tidigare genomförda 

läromedelsanalysen som varit modell för denna studies metod (Johansson, 2003). Den tidigare studien 

ger exempel på en läroboksuppgift där resonemangskompetensen kan utvecklas genom att ta ställning 

till ett påstående för att sedan motivera sin åsikt. De uppgifter som inte avslutades med att eleverna ska 

beskriva sin process skulle lika gärna kunna innebära att de gissat sig fram till svaret (Bergqvist m.fl., 

2010a)..  

Ett sista bidrag till utformningen av nyckelorden ger den studie som bland annat syftade till att 

klargöra det engelska begreppet explain och vilket utrymme det fick i de svenska styrdokumenten 

(Levenson, Barkai, & Larsson, 2013). Begreppet explain översattes till det svenska ordet förklara och 

anses vara ett ord som tillåter matematiskt tänkande att ske. Ordet förklara visade sig inte förekomma i 

de svenska styrdokumenten. Istället var motsvarande ord som beskriva och resonera frekventa. 

Resonera kan i sin tur delas upp i att argumentera, diskutera och även grundordet resonera.   

Med nyckelorden som analysredskap blev bedömningen av vilka förmågor uppgifterna kan utveckla 

transparant och konsekvent (Bryman, 2002). Utformningen av nyckelorden var en kompromiss mellan 

specificeringen av kompetensmålen (Bergqvist m.fl., 2010a; Bergqvist m.fl., 2010b) och läroplanens 

definitioner av resonemangs- och kommunikationsförmågan (Skolverket, 2011). Även 

kommentarmaterialets beskrivning av förmågorna, vilket inkluderar att generalisera, (Skolverket, 

2012) och undersökningen kring begreppet explain (Levenson, Barkai, & Larsson, 2013), har influerat 

utformningen av nyckelorden.  

Tabell 1. Visar ramverkets framtagna nyckelord för resonemangs- och kommunikationskompetensen.       

Resonemangskompetensen 

nyckelord: 

Motivera, undersöka, argumentera, diskutera, resonera, 

generalisera, redogöra, förklara, beskriva 

Kommunikationskompetensen 

nyckelord: 

Kommunicera, samtala, muntligt, skriftligt 

 

Under analysarbetet av lärarhandledningarna och läroböckerna upptäcktes det synonymer till 

nyckelorden som redovisas i tabell 1. Dessa accepterades men blev tilldelade en egen kategori för att 

tydligt kunna se förekomsten av själva nyckelorden i texterna. Notera att nyckelordet undersöka i detta 

fall inte innebär att göra undersökningar i allmänhet. Undersökande verksamheter klassificeras av 

ramverket som att se, upptäcka och förutsäga mönster eller att formulera, förbättra eller undersöka 

hypoteser. 
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Forskningsetiska principer 

Syftet med de forskningsetiska principerna är att ge normer för förhållandet mellan forskare och 

deltagare och därigenom skydda informanterna (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 

1990). Då denna studie har hämtat all sin information utifrån innehåll i läromedel har inga människor 

varit delaktiga som informanter. Därmed berör inte de forskningsetiska principerna denna studie. 

Metoddiskussion 

Reliabilitet och validitet 

Genomförandet av denna studie har varit svårare än vad som föreställts. Precis som Bryman (2002) 

och Johansson och Svedner (2010) varnar för upptäcktes den risk för subjektivitet som uppstår vid 

själva närläsningen. Nyckelorden som rekommenderades av Bryman (2002) för att ge säkerhet vid 

resultatet, gav trygghet och hade stor betydelse för studiens trovärdighet. De ord och stycken som 

däremot gick utanför ramverkets nyckelord framkallade problem där mina värderingar fick besluta 

huruvida de utmanade resonemangs- eller kommunikationsförmågan. Denna problematik uppstod 

även i den tidigare nämnda undersökning där det engelska ordet explain skulle översättas och 

förekomsten av de motsvarande svenska orden skulle undersökas i läroplanen. Genom att låta flera 

personer analysera läroplanerna fick den studien flera oberoende resultat. Därefter jämfördes de med 

varandra för att utifrån det ge ett resultat med högre validitet (K. Larsson, personlig kommunikation, 

25 april 2013 ). Eftersom det i denna studie inte funnits möjlighet för en sådan lösning har jag fått lita 

på mina egna instinkter som forskare när beslut tagits om ord som ligger utanför nyckelorden. Vissa 

ord kände jag mig mer tveksam till och dessa diskuterades med min handledare. På så sätt kan det som 

har mätts i denna studie skilja sig från vad andra hade gjort om de genomfört samma studie. Beroende 

på vem det är som läser, fastnar vi för olika saker i texterna och läsningen är därför en mer subjektiv 

aktivitet än vad vi tror (Johansson & Svedner, 2010). De ord och formuleringar som inte innefattats av 

nyckelorden men som jag som läsare anser passa in i sammanhanget, har getts exempel på i 

resultatdelen för att göra bedömningen för analysen mer transparent för dig som läsare. 

Sammanfattningsvis kan den subjektivitet som uppstår vid närläsning och innehållsanalys inte helt 

försvinna, hur många knep vi än försöker med för att fly undan den, när det bara är en person som 

närläser. Av denna anledning skulle validiteten i denna studie kunna ha påverkats eftersom någon 

annan kanske skulle ha gett en annorlunda bild av läromedelsserierna (Johansson & Svedner, 2010). 

Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat resultatet är att det i läroböckerna endast noterats där det 

uttryckligen stod att resonemangsförmågan skulle utmanas, detta i enlighet med Johansson (2003). 

Förmodligen finns det uppgifter där vissa elever resonerar för att lyckas ta sig igenom processen som 

leder till det korrekta svaret. Men vilka uppgifter som får eleverna att resonera kan antas vara 

individuellt. En sådan bedömning skulle också bli högst subjektiv. 

Ännu viktigare för denna studie är att studiens reliabilitet är hög, vilket jag vill påstå att den är. 

Oavsett om en annan människa skulle ha bedömt orden och styckena annorlunda, har den bedömning 

som skett varit konsekvent genom alla tre läromedelserier. Det är just det, att mätnoggrannheten 

emellan de olika böckerna varit likadana genom hela analysen, som påverkar studiens reliabilitet 

(Johansson & Svedner, 2010). Genom att närläsa läromedlenas två böcker i flera omgångar kunde 

detta bli möjligt. Först lästes en lärarhandledning som klassificerades. Därefter nästa, där nya ord eller 

formuleringar stöttes på som antydde att resonemangs- eller kommunikationsförmågan kunde 

utvecklas. På grund av den nya upptäckten fick den första lärarhandledningen närläsas igen för att se 
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om några liknande formuleringar kunde upptäckas. Samma sak uppstod vid närläsningen av den tredje 

lärarhandledningen och de två första lärarhandledningarna fick närläsas återigen. Utöver alla de gånger 

som nya upptäcker uppdagats gick lärarhandledningarna igenom tre gånger för att inga nyckelord, 

synonymer eller fraser ska ha förbisetts. Samma metod användes vid analysen av läroböckerna. 

Studiens generaliserbarhet 

Vad visar egentligen studiens resultat? Kan vi dra några slutsatser utifrån det? Min åsikt är att det är 

möjligt att dra generella slutsatser, men med viss försiktighet. De utvalda läromedelserierna för 

studien var oberoende av varandra men visade ändå likheter angående i vilken utsträckning elever får 

möjlighet att utveckla resonemangs- och kommunikationsförmågan. Samtidigt kan det finnas 

läroböcker som är undantag och skiljer sig från dessa tre analyserade läromedlen. Därför bör lärare 

följa anvisningarna och själva analysera sina valda läromedel (Calderon, 2012). Efter att ha tagit del av 

denna studie bör varje lärare, som använder sig av läroböcker som undervisningsredskap, utgå från att 

deras elever måste ges möjligheter utöver arbetet med läroböcker för att kunna utveckla både 

resonemangs- och kommunikationsförmågan. 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultatet av läromedelsanalysen att redovisas. Först kommer analysen av 

lärarhandledningarna att presenteras, både resultatet av nyckelorden men även hur författarna 

beskriver att arbete med läroboken bör gå till. Därefter kommer resultatet från granskningen av 

läroböckerna och vilket utrymme de ger eleverna att utveckla resonemangs- och 

kommunikationsförmågan. Sist kommer en sammanställning av de olika läromedelsserierna för att se 

hur de olika delarna av serierna stämde överens med varandra. 

Lärarhandledningarna 

I lärarhandledningarna blir det tydligt hur författarna anser att undervisning ska gå till och även deras 

syn på läroplanen. Alla tre skiljer och utmärker sig från varandra, vilket närmare kommer att 

beskrivas. 

Sammanfattning av lärarhandledningarna 

Författarna till Matte Direkt Safari beskriver att de utgår från det matematiska samtalet med eleverna 

och att denna metodik är utgångspunkten vid arbetet med läromedlet (Elofsdotter Meijer, Falck, & 

Picetti, 2011). En central roll i undervisningen bör vara att resonera tillsammans i grupp eller helklass. 

Ingenstans i lärarhandledningen står Lgr 11 specifikt omnämnt. Däremot förekommer ordet läroplan 

vilken författarna anser sig förhålla sig till. På förlagets hemsida kan vi förstå att Matte Direkt Safari 

är helt i enlighet med Lgr 11 och lärare kan känna sig trygga att arbeta med läromedlet (Sanoma 

Utbildning, 2013).  

Lärarhandledningen till Matte Eldorado beskriver också kommunikationens viktiga roll i 

matematikundervisningen (Forsbäck & Olsson, 2010b). Författarna använder sig av begreppet 

matteprat och anser att ämnena matematik och svenska är nära kopplade. I lärarhandledningen kan vi 

läsa på ett ställe att eleverna gärna får arbeta tillsammans i par eller grupp för att på så sätt få eleverna 

att argumentera och resonera med varandra. Lärarna ska också uppmuntra eleverna att beskriva och 

förklara hur de gör när de exempelvis genomför en uppställning i subtraktion eftersom lärare annars 

inte kan veta hur eleverna tänker. På så sätt kan resonemangs- och kommunikationsförmågan 

utvecklas i arbete med läromedlet. Författarna anser att innehållet i läromedlet svarar mot det centrala 

innehållet i Lgr 11 och förmågorna som beskrivs i syftet. De påpekar åtskilliga gånger att elever är 

olika och att vi inte kan förvänta oss att alla ska lära sig på samma sätt med en bok. Vidare blir lärare 

uppmärksammade på att det inte är meningen att hela läroboken ska arbetas med utan den ska agera 

som uppgiftsbank till lärare.  

Den sista lärarhandledningen, Mattedetektiverna, innehåller iögonfallande mindre text än de andra två. 

Tidigt i lärarhandledningen beskriver författarna att i den tillhörande läroboken möts elever av 

uppgiftstyper som vanligtvis inte förekommer i läroböcker (Kavén & Persson, 2013). Författarna 

uppmanar lärare att till mer gemensam problemlösning där eleverna får möjlighet att diskutera 

matematik tillsammans. Mattedetektiverna har tre ledord; veta, tänka och göra. Ledorden innefattar 

bland annat att kommunicera och argumentera och det finns en tydlig koppling till Lgr 11. 
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Lärarhandledningen ger en utförlig beskrivning av Lgr 11 och delar in arbetet i fakta, förståelse och 

analys. Det görs en tydlig distinktion mellan de olika förmågorna och hur dessa ska appliceras i arbetet 

med läroboken.  

Analys av lärarhandledningarna 

Nedan visas en sammanställning av resultatet från analysen av de olika lärarhandledningarna med 

syftet att se hur ofta det förekommer ord som uppmanar eleven att utveckla resonemangsförmågan 

(diagram 1) och kommunikationsförmågan (diagram 2). Vi kan i diagrammen se hur ofta de olika 

nyckelorden förekommer i varje enskild lärarhandledning. Precis som förutsett upptäcktes det 

synonymer till nyckelorden vid analysen som placerades in i rubriken Övrigt. Utöver synonymerna 

upptäcktes också formuleringar och stycken i lärarhandledningarna som inte involverades av 

nyckelorden eller dess synonymer, men där det ändå kan uppfattas som självklart att resonemangs- 

och kommunikationsförmågan kan utvecklas. Om det står ”Låt eleverna ge förslag på tal inför 

klassen” inser vi att eleven måste kommunicera. Eller att eleverna måste resonera vid de tillfällen när 

läraren uppmanas att försöka förstå hur eleverna tänker vid en gemensam problemlösning, trots att det 

inte uttryckligen står i texten.  För att genomföra en rättvis bedömning av lärarhandledningarna blev 

det i analysarbetet nödvändigt att även inkludera de stycken som syftar till att utveckla elevernas 

resonemangs- eller kommunikationsförmåga. Dessa redovisas i diagrammen över de rubriker som 

namngetts Stycken som uppmanar till resonemang/kommunikation. Diagram 1 redovisar hur 

lärarhandledningarna beskriver att resonemangsförmågan ska utvecklas medan diagram 2 redovisar 

motsvarande för kommunikationsförmågan. 

Diagram 1. Hur ofta nyckelorden, synonymer till nyckelorden och stycken i texten som uppmanar till 

resonemangsförmågans utveckling, förekommer i de tre lärarhandledningarna. 
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Diagram 2. Hur ofta nyckelorden, synonymer till nyckelorden och stycken i texten som uppmanar till 

kommunikationsförmågans utveckling förekommer i de tre lärarhandledningarna. 

 

Sammanfattningsvis visar diagram1 och 2 att Matte Eldorado är den lärarhandledning som flest 

gånger, närmare bestämt drygt 500 gånger, beskriver ett arbetssätt som uppmanar eleven att utveckla 

resonemangs- och kommunikationskompetensen. De resterande två lärarhandledningarna nämner ord 

eller stycken som uppmanar till att utveckla resonemangs- eller kommunikationskompetensen vid 

något under 300 tillfällen sammanlagt. En tydlig skillnad dem emellan är att Matte Direkt Safari har 

övervägande del av sina ord på kommunikationsförmågan, medan Mattedetektiverna istället har 

övervägande del på resonemangsförmågan. (De exakta värdena för hur ofta de olika nyckelorden 

förekommer visas i tabell 5.)   

Hur vanligt förekommande de olika orden är för varje lärarhandledning går att se i diagrammen. Det 

som däremot inte går att utläsa är vad staplarna Övrigt och Stycken som uppmanar till 

resonemang/kommunikation står för och kommer därför att ges exempel på i detta stycke. 

Resonemangsförmågans stapel Övrigt representerar ord som uppmanar eleverna att resonera genom att 

jämföra, redovisa, reflektera eller fundera. Ord och stycken som uppmanar till resonemangsförmågans 

utveckling var relativt jämt fördelat över de tre lärarhandledningarna. Exempel på dessa uppmaningar 

kan vara ”låt eleverna delge sina lösningar” eller ”ställ frågor till eleverna!”. Motsvarande kategori för 

kommunikationsförmågan, är något fler än vad som redovisats för resonemangsförmågan. Exempel på 

detta kan vara där författarna uppmanar lärarna att eleverna ska ge förslag inför klassen eller att 

ramsräkna högt tillsammans. Kommunikationsförmågans Övrigt innefattas av ord som uppmanar 

eleverna att berätta, tala, säga eller prata; ord som inte kunde bortses från trots att de inte direkt 

innefattas av ramverket. Orden efterfrågar kommunikation och blir därför inräknade. 
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Läroböckerna 

Analys av läroböckerna 

Tabeller har utformats för att på ett strukturerat sätt redovisa analysen från de tre läroböckerna. Tabell 

2, 3 och 4 är detaljrika och ger mycket information. Först och främst kan vi läsa fördelning av de olika 

kategoriseringarna i de olika läroböckerna. Vi kan också se hur många av uppgifterna från de olika 

kategoriseringarna som ger utrymme för eleverna att utveckla resonemangs- och 

kommunikationsförmågan och det procentuella förhållandet. Slutligen kan vi se på vilket sätt 

förmågorna utvecklas. Detta görs genom att den handling som eleverna uppmanas att göra när någon 

av förmågorna utmanas, paras ihop med det nyckelord som motsvarar handlingen. Exempel på detta 

kan vara när eleverna uppmanas att fortsätta på ett mönster, motsvarar detta enligt ramverket 

nyckelordet undersöka. Vid dessa uppgifter kommer ordet undersöka att uppges i tabellerna och det 

framgår därmed på vilket sätt förmågorna tränas.  

I tabellerna kan det verka som om kommunikationsförmågan ser ut att förekomma färre gånger i 

läroböckerna än resonemangsförmågan. Det måste återigen poängteras att kommunikationsförmågan 

utvecklas varje gång resonemangsförmågan utvecklas och bör has i åtanke vid läsningen av tabellerna. 

Ytterligare bidrag till kommunikationsförmågans låga resultat är att det i analysarbetet bortsågs från 

att alla uppgifter egentligen uppmanar eleverna att kommunicera, eftersom uppgifterna redovisas 

skriftligt. Även detta får vara underförstått. När det uttryckligen står skriftligt i tabellerna har eleverna 

blivit uppmanade att utveckla kommunikationsförmågan genom att skriva egna uppgifter.   

Tabell 2. Antalet uppgifter som finns i de olika kategoriseringarna och hur ofta resonemangs- och 

kommunikationsförmågan ges utrymme i läroboken Matte Direkt Safari.  

 

 

Lärobok: Matte Direkt Safari 

Block Antal 

uppgifter 

per block 

Antal uppgifter 

där 

resonemangs-

förmågan kan 

utvecklas 

Uppgifterna 

motsvarar 

nyckelorden 

Antal uppgifter 

där 

kommunikations

-förmågan kan 

utvecklas  

Uppgifterna 

motsvarar 

nyckelorden 

Textuppgifter 

 

84  

(5,8 %) 

- - - - 

Procedurer 

 

878  

(60,4 %) 

9 Undersöka 

 

- - 

Problemlösning  

 

- - - - - 

Paruppgifter 

 

15 

(1 %) 

1 Undersöka 

 

12 Skriftligt 

Läs högt 

Diagnos 

/ repetitioner 

 

96 

(6,6 %) 

1 Undersöka 

 

- - 

Övrigt 

 

380 

(26, 2 %) 

25 Undersöka 

Generalisera 

- - 

Totalt: 

 

1453 36 

(2,5 %) 

 12 

(0,8 %) 

 



19 

 

I tabell 2 kan vi se att Matte Direkt Safari är rik på uppgifter och att majoriteten av uppgifterna tillhör 

kategorin procedurer. Utifrån tabellen kan vi se att undersöka är det nyckelord som förekommer i de 

flesta uppgifterna där resonemangsförmågan kan utvecklas. Samtliga av dessa undersökningar består 

av att eleverna antingen ska se, fortsätta eller skapa ett mönster. I en uppgift ska eleverna generalisera 

och fortsätta skriva på en talföljd. I nio uppgifter från procedurkategorin får eleverna tillfälle att 

utveckla sin resonemangsförmåga genom att undersöka. Det eleverna ställs inför är frågan ”ser du 

mönstret?”, direkt innan några procedurer ska göras (7+4=11, 70+40=110, 700+400=1100). Av de 

tolv uppgifter som utvecklar kommunikationsförmågan är det åtta av dem som utgörs av att eleverna 

får utveckla sin verbala kommunikationsförmåga genom att läsa upp tal som står skrivna i boken till 

en kompis.  

Sammanfattningsvis kan det noteras att i de uppgifter där eleverna ges möjlighet att utveckla sin 

resonemangs- och kommunikationsförmåga använder Matte Direkt Safari tre av ramverkets 14 

nyckelord och en från rubriken Övrigt. 

Tabell 3. Antalet uppgifter som finns i de olika kategoriseringarna och hur ofta resonemangs- och 

kommunikationsförmågan ges utrymme i Matte Eldorado.  

 

Även Matte Eldorado har flest proceduruppgifter, däremot inte i samma utsträckning som i Matte 

Direkt Safari. Den överlappande trion redogöra/förklara/beskriva valdes att sättas ihop. Detta beslut 

togs eftersom det var svårt att göra en distinktion av vad det egentligen var eleverna uppmanades att 

göra när de ska besvara ”Vad har du för referenser för kg?” eller ”Hur tycker du att familjen ska 

planera sin dag på Zoo? Visa genom att fylla i tabellen”. Av den anledningen får alla orden vara med. 

 

Lärobok: Matte Eldorado 
Block Antal 

uppgifter 

per block 

Antal uppgifter 

där 

resonemangs-

förmågan kan 

utvecklas 

Uppgifterna 

motsvarar 

nyckelorden/

orden/ 

stycken  

Antal uppgifter 

där 

kommunikations

-förmågan kan 

utvecklas  

Uppgifterna 

motsvarar 

nyckelorden 

Textuppgifter 

 

128 

(10,7 %) 

1 Redogöra/ 

Förklara/ 

beskriva 

- - 

Procedur 

 

492 

(41,3 %) 

6 Undersöka 

Jämföra 

- - 

Problemlösning  

 

42 

(3,5 %) 

17 Undersöka 

Generalisera 

- - 

Paruppgifter 

 

8 

(0,7 %) 

1 Jämföra 3 Berätta 

Samtala 

Säga 

Diagnos 

/ repetitioner 

 

149 

(12,5 %) 

- - - - 

Övrigt 

 

373 

(31,3 %) 

13 Generalisera 

Redogöra/ 

Förklara/ 

Beskriva 

Undersöka 

1 Skriftligt 

Totalt: 

 

1192 38  

(3 %) 

 4 

(0,3 %) 
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Den undersökande verksamheten som uppmanas i läroboken består exempelvis av att eleverna ska lösa 

en uppgift på så många sätt som möjligt eller att pröva om deras tidigare svar stämmer. Att utveckla 

sin kunskap att generalisera förekommer framförallt i arbete med funktionsmaskiner där eleverna ska 

lära sig att kunna dra slutsatser och formulera regler. De jämförande aktiviteterna tillåter eleverna att 

jämföra sina lösningar med varandra. De kommunikativa förmågorna får mer utrymme vid arbete med 

Matte Eldorado än Matte Direkt Safari. Här får eleverna tillfälle att berätta och samtala om sina 

lösningar och hur man genomför en specifik procedur. Ordet säga är mer av envägskommunikation 

där eleverna högt ska säga ett tal.  

Sammanfattningsvis kan det noteras att i de uppgifter där eleverna ges möjlighet att utveckla sin 

resonemangs- och kommunikationsförmåga använder Matte Eldorado sju av ramverkets 14 nyckelord 

och ytterligare två ord från rubriken Övrigt. 

Tabell 4. Antalet uppgifter som finns i de olika kategoriseringarna och hur ofta resonemangs- och 

kommunikationsförmågan ges utrymme i Mattedetektiverna.  

 

Lärobok: Mattedetektiverna 

Block Antal 

uppgifter 

per block 

Uppgifter där  

resonemangs-

förmågan 

kan utvecklas 

Uppgifterna 

motsvarar 

nyckelorden/ 

övrigt/ 

stycken 

Uppgifter där 

kommunikations-

förmågan  

kan utvecklas  

Uppgifterna 

motsvarar 

nyckelorden/ 

övrigt/stycke

n 

Textuppgifter 

 

101 

(13,8 %) 

51 ”Visa hur du 

tänker” 

Förklara 

Resonera 

Undersöka 

Fundera 

- - 

Procedur 

 

214 

(29,2 %) 

2 Undersöka - - 

Problemlösning  

 

8 

(1,1 %) 

3 ”Visa hur du 

tänker” 

 

  

Paruppgifter 

(varav 8 av dem 

också är 

problem-

lösning) 

15 

(2 %) 

11 Jämföra 

Förklara 

”Visa hur du 

tänker” 

Beskriva 

4 Skriftligt 

Säg 

Diagnos 

/ repetitioner 

 

78 

(10,7 %) 

8 Redogöra/ 

Förklara/ 

Beskriva 

”Visa hur du 

tänker” 

1 Skriftligt 

Övrigt 

 

324 

(44,3 %) 

19 ”Visa hur du 

tänker” 

Undersöka 

Förklara 

Redogöra 

Generalisera 

Jämföra 

1 Skriftligt 

Totalt: 

 

732 91 

(12,4 %) 

 6 

(0,8 %) 
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Mattedetektiverna har en relativt jämn fördelning av uppgifterna mellan kategorierna, men de flesta 

tillhör fortfarande procedurkategorin. Hälften av alla textuppgifter ger eleverna möjlighet att utveckla 

sin resonemangsförmåga. Anledningen till detta är att de flesta av uppgifterna avslutas med ”Visa hur 

du tänker”. Uppmaningen kräver resonemang och återkommer i varje kategori förutom vid procedurer. 

Där uppmanas eleverna istället att se mönstret i multiplikation för att sedan förklara vad eleven kan 

upptäcka. Utöver att visa hur de tänker och undersökande verksamheter uppmanas eleverna att 

förklara hur de tänker, redogöra för begrepp, jämföra lösningsstrategier och förklara skillnader mellan 

strategier. Kommunikationsförmågan ges tillfällen att utvecklas sex gånger. Ett av de sex 

utvecklingstillfällena är verbal där eleven ska säga koordinater till en klasskamrat, i övriga uppgifter 

från kategorin ska eleverna skriva egna räknehändelser.  

Notera att i tabellen är inte det totala antalet uppgifter i läroboken respektive det totala antal uppgifter 

som utmanar resonemangsförmågan, samma som summan av antalet block. Detta beror på att det 

totala antalet har korrigerats eftersom alla problemlösningsuppgifter också är paruppgifter. Dessa 

uppgifter presenteras som tillhörande både kategorin problemlösning och paruppgifter utan att 

uppgifterna räknades dubbelt när det totala antalet uppgifter i läroboken kalkylerades. Detsamma 

gäller för de uppgifter som utmanade kommunikationsförmågan.  

Sammanfattningsvis kan det noteras att i de uppgifter där eleverna ges möjlighet att utveckla sin 

resonemangs- och kommunikationsförmåga använder Mattedetektiverna sju av ramverkets 14 

nyckelord, tre ord från rubriken Övrigt och ett av de stycken som uppmanar till resonemang (Visa hur 

du tänker!). 

Läromedelsserierna - en överblick 

I ett tidigare avsnitt gavs en sammanfattande bild av de olika lärarhandledningarna och hur de 

beskriver att matematikundervisning bör gå till. Vid analysen av lärarhandledningarna blev det tydligt 

hur de olika lärarhandledningarna utrycker sig med ord och stycken för hur undervisningen bör gå till. 

Nedan kommer en sammanfattande tabell där det totala antalet formuleringar som syftar till att 

utveckla de två förmågorna redovisas. Siffrorna i tabell 5 säger inte mycket för sig, men tillsammans 

blir det möjligt att jämföra hur frekventa orden är i texterna i förhållande till varandra. 

Tabell 5. Kortfattad sammanställning av hur ofta formuleringar som utvecklar förmågorna framkommer i 

lärarhandledningarna. 

 Matte Direkt Safari Matte Eldorado Mattedetektiverna 

Antal gånger 

resonemangsförmågan 

omnämns i  

lärarhandledningarna 

101 233 184 

Antal gånger 

kommunikationsförmågan 

omnämns i 

lärarhandledningarna   

195 269 107 

 

I tabell 5 kan vi se antalet nyckelord, synonymer till nyckelord samt stycken som uppmanar till 

resonemang och kommunikation som förekommer i varje lärarhandledningen sammantaget för de båda 

förmågorna. Det blir i tabellen tydligt att Matte Eldorado är den lärobok som beskriver arbetssätt som 
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utvecklar förmågorna flest gånger. I denna överblick av läromedelserierna ska resultatet från varje 

enskild lärobok också sammanfattas och görs nedan i diagram 3- 5 för att tydligt visa förhållandet för 

hur resonemangs- och kommunikationsförmågan får utvecklas i varje enskild lärobok.  

Diagram 3. Andelen uppgifter där resonemangs- och kommunikationsförmågan får utrymme att utvecklas 

i Matte Direkt Safari . N=1453. 

 

Diagram 4. Andelen uppgifter där resonemangs- och kommunikationsförmågan får utrymme att utvecklas 

i Matte Eldorado. N=1192. 

 

Diagram 5. Andelen uppgifter där resonemangs- och kommunikationsförmågan får utrymme att utvecklas 

i Mattedetektiverna. N=732. 

 

Matte Direkt Safari 

Resonemangsförmågan 2,5 %

Kommunikationsförmågan 0,8 %

Övrigt, 96,7 %

Matte Eldorado 

Resonemangsförmågan 3,1 %

Kommunikationsförmågan 0,3 %

Övrigt 96,6 %

Mattedetektiverna 

Resonemangsförmågan 12,4 %

Kommunikationsförmågan 0,8 %

Övrigt 86,3 %
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Tidigare i resultatavsnittet presenterades tabell 2, 3 och 4 där det framgick att resonemangs- och 

kommunikationsförmågan visserligen existerade i samtliga läroböcker, men i liten utsträckning. I 

diagram 3, 4 och 5 kan vi se förhållandet mellan det totala antalet uppgifter och hur många av dem 

som tillåter resonemangs- och kommunikationsförmågan att utvecklas. Genom att studera tabellen och 

diagrammen i detta avsnitt framgår det att samtliga lärarhandledningar inte stämmer överens med sina 

respektive läroböcker huruvida resonemangs- och kommunikationsförmågan får möjlighet att 

utvecklas vid arbete med läromedlet.  
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Diskussion 

I det avslutande avsnittet kommer resultatet av studiens frågeställningar inledningsvis att diskuteras i 

förhållande till tidigare läromedelsforskning. Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning för att 

fortsätta arbetet med att fylla de luckor som idag finns inom läromedelsforskningen. Förhoppningsvis 

kan de slutsatser som dras i detta stycke bli till inspiration och ge nya idéer för hur 

läromedelsförfattare kan utforma läroböcker fortsättningsvis, utifrån de två aspekterna resonemangs- 

och kommunikationsförmågan. 

Läromedel = läroplanen? 

I det inledande avsnittet behandlades tidigare läromedelsforskning. Där fanns en rubrik, med liknande 

namn som denna, där det presenterades om den tidigare forskningen anser att läroboken motsvarar 

läroplanen. Ingen tidigare forskning som hittats och därmed presenteras i detta arbete anser att 

läroboken överensstämmer med läroplanen (Bergqvist m.fl., 2010a; Bergqvist m.fl., 2010b; 

Johansson, 2006). Huruvida denna studie instämmer kommer att diskuteras. Eftersom denna studie 

endast tittat utifrån resonemangs- och kommunikationsförmågan kan denna studie bara diskutera 

huruvida läromedelserierna uppfyller läroplanens krav utifrån de aspekterna. 

Vilka kompetenser? 

Först och främst ska Bergqvists m.fl. (2010a) studie kommenteras som påstår att 

resonemangsförmågan ges stort utrymme i läroböcker ämnade för elever mellan årskurs 1-3. I deras 

studie visades det att närmare hälften av alla uppgifter utmanade resonemangsförmågan, eftersom 

eleverna ofta uppmanades att motivera sina lösningar. I denna genomförda studie förekommer det 

endast i en av läroböckerna, Mattedetektiverna, att eleverna uppmanas att förklara hur de tänker. Trots 

de återkommande uppmaningarna i läroboken är det endast vid 12 % av uppgifterna som författarna 

direkt utmanar elevernas resonemangsförmåga. De andra två läroböckerna uppmanar inte eleverna en 

endaste gång att förklara hur de tänker. Samtidigt visade resultatet att resonemangsförmågan utvecklas 

vid arbete med samtliga läroböcker, om än i olika utsträckning och på olika sätt. Hursomhelst 

motsvarar det långt ifrån hälften av uppgifterna.  

Ytterligare en punkt som skiljer sig från Bergqvists m.fl. (2010a) studie, är angående förekomsten av 

proceduruppgifter och huruvida dessa uppgifter kan utveckla resonemangsförmågan. Hela 90 % av 

uppgifterna i en lärobok utgjordes enligt studien av procedurhanteringsuppgifter. I denna studie visade 

det sig visserligen att kategorin för proceduruppgifter innehåller flest uppgifter i samtliga läromedel, 

men ingen av dem nådde en så hög andel som den tidigare forskningen visat. Matte Direkt Safari hade 

flest uppgifter med proceduruppgifter, både i antal och procent, och uppgick till 60 % och Matte 

Eldorado visade sig ha 41 % . Av Mattedetektivernas uppgifter utgörs 29 % av proceduruppgifter, 

alltså en tredjedel av det som tidigare visats. Hur denna stora skillnad från resultatet av den tidigare 

forskningen kan skilja sig från denna studies resultat, kan jag se tre anledningar. En anledning kan 

vara att definitionen för vad som är en proceduruppgift skiljer sig åt från de olika studierna, ett något 

tveksamt alternativ eftersom samma ramverk använts i de båda studierna. En troligare anledning skulle 

kunna vara den subjektivitet som närläsning eller innehållsanalys innebär (Johansson & Svedner, 

2010). Den tredje anledningen skulle helt enkelt kunna vara att de tre analyserade läroböckerna 

faktiskt skiljer sig åt från de läromedel som granskats i Bergqvists studie (Bergqvist, m.fl. 2010a).  
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Forskningen beskrev också hur de olika kompetenserna kompletterade varandra, förutom 

procedurhanteringskompetensen (Bergqvist m.fl., 2010a). I denna studie upptäcktes några uppgifter 

från procedurkategorin som samtidigt utvecklade resonemangsförmågan. I dessa enstaka uppgifter fick 

eleverna genomföra det som Szabo (2013) anser vara att utveckla procedurhanteringskompetensen 

med förståelse. Problemlösningsuppgifter ansågs ha ett nära förhållande till resonemangs- och 

kommunikationskompetensen (Bergqvist m.fl., 2010a). Inte heller detta resultat överensstämmer med 

det resultat som framkom vid analysen angående vad som var karaktäristiskt för de uppgifter som 

utvecklade förmågorna. Det visade sig oftare vara så att problemlösningsuppgifterna i de tre 

läromedlen inte utvecklade resonemangsförmågan. Detta kommer att diskuteras närmare för varje 

enskild lärobok lite längre ner.         

På vilket sätt utmanas resonemangs- och kommunikationsförmågorna i 

läroböckerna? 

Skolverket (2011, s. 63) beskriver som nämnts att elever i grundskolan ska få möjlighet att utveckla 

förmågorna att ”Föra och följa matematiska resonemang” och att kommunicera inom matematikämnet 

genom argumentation och samtal. Genom studiens ramverk ges en tydligare, och mer detaljrik bild, av 

vad som innefattas av de två förmågorna som så ytligt beskrivs i Lgr 11. Ramverket förklarar 

resonemangsförmågan som att motivera val, argumentera, undersöka (mönster och hypoteser), 

diskutera, resonera, generalisera, förklara och beskriva. Genom att titta närmare på orden som 

motsvarar de uppgifter där resonemangsförmågan utmanas i läroböckerna, kan vi se på vilket sätt de 

uppfyller läroplanens syfte. På samma sätt kan vi upptäcka huruvida kommunikationsförmågan 

relaterade till ord såsom kommunicera, samtal, muntligt och skriftligt, förekommer i läroböckerna och 

hur detta resultat står i relation till läroplanens krav. 

Matte Direkt Safari  

Som resultatet visade är det endast 36 uppgifter av totalt 1453 uppgifter i Matte Direkt Safari som 

uppmanar till resonemang, enligt studiens ramverk. Alla förutom en av dem uppmanar eleverna att 

undersöka mönster. Den sista uppmanar eleverna till en snarlik övning; att generalisera och upptäcka 

nästa tal i en talföljd. Att undersöka och generalisera är en del av ett resonerande arbetssätt, men utgör 

inte allt. Det eleverna går miste om i arbete med Matte Direkt Safari är handlingar som uppmanar 

eleverna att motivera val, argumentera, diskutera, resonera, redogöra, förklara och beskriva. Utöver 

detta är det 12 uppgifter som utvecklar elevernas kommunikationsförmåga (utöver att eleverna 

redovisar samtliga svar skriftligt), där samtliga är paruppgifter. Åtta av dem är verbala där eleverna 

ska läsa upp skrivna tal för en kompis. Det eleverna går miste om, enligt ramverket, är den verbala 

kommunikationen i form av samtal som ska finnas i matematikundervisningen. Det är för mig 

underligt att det finns paruppgifter i läroboken som inte utvecklar kommunikationsförmågan. I många 

fall består de av vanliga textuppgifter där det endast är symbolen för paruppgifter som indikerar att 

eleverna ska arbeta tillsammans. Eftersom uppgiften bara består av text där endast ett svar ska 

redovisas, skulle uppgiften i praktiken lika gärna kunna göras individuellt.  

I läroboken förekommer ingen problemlösningsuppgift och det kan därför inte diskuteras hur 

relationen mellan problemlösnings-, resonemangs- eller kommunikationskompetenserna kompletterar 

varandra, som Bergqvist m.fl. (2010a) anser att de gör. Däremot kan vi i resultatet se att nio 

proceduruppgifter uppmuntrar till resonemangsförmågan genom att eleverna ska undersöka de 

mönster som uppstår vid olika procedurer. Att procedurhanteringskompetensen kan utveckla 

resonemangskompetensen är något Bergqvist m.fl. (2010a) inte anser förekomma.    
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Vid innehållsanalysen av Matte Direkt Safari upptäcktes nästintill 50 uppgifter med en bristande 

utformning. Dessa uppgifter var utmärkande eftersom de var snubblande nära att kvalificeras som att 

utveckla resonemangsförmågan. I uppgifterna ska eleverna ta ställning, kryssa för ja eller nej, rätt eller 

fel, addition eller subtraktion, i olika situationer. Det kan handla om att uppskatta om de tror pengarna 

räcker, ta ställning till olika påståenden eller vilket räknesätt som ska användas vid ett givet tal. Det 

samtliga av dessa uppgifter har gemensamt är att de saknar den del av uppgiften som uppmanar 

eleverna att motivera sina val. Såsom det är formulerat nu kan eleverna lika gärna gissa, precis så som 

Bergqvist m.fl. (2010a) befarar. Att lägga till ett Varför?, Förklara? eller Motivera! i slutet av 

uppgiften skulle ge eleverna helt andra förutsättningar att utveckla sin resonemangsförmåga.  

Ett intressant bidrag till denna diskussion kring Matte Direkt Safari, är att förlaget Sanoma utbildning 

(2013) anser att läroboken är i enlighet med den läroplan som implementerades innan höstterminen 

2011. Samtidigt gavs läroboken ut redan 2007. Att läroboken gavs ut fyra år innan den nuvarande 

läroplanen färdigställdes, kan vara en anledning till att lärobokens innehåll många gånger brister i 

förhållande till de krav som ställs utifrån Lgr 11 där resonemang och kommunikation ges en viktig 

roll. 

Matte Eldorado 

Av Matte Eldorados 1192 uppgifter är det 38 stycken som ger möjlighet att utveckla 

resonemangsförmågan. Nyckelorden som inte involverades i läroböckerna är motivera, argumentera, 

diskutera och resonera vilket innebär att inte heller denna lärobok uppfyller alla de aspekter som krävs 

för att resonemangsförmågan ska kunna utvecklas till fullo. Angående kommunikationsförmågan är 

det endast tre uppgifter som uppmanar eleverna att kommunicera verbalt. Detta trots att det finns åtta 

stycken paruppgifter. Likt analysen av Matte Direkt Safari är det underligt att det finns paruppgifter 

som inte utvecklar resonemangs- eller kommunikationsförmågan. Att arbete i par ger ypperliga 

tillfällen för diskussioner, matematiska samtal eller andra liknande handlingar som skulle gynna 

utvecklingen av de båda förmågorna. 

Att det också av lärobokens problemlösningsuppgifter endast är mindre än hälften av dem som 

utvecklar resonemangsförmågan är uppseendeväckande. Ingen av dem utvecklar 

kommunikationsförmågan. Återigen stämmer inte Bergqvist m.fl. (2010a) beskrivning av hur de tre 

förmågorna kompletterar varandra. Denna upptäckt skulle kunna bero på att eleverna inte vid en enda 

uppgift ombes att visa hur de kommit fram till sina svar. Även i denna lärobok finns det 

procedurhanteringsuppgifter där eleverna får möjlighet att utveckla sin resonemangsförmåga, trots att 

Bergqvist m.fl. (2010a) menade att detta inte förekommer. Detta görs i denna lärobok genom att 

eleverna uppmanas att jämföra sina lösningar med andra eller att undersöka på hur många sätt ett tal 

går att lösa.  

Likt Matte Direkt Safari innehåller Matte Eldorado uppgifter som är snubblande nära att utveckla 

resonemangsförmågan. Vid ungefär 20 uppgifter ska eleverna ta ställning till fyra olika uträkningar 

och ringa in det de anser vara rätt. Däremot krävs ingen motivering. Detsamma gäller ett tiotal andra 

uppgifter där eleverna ska ta ställning utan att motivera för sina val. Detta är uppgifter som med liten 

korrigering skulle göra stora förändringar för elevernas möjligheter. 

Mattedetektiverna 
Som det visade sig i resultatet är Mattedetektiverna den bok som utmanar resonemangsförmågan vid 

flest uppgifter. Det som inte diskuterats är vilka delar av resonemangsförmågan som utmanas, och 

vilka som förbisetts. Handlingarna som saknas är motivera, argumentera och diskutera; tre stycken 

viktiga nyckelord. Läroboken utmärker sig däremot inte ur kommunikationsaspekten. Dessa är 
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utspridda över de olika kategorierna, men hälften kommer från paruppgifter. Återigen är det 

förvirrande hur det kan förekomma uppgifter där eleverna uppmanas att arbete i par där 

kommunikationsförmågan inte utmanas. Detta är ett resultat av att många paruppgifter bara utgörs av 

textuppgifter eller problemlösningar som lika gärna hade kunnat utföras individuellt eftersom den inte 

uppmanar eleverna att samarbeta. Däremot utmanar relativt många paruppgifter 

resonemangsförmågan, vilket som redan påpekats också innefattar kommunikationsförmågan. 

Likt de två tidigare läroböckerna har det visat sig vara tvärtemot Bergqvists m.fl. (2010a) beskrivning 

om kompetensernas relationer till varandra, och hur de kan hjälpa, eller stjälpa, varandra för att 

utvecklas. Procedurhanteringskompetensen uppges för att inte bidra till utvecklandet av de andra 

kompetenserna medan problemlösningskompetensen anses vara ett gott bidrag till utvecklingen av de 

andra kompetenserna. Återigen skiljer sig denna studie från Bergqvists ur denna aspekt. I denna 

lärobok återfinns det uppgifter inom procedurkategorin som uppmuntrar eleverna till att utveckla 

kompetensen att resonera. Detta görs genom att eleverna uppmanas att undersöka mönster vid 

multiplikation för att sedan med ord förklara det som observerats. Samtidigt är det endast tre av de åtta 

problemlösningarna som uttryckligen skriver att eleverna ska visa hur de tänker och därmed utveckla 

resonemangsförmågan.  

Antalet uppgifter som nästan utmanar resonemangsförmågan när eleverna ska ta ställning är fem 

stycken. Fortfarande hade uppmaningar som motivera eller förklara varit nog för att även de 

uppgifterna skulle kategoriseras för utvecklande för resonemangsförmågan. 

Hur överensstämmer lärarhandledningarna med sina respektive 

läroböcker? 

Författarna beskriver ofta i handledningarna hur klassen borde diskutera och samtala kring matematik 

och deras syn stämmer överens med läroplanen. I lärarhandledningarna förekommer det många ord 

och fraser som uppmuntrar till arbetssätt som utvecklar resonemangs- och kommunikationsförmågan, 

även om nyckelord som motivera, argumentera och resonera förekommer i liten utsträckning. 

Författarnas beskrivning i lärarhandledningarna om hur undervisning bör bedrivas framgår inte lika 

tydligt i de uppgifter som läroböckerna utgörs av. Genom en jämförelse mellan de olika böckerna från 

varje serie blir det tydligare vad varje läromedelsserie erbjuder sina elever ur ett resonemangs- och 

kommunikationsperspektiv. De främsta skillnaderna mellan varje lärarhandledning och lärobok, från 

varje serie, kommer här kortfattat att beskrivas. För att underlätta för dig som läsare kan tabell 5 och 

diagram 3-5 studeras igen. 

Matte Direkt Safari  

Den första läroboken, Matte Direkt Safari, beskriver att deras metodik utgår från det matematiska 

samtalet. Nyckelordet samtala förekommer i lärarhandledningen 47 gånger samtidigt som ord som 

utvecklar kommunikationsförmågan i stort nämns 195 gånger. Däremot utgörs endast 0,8 % av 

uppgifterna i läroboken där eleven ska kommunicera. Resonemangsförmågan förekommer något oftare 

i läroboken än kommunikationsförmågan, trots att den förklaras i lärarhandledningarna vid färre 

tillfällen. Av de elva olika kategorier av nyckelord och fraser som förekommer i lärarhandledningen 

och utvecklar resonemangs- och kommunikationsförmågan, är det endast tre av dessa som 

representeras i läroboken. Däremot måste det poängteras att ett nyckelord, generalisera, inte nämns i 

lärarhandledningen fastän det förekommer i en uppgift i läroboken.  
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Matte Eldorado 

Liknande resultat finner vi hos Matte Eldorado. Denna lärarhandledning är den som i störst 

utsträckning, nästintill dubbelt så många gånger, beskriver hur resonemangs- och 

kommunikationsförmågan bör utvecklas. Lärarhandledningen beskriver matematik- och svenskämnet 

som nära kopplade eftersom undervisningen måste erbjuda att det pratas matematik, så kallat 

matteprat. Trots detta förekommer det endast 0,3 % av uppgifterna i läroboken som uppmanar eleven 

till att kommunicera. Den andra förmågan, resonemangsförmågan, ges lite mindre utrymme i 

lärarhandledningen. Däremot är denna mer frekvent förekommande i läroböckerna än 

kommunikationsförmågan. Av de 16 olika kategorier av nyckelord och fraser som förekommer i 

lärarhandledningen och utvecklar resonemangs- och kommunikationsförmågan, är det endast nio av 

dessa som representeras i läroboken. 

Mattedetektiverna  

Mattedetektivernas lärarhandledning uppmanar lärare till att ägna sig åt mer gemensam 

problemlösning i klassen för att få tillfälle att diskutera matematik. Nyckelordet diskutera är det 

nyckelord som förekommer flest gånger bland de formuleringar som utvecklar resonemangsförmågan. 

Däremot är det ingen handling eleverna blir uppmanade att göra i arbete med läroboken. Det som 

utmärker denna lärobok som utvecklar resonemangsförmågan är att den ofta uppmanar eleverna att 

visa hur de tänker. Bland annat på grund av denna uppmaning blir Mattedetektiverna den lärobok som 

flest gånger utmanar elevernas resonemangsförmåga. Totalt sett utmanas förmågan att resonera vid 91 

uppgifter. I lärarhandledningen beskrivs arbetssätt som utvecklar kommunikationsförmågan ungefär 

hälften så mycket som resonemangsförmågan. Att resonemangsförmågan ges en överordnad roll över 

kommunikationsförmågan blir också tydligt i läroböckerna där endast 0,8 % av uppgifterna uppmanar 

kommunikationsförmågan, jämfört med resonemangsförmågans 12,4 %. Av de 17 olika kategorier av 

nyckelord och fraser som förekommer i lärarhandledningen och utvecklar resonemangs- och 

kommunikationsförmågan, är det endast tio av dessa som representeras i läroboken. 

I rättvisans namn… 

En aspekt som måste förtydligas är den stora skillnaden mellan hur en lärarhandledning beskriver hur 

arbetet bör gå till jämfört med lärobokens uppgifter, trots att de är från samma serie. Av det som 

tidigare skrivits kan det verka som om författarna endast skriver fina ord för hur arbetet bör gå till som 

sedan inte förverkligas i läroboken. I lärarhandledningarna har författarna även beskrivit övningar som 

går utanför uppgifterna i läroboken. Exempelvis står det förslag på frågor som kan diskuteras vid ett 

kapitels introduktionssida, förslag på praktiska lekar eller laborativa övningar som rekommenderas av 

författarna. Eftersom denna studie syftar till att undersöka de olika böckerna var för sig har analysen 

för serierna blivit uppdelad, bortsett från detta jämförande stycke. Anledningen till detta är att 

upptäcka vilka kvaliteter och möjligheter det finns för utvecklandet av de två förmågorna i själva 

läroboken. Detta beslut togs eftersom det inte finns några garantier för att lärare aktivt använder sig av 

lärarhandledningen parallellt med att eleverna arbetar i läroböckerna eftersom det enskilda räknandet 

har visat sig utgöra en majoritet av undervisningstiden i matematikämnet (Bergqvist m.fl, 2010a). 

Samtidigt vill studien inte bortse från författarnas syn på hur läroboken bör användas och därför har 

även de tillhörande lärarhandledningar involverats för att ge en rättvisare bild. 
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Slutsatser kring läromedlens enlighet med 

läroplanen 

Hur många uppgifter ska det finnas i en lärobok som utmanar elevernas resonemangs- eller 

kommunikationsförmåga för att vara i enlighet med Lgr 11? Svaret på denna fråga går inte direkt att 

finna i den tidigare läromedelsforskningen. Den slutsats som dras i denna studie stödjer sig på 

Bergqvists m.fl. (2010a) beskrivning av hur de olika kompetenserna berikar och utvecklar varandra 

(förutom procedurhanteringskompetensen). Denna inställning innebär att det inte ska delas upp så att 

varje kompetens får en lika stor andel av det totala antalet uppgifter i en lärobok. Istället borde det 

innebära att alla kompetenser, bortsett från procedurhanteringen, tillsammans ska utforma uppgifterna 

och därmed lyfta varandra. Tolka inte detta som om att alla kompetenser ska gå att finna vid varje 

uppgift, utan istället att varje uppgift åtminstone utvecklar mer än en kompetens eller förmåga. Utifrån 

detta synsätt blir det tydligt att det inte förekommer tillräckligt med uppgifter i de tre granskade 

läroböckerna för varken resonemangs- eller kommunikationsförmågans utveckling. 

Eftersom ingen av läroböckerna uppfyller alla de delar som definierar resonemangs- och 

kommunikationsförmågan, kan slutsatsen dras att läroplanens vision om hur matematikämnet ska 

utveckla de två förmågorna inte är tillräckliga i läroböckerna. Ett exempel kan vara att det i kursplanen 

står att elever ska utveckla förmågan att resonera. Det är då inte tillräckligt att de bara får undersöka 

mönster, utan att få möjlighet att diskutera, motivera, argumentera, och så vidare. Detsamma gäller för 

kommunikationsförmågan. Om eleverna endast får tillfälle att föra envägskommunikationer genom att 

läsa upp tal för varandra, har de inte fått chans att samtala med varandra och på så sätt fått utbyta 

information. Därför dras slutsatsen att ingen av läroböckerna i tillräcklig utsträckning ger eleverna 

möjlighet att utveckla varken resonemangs- eller kommunikationsförmågan. En tolkning skulle kunna 

vara att innehållet av de granskade läromedlena stämmer bättre överens med vad som eftersöktes i den 

förra läroplanen. Detta blir mer tydligt om vi påminner oss om Carlgrens (2011) beskrivning av Lpo 

94 där matematikämnet mer strävade efter kunskaper av tyst och individuell karaktär. För att anpassa 

innehållet i de granskade läroböckerna skulle framförallt eleverna behöva utmanas i att argumentera, 

diskutera och motivera val i arbetet med läroboken, både individuellt men även i verbal 

kommunikation med andra.   

Vidare förklarade Wikman (2004) fördelarna med läroböcker som undervisningsredskap. Att det finns 

potential och vinster med redskapet går inte att bortse från. Däremot har Johanssons (2006) varning 

om farorna av att låta läroboken oreflekterat styra undervisningen blivit tydligare i och med denna 

studies resultat. När eleverna arbetar i de granskade läromedlena, och sällan eller aldrig uppmanas att 

förklara hur de tänker, förminskas deras syn på vad som är matematik. Samma konsekvens kan det 

förväntas ha av det lilla utrymme som lämnas efter varje uppgift där det endast är svaret som ryms att 

antecknas på det korta strecket. På så sätt kan det viktigaste i matematik bli för eleverna att komma 

fram till en produkt, där processen bakom glöms bort. Att bara producera svar är inte vad dagens 

läroplan eftersöker i matematikundervisning. Istället drömmer vi om en matematikundervisning där 

eleverna får upptäcka det väsentliga med att kunna samtala om tankegångar, diskutera lösningar och 

motivera för sina åsikter. Förhoppningsvis skulle ett sådant arbetsätt innebära att våra elever äntligen 

skulle kunna genomföra grundskolan och faktiskt förstå matematik. Precis som den 

matematikdidaktiska forskningen så länge haft en vision om (NCTM, 2000). 
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Rekommendationer till läromedelsförfattare och 

lärare  

Eftersom flertalet forskningsrapporter visat att lärare ger läroboken en dominerande roll i 

matematikundervisningen (Johansson, 2006; Niss & Højgaard-Jensen, 2002; Skolverket, 2006), 

kommer rekommendationer ges till dessa lärare utifrån de insikter som studien gett. Innan dess ska vi 

påminna oss om Wikmans (2004) åsikt om att lärare inte ska behöva vara sina egna 

läromedelsförfattare. Denna åsikt innebär inte att lärare därmed är fria från ansvar vid användandet av 

läromedel. Trots att de själva inte behöver producera läromedlet, måste varje lärare analysera sina 

läromedels potentialer eller åtminstone ta del av andras analyser. Resultatet från denna studie visar 

vikten av att varje lärare kvalitetssäkrar sina läroböcker, precis såsom det beskrivs av Calderon (2012). 

Ingen av de tre läroböckerna i denna studie uppfyller läroplanens krav på matematikundervisning 

utifrån aspekten huruvida resonemangs- eller kommunikationsförmågan ges utrymme att utvecklas. 

När en lärare kvalitetssäkrar sin lärobok får läraren viktig information kring läromedlets brister som 

måste kompletteras i den övriga undervisningen. Genom denna handling tar läraren samtidigt 

ledarrollen över läromedlet och undervisningen, något Johansson (2006) uppmanar alla lärare att göra. 

Läromedelsförfattare får härmed en utmaning. Utmaningen består bland annat i att konstruera fler 

uppgifter med rikare problem där de olika kompetenserna får komplettera och lyfta varandra, precis 

som tidigare efterfrågats av Bergqvist m.fl. (2010a). Detta gäller inte minst för de uppgifter där 

resonemangs- och kommunikationsförmågan utmanas. Förslag på vilka delar av resonemangs- och 

kommunikationsförmågan som måste utmanas i respektive lärobok har redan beskrivits. Hur uppgifter 

där resonemangsförmågan bättre kan utvecklas har redan nämnts, genom att avsluta uppgifterna med 

att uppmana eleverna till att förklara hur de tänker eller motivera sina val. En sådan enkel förändring 

kan öppna upp och ge eleverna en bredare bild av vad som är matematik.  

Vidare forskning 

Från flera håll har denna text refererat till forskning som efterlyser mer läromedelsforskning, 

(Bergqvist m.fl., 2010a; Bergqvist m.fl., 2010b; Johansson, 2006; Skolverket, 2006) och denna studie 

har varit ett bidrag till den produktorienterade forskningen. Under arbetets gång har det väckts nya 

funderingar kring läromedel, som skulle behövas forskas vidare på, för att ge en konkretare bild av 

vilka kvaliteter en lärobok består av. 

Det första som skulle kunna undersökas är att göra en läromedelsanalys av en enda läromedelsserie 

som sträcker sig över hela grundskolans år. På så sätt kan det upptäckas vilka förmågor som eleverna 

får möjlighet utveckla och på vilket sätt, under hela grundskoletiden. 

Därefter insåg jag under studiens gång att det skulle vara av stor vikt att undersöka hur de lärare som 

litar på sina läromedel som undervisningsredskap, använder sig av lärarhandledningen. I denna studie 

har handledningarna och läroboken varit relativt åtskilda av den anledning att en lärare kanske inte 

använder sig av lärarhandledningen som en del av undervisningen.  

Det sista förslaget på vidare forskning anser jag vara det mest relevanta. Denna studie har undersökt 

läromedel utifrån två aspekter. Att det i denna studie endast är två aspekter, av kanske hundratals 

möjliga, som har analyserats får oss att inse det massiva arbetet framför oss inom den 

produktorienterade forskningen. Vilka kunskaper och kompetenser får eleverna möjlighet att utveckla? 
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Är läromedel överhuvudtaget ett lämpligt undervisningsredskap? Detta leder in på processorienterade 

frågor som; Vad ska ett bra läromedel innehålla? Hur kan det framställas?  

Avslutningsvis ska det påpekas att det inte är en lätt uppgift att producera läromedel med alla de 

aspekter som måste tas hänsyn till. Förhoppningsvis kommer läromedelsförfattare inte betrakta denna 

studies resultat som kritik utan syfte. Istället hoppas jag att de kommer ta del av de konkreta tips kring 

hur resonemangs- och kommunikationsförmågan kan ges större utrymme att utvecklas i framtida 

utformning av läromedel i matematik. På så sätt kan våra elever utvecklas så att de kan motivera för 

sina åsikter, diskutera matematik med andra så att kommunikation verkligen får en given plats i 

matematikundervisningen. 
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