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1 Sammanfattning 

I denna studie undersöktes i vilken utsträckning kursplanens fem matematiska förmågor, som 

är problemlösning, begrepp, metod, resonemang och kommunikation, behandlas i 

matematikläroböckerna Matte Eldorado och Pixel Matematik. Det är totalt åtta böcker för 

årskurs ett och tre. Studien riktade sig mot förmågorna i områdena geometri och statistik. Vidare 

jämfördes områdena i förhållande till varandra för att se skillnader och likheter.  

Tidigare forskning presenterar studier som behandlar matematiska förmågor, svenska 

läroboksanalyser samt studier om läroböckers roll i undervisning. Det lyfts fram att de 

matematiska förmågorna har en väsentlig roll i matematik. Studiens teoretiska utgångspunkter 

vilar på matematiska kompetenser. De kompetenser som studien fokuserar på är Niss m.fl. 

(2002) åtta kompetenser och Boesens m.fl. (2016) sex kompetenser. Utifrån de matematiska 

kompetenserna skapades ett analysverktyg där varje kompetens placerats efter Lgr 11:s 

förmågor. 

Studiens metod utgår från en kvantitativ innehållsanalys, där vi räknade och kategoriserade 

uppgifter efter förmågor enligt studiens analysverktyg. Resultatet visar att det är stor skillnad 

på hur de fem förmågorna behandlas, där vissa förmågor förekommer oftare och andra mer 

sällan. Ingen större skillnad upptäcktes mellan områdena geometri och statistik vid behandling 

av de fem förmågorna.  

Lgr 11:s kunskapskrav beskriver att elever ska utveckla de fem matematiska förmågorna 

(Skolverket, 2011, s. 55-60) och tidigare forskning värdesätter förmågorna. Då Lgr 11 och 

forskning värdesätter förmågorna, förväntades i denna studie ett resultat som visar att 

behandlingen av förmågorna i läroböckerna sker i den grad som krävs. Detta behöver 

nödvändigtvis inte innebära att alla förmågor behandlas lika mycket.  

Resultatet visar att de fem förmågorna behandlas olika, vilket kan skapa bristande 

förutsättningar i lärande då möjligheten att öva på alla förmågor inte är rättvis. För att skapa en 

mer rättvis undervisning har läraren en viktig roll genom att kritiskt granska vilka förmågor 

som behandlas i matematikläroböckerna. Genom denna granskning synliggörs de förmågor som 

brister och således får läraren möjlighet att komplettera dessa förmågor i sin undervisning. 

 

Nyckelord: förmågor, kompetenser, läroböcker
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3 Inledning 

I denna studie undersöks och uppmärksammas de fem förmågorna i matematik, som är 

problemlösning, begrepp, metod, resonemang och kommunikation, och hur de behandlas i åtta 

valda läroböcker från Matte Eldorado och Pixel Matematik för årskurs 1 och 3. Vi finner det 

intressant att analysera hur förmågorna presenteras och behandlas i läroböcker i och med att 

läroböcker har en stor påverkan på elevernas inlärning i matematikämnet. Förr var det 

Skolverkets ansvar att granska läroböcker men i nuläget har granskningen av läroböcker 

övergått till läraren. Detta innebär i sin tur att lärarutbildningen borde ge lärarstudenter 

grundläggande kunskaper om hur man kvalitetsgranskar läroböcker. I och med att Skolverket 

numera inte bär på det största ansvaret att granska läroböcker ligger huvudansvaret hos varje 

enskild lärare (Calderon, 2015).  

Under våra VFU-perioder har vi uppmärksammat att många lärare tar för givet att 

läroböcker tar upp och behandlar dem fem matematiska förmågorna utan någon vidare 

reflektion och granskning innan de använder läroböckerna i undervisningen. Med grund i det 

vi uppmärksammat under våra praktikperioder beslutade vi oss för att undersöka hur ofta de 

fem förmågorna behandlas i åtta utvalda matematikläroböcker. 

Genom att göra denna undersökning vill vi uppmärksamma hur betydelsefullt det är att 

lärare får insikt i och vikten av att reflektera över val av matematikläroböcker som tillämpas i 

undervisningen. 
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4 Bakgrund 

Resultatet från PISA år 2012 visade att svenska elevers matematikresultat har försämrats. 

Därefter visas förbättrade resultat under år 2015 (Skolverket, 2017). Att svenska elever inte 

uppnår målen i matematik har flera orsaker. En av de främsta orsakerna är att elever saknar 

grundkunskaper i matematik skriver forskaren Madeleine Löwing (Wallin, 2016). Till följd av 

detta har extra matematiktimmar införts i grundskolan (Wallin, 2016). I samma veva startade 

Skolverket år 2012 fortbildningen Matematiklyftet med syfte och mål att öka svenska elevers 

grundkunskaper i matematik (Österholm m.fl., 2016). I Matematiklyftet samarbetar lärare för 

att planera och diskutera matematikundervisning i syfte att förbättra och utveckla 

matematikundervisningen och elevers utveckling i ämnet (Österholm m.fl., 2016). 

Matematiklyftet har gett positiva resultat bland lärare då det bland annat har stärkt 

självförtroendet och tryggheten, vilket har skapat ett större intresse bland lärare och skolor att 

införa fortbildningen (Skolverket, 2016). Matematiklyftet eftersträvar att elever får möjlighet 

att öva de fem förmågorna i matematik (Österholm m.fl., 2016). 

Denna studie undersöker läroböcker i matematik för att synliggöra hur läroplanens fem 

matematiska förmågor behandlas i läroböcker. Studien fokuserar inom områdena geometri och 

statistik för årskurs 1 respektive 3. Områdena har olika karaktär och svenska elever har fått 

varierande resultat i TIMSS de senaste åren. Svenska elever har presterat efter genomsnittet i 

statistik och varit under genomsnittet i geometri (Bråting & Madej, 2017).  

Studien undersöker läroböckerna Pixel Matematik och Matte Eldorado med avseende på 

hur de behandlar de fem förmågorna problemlösning, begrepp, metod, resonemang och 

kommunikation.  

 

4.1 Lgr 11:s fem matematiska förmågor  

I följande avsnitt beskrivs de fem förmågorna som finns under syftesbeskrivning i kursplanen i 

matematik (Skolverket, 2011).   

Den första förmågan som står skriven är problemlösning, vilket innebär att eleven ska 

kunna tolka vardagliga samt matematiska situationer med hjälp av strategier och metoder. 

Elever ska även kunna uttrycka sig genom att formulera sig med matematiska begrepp och 

uttrycksformer (Häggblom, 2013, s.161). Lgr 11 beskriver problemlösning på följande sätt: 

”formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder” (Skolverket, 2011, s.56).  
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Den andra förmågan är begrepp, som handlar om elevers matematiska ordförråd samt 

förståelse och tillämpning av matematiska begrepp. Om elever inte förstår matematiska 

begrepp, som är ryggraden för ämnet matematik, uppstår svårigheter (Häggblom, 2013, s. 25). 

I Lgr 11 fokuseras begreppsförmågan specifikt på hur eleven väljer att tillämpa matematiska 

begrepp och hur begreppen kopplas till varandra: ”använda och analysera matematiska begrepp 

och samband mellan begrepp” (Skolverket, 2011, s. 56).  

Den tredje förmågan i Lgr 11 är metod. Metod som förmåga syftar till att eleven ska 

utvecklas genom att identifiera och särskilja vilken matematisk metod som är lämpligast att 

tillämpa i en angiven situation och uppgift. I Lgr 11 står det på följande sätt: ”välja och använda 

lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter” (Skolverket, 

2011, s. 56).  

Den fjärde förmågan är resonemang, som beskriver elevers förmåga att framföra egna 

logiska argument och föra matematiska resonemang genom att beskriva begrepp och metoder i 

resultatet på en problemlösning eller en matematisk uppgift (Häggblom, 2013, s.195). I Lgr 11 

beskrivs resonemangsförmågan i form av: ”föra och följa matematiska resonemang” 

(Skolverket, 2011, s. 56).   

Den femte och sista förmågan kallas för kommunikation. Denna förmåga handlar om hur 

eleven visar förståelse för en uppgift. Kommunikationsförmågan har en koppling till 

begreppsförmågan då resultat för uppgifter ska förmedlas med förståelse i form av begrepp och 

illustrationer (Häggblom, 2013, s.43). I Lgr 11 förklaras kommunikation på följande sätt: ”att 

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

frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (Skolverket, 2011, s. 56). 

Som tidigare nämnt synliggörs de fem matematiska förmågorna i kunskapskraven. I 

kunskapskraven står det att ”eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att 

välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär” (Skolverket, 

2011, s. 60), vilket refererar till problemlösningsförmågan. Eleven ska även ha grundläggande 

kunskaper om matematiska begrepp och vara medveten om hur och när de ska tillämpas. Eleven 

ska ha kännedom om begreppens egenskaper, kunna tillämpa symboler och konkret material 

samt förstå hur matematiska begrepp relaterar till varandra (Skolverket, 2011).  

Kunskapskraven beskriver även att elever ska använda olika matematiska metoder. När 

elever använder metoder bör de kunna urskilja vilken metod som är lämplig för respektive 

situation och problem. Vidare anger kunskapskraven att ”elever kan beskriva och samtala om 

tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, 

symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget” 
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(Skolverket, 2011, s. 60). Slutligen understryker kunskapskraven att elever ”kan föra och följa 

matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, 

slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och 

besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet” (Skolverket, 2011, s. 60).  

Då de fem förmågorna förekommer i syftet och kunskapskraven för matematik, är de 

betydelsefulla att behandla i matematikundervisning. Vår studie granskar hur förmågorna 

behandlas i de utvalda läroböckerna.   

4.2 Kursplanen för matematik 2011 

Den svenska kursplanen för matematik består av tre delar. Den första delen behandlar syftet 

med ämnet matematik och innehåller en utförlig beskrivning av respektive förmåga. Den andra 

delen beskriver det centrala innehållet i matematik, som omfattar sex områden: taluppfattning 

och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändringar 

och problemlösning. Den sista delen omfattar kunskapskrav, som är formulerade i termer av de 

fem matematiska förmågorna, vilka är problemlösning, begrepp, metod, resonemang och 

kommunikation (Skolverket, 2011). 

Studien undersöker endast hur förmågorna geometri och statistik behandlas i läroböckerna. 

Kiselman & Mouwitz (2009, s. 15) beskriver definitionen av geometri som en ”gren av 

matematiken som behandlar avstånd, vinklar, ytor, kroppar och former” medan statistik 

beskrivs som ”läran om metoder för att samla in, bearbeta, beskriva, och dra slutsatser”. Nedan 

presenteras det centrala innehållet för årskurs 1‒3 inom områdena geometri och statistik. 

 

      Geometri  

 Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, 

cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande 

geometriska egenskaper hos dessa objekt. 

 Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning. 

 Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet. 

 Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras. 

 Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och 

tid med vanliga nutida och äldre måttenheter. 
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Statistik  

 Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat 

från enkla undersökningar. 

(Skolverket, 2011, s. 56-57) 

I kunskapskraven för matematik står det bland att ”elever förväntas kunna använda 

grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts 

egenskaper, läge och inbördes relationer samt att eleven även kan använda och ge exempel på 

enkla proportionella samband i elevnära situationer” (Skolverket, 2011, s. 60). Eleven ska även 

”kunna avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt och kunna göra 

enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och 

använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet” (Skolverket, 2011, s. 60). Vidare ska 

eleven ”kunna vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla 

tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat” (Skolverket, 2011, s. 60).  
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5 Syfte och frågeställningar 

5.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning kursplanens fem matematiska 

förmågor behandlas i åtta valda läroböcker i matematik för årskurs 1 och 3. 

5.2 Frågeställningar 

 I vilken utsträckning ges elever möjlighet att utveckla kursplanens fem matematiska 

förmågor inom områdena geometri respektive statistik i läroböcker för årskurs 1 

respektive 3? 

 

 Utifrån frågeställning 1, vilka skillnader och likheter finns mellan områdena geometri 

och statistik?   
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6 Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas tidigare studier och forskning som behandlar matematiska förmågor 

samt studier av läroböcker. Studierna ska ge en översikt av vad tidigare forskare har kommit 

fram till vid analyser av läroböcker och matematiska förmågor.  

      De studier som används är bland annat Why Textbooks Count av Tim Oates (2014). I kapitlet 

presenteras även en översikt av studier med svenska läroböcker. Vidare presenteras Adding it 

up av Kilpatrick m.fl. (2001), Mathematical Competencies: A Research Framework av Boesen 

m.fl. (2016) och Analys av finlandssvenska läromedel i matematik av Lisa Björklund Boistrup 

(Selander, 2006).  

6.1 Läroböckers roll i undervisning 

Enligt Skolverket (2006, s. 9) är läromedel grundläggande i undervisning för att åstadkomma 

en likvärdig och enhetlig skola. Begreppet läromedel beskrivs som något lärare och elever 

använder för att elever ska uppnå kursmålen. Läromedel kan exempelvis vara en lärobok eller 

en webbsida, så länge de ger eleven möjlighet att uppnå målen (Skolverket, 2006, s. 9). 

Skolverket har gjort flera granskningar av läroböcker, bland annat läromedlens betydelse 

för undervisning, med syfte att studera läromedlens funktion och roll inom utvalda ämnen i 

grundskolan (Skolverket, 2006, s. 9). Resultatet av Skolverkets granskning i rapporten 

Läromedlens roll i undervisningen (Skolverket, 2006) visar att lärare anser att ett flertal olika 

läromedel bör tillämpas i undervisning. Varje läromedel har olika funktioner som tillsammans 

skapar grundläggande faktakunskaper, fördjupad information, intresse för ämnet, variation och 

olika perspektiv för eleverna (Skolverket, 2006, s. 10). De största faktorerna som påverkar 

lärarens val av läromedel är skolans ekonomiska resurser, lärarens pedagogiska grundsyn och 

kompetens i ämnet samt hur läromedlet uppfyller elevers behov och förutsättningar (Skolverket, 

2006, s. 10). Skolverket (2006) menar att läraren har ett stort ansvar då majoriteten av lärare 

uppger att de i stor utsträckning har möjlighet att påverka valet av läroböcker i sin undervisning. 

Vidare visar resultatet att grundskolans läroplan har en betydelsefull roll, då läraren utgår från 

läroplanen vid val av läromedel. Lärarna anser att läroplanen ger indirekt information om hur 

uppsatta mål och kriterier ska nås, vilket ger läraren frihet att välja arbetssätt i sin undervisning 

(Skolverket, 2006, s. 10). 

Många lärare litar blint på och har ett stort förtroende för läroböcker, då de förväntas följa 

läroplanens mål.  De menar att följer de en lärobok, kan de säkerställa att undervisningen uppnår 
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läroplanens mål och kriterier. Skolverket menar att lärare överlämnar en stor del av sitt 

handlingsutrymme till läroboksproducenterna. Lärarna lägger således ett stort förtroende för 

läroböcker. Dock förväntas läraren ha ett kritiskt öga vid val och analys av läroböcker 

(Skolverket, 2006, s. 11).   

Ammert (2011, s. 26) menar att enligt den forskning som finns tillgänglig har läroböcker 

dominerat undervisningen och läroböcker är huvudfokus i undervisning för de flesta lärare. 

Läroböcker är alltid centrala i undervisningen, även om lärare väljer att använda dem som 

referens eller föra in annat material från olika medier. Ammert (2011, s. 26) hävdar att 

läroböcker fungerar som rättesnöre. 

Ammert (2011, s. 26) förklarar innebörden av paratextuell betydelse av läroböcker. Lärares 

och elevers uppfattning om vad som är viktigt formas av bokens innehåll och kunskap boken 

har att erbjuda (Ammert, 2011, s. 26). Eftersom läroböcker tar plats både i undervisningens 

innehåll och genomförande samt är en faktor som har stort inflytande på elever, är det av vikt 

att lärare har kännedom om vad läroböcker innehåller samt hur innehållet presenteras (Ammert, 

2011, s. 28). 

Som tidigare nämnts har läroböcker sedan lång tid tillbaka tagit störst del av undervisning. 

Graden av tillämpning varierar beroende på ämne. Trots detta är läroböcker de läromedel som 

tillämpas mest. Läroböcker underlättar undervisning för de flesta lärare, men det stora 

förtroendet för läroböcker bör minskas och det kritiska ögat bör ta större plats (Skolverket, 

2006, s. 7-12). 

6.1.1 Why Textbooks Count 

Why Textbooks Count är en rapport av Tim Oates (2014), som är känd som en av världens 

främsta experter på läroböcker. Rapporten baseras på granskningar och analyser av över 200 

läroböcker, lärarhandledningar och övningsböcker från England, Finland, Hong Kong, 

Singapore, Massachusetts i U.S.A. och Kanada. Matematikämnet var huvudfokus i 

läroböckerna, men Oates (2014) granskade även läroböcker i geografi, fysik och historia. Oates 

(2014) menar att lärare i England inte förstod den betydelsefulla rollen läroböcker har. Därför 

utvecklades inte läroböcker av hög kvalité. Orsaken till att Oates (2014) valde att göra 

undersökningen var att påvisa hur stor betydelse läroböcker har i undervisning genom att 

analysera andra länders läroböcker. Undersökningen utgick från varje lands läroplan, således 

granskades hur väl läroböckernas samband och koherens överensstämde med läroplanen. Oates 

(2014) menar att läroböcker bör ses som integrerade med läroplanen, för att genomförandet ska 
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bidra till en god undervisning. Kvalitén på undervisningens genomförande stärks med 

högkvalitativa läroböcker. 

Resultatet av analysen visar att läroböcker i England inte uppfyller kraven på hög kvalitet 

och detta leder till att lärare i England avstår från läroböcker. Läroböckerna når målen utan 

någon djupare förståelse. Detta ger engelska läroböcker sämre kvalité än läroböcker från andra 

länder.    

Oates (2014) menar att läroböcker för högeffektivt lärande finns. Läroböcker ska dock inte 

styra undervisningen. Lärare i Singapore, som efter granskningen visade sig ha läroböcker av 

hög kvalitet, lät inte läroböcker styra undervisningen. Resultatet av analysen visar vidare att 

lärare från Singapore uppskattade läroböcker och anser dem betydelsefulla för undervisning. 

Studien visar att lärare är eniga om att läroböcker ska överensstämma med läroplanen. 

Lärare anser även att läroböcker sparar tid om de väljer att basera undervisningen på läroböcker. 

Således är det betydelsefullt att läroböcker följer läroplanen och innehåller en fördjupning 

menar Oates (2014). Lärare från Finland och Singapore använder läroböcker betydligt mer än 

engelska lärare, eftersom läroböckerna i Finland och Singapore är av hög kvalitet.  

Oates (2014) menar att det bör finnas en dialog och ett nationellt helhetstänk kring vilka 

kriterier som ska uppfyllas och användas i läroböcker i respektive land. Han menar att varje 

land bör ha grundläggande kriterier för hur läroböcker väljs till undervisning, som möjliggör 

för lärare att följa läroplanen. Samtidigt står han för att lärare enskilt granskar och väljer 

läroböcker som ska tillämpas i undervisning (Oates, 2014). 

Vidare menar Oates (2014) att de högpresterande länderna använder läroböckerna som en 

kontrollfaktor. Då läroböckerna har god kvalité samt följer läroplanen leder detta till en 

högkvalitativ pedagogik som ger lär glädje, likvärdighet och goda kunskapsresultat.

  

6.2 Studier av svenska läroböcker 

Nedan presenteras en forskningsöversikt av svenska läroböcker i matematik. Sebastian Rezat 

& Rudolf Strässer (2015) menar att forskning inom matematiska läromedel delas in i tre delar, 

som är: Forskning som fokuserar på påverkan/influenser av läroböcker, forskning som 

fokuserar på matematikläroböckernas innehåll och forskning som fokuserar på användandet av 

läroböckerna och dess inverkan. Rezat & Stärässer (2015) menar att det som skiljer dessa tre 

delar är metoden för studierna. Forskningen som kommer att beskrivas mer utförligt är 

matematikläroböckers innehåll, då det är relevant för denna studie. 
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Jakobsson-Åhl (2006, s. v) undersökte hur undervisningen av algebra varierade mellan 

1960-2000 genom att analysera läroböcker i matematik för gymnasieelever år ett. Huvudfokus 

för analysen var hur läroböckerna presenterade algebra, utifrån definitioner, beskrivning, 

exempel och uppgifter.  Läroböckerna analyserades utifrån en fenomenografisk metod, en 

kvalitativ forskningsmetod, och hermeneutisk metod, vilket är en tolkningsmetod. Resultatet 

visar att den förändrande utvecklingen av algebra kan delas in i tre perioder menar Jakobsson-

Åhl (2006). Dessa är ‘pre-New Math’, ‘New Math’ och ‘post-New Math’.  Under pre-New 

Math-perioden var algebra ett eget skolämne. I New Math-perioden integrerades algebran med 

matematiska ämnen, vetenskap och vardag. Jakobsson-Åhl (2006) menar att perioden 

karakteriserades som “abstrakt algebra”. Vidare tillämpades den abstrakta algebran under post-

New Math-perioden för en bättre integration av algebra i geometri. Särskilt i vardagen, i form 

av tillämpning av algebraiska verktyg, som bokstavliga uttryck och ekvationer.  

Till skillnad från Jakobsson-Åhl utförde Frejd (2013, s. 59) en innehållsanalys av 14 nya 

matematiska läroböcker med syftet att undersöka hur matematisk modellering presenteras. Han 

menar att modelleringsförmågan var ett nytt mål i läroplanen för svenska gymnasieskolor. För 

att karaktärisera särdrag för hur modellering tolkas och förklaras i de valda läroböckerna valde 

Frejd (2013, s. 67) att utföra sin innehållsanalys enligt Robsons (2002) riktlinjer. Till studien 

skapades ett analytiskt schema för att kunna identifiera matematisk modellering i läroböckerna 

samt analysera uppgifter och instruktioner inom modellering. Resultaten av analysen visade att 

det fanns både implicita och explicita beskrivningar. Frejd (2013) menar att resultatet bör visa 

ett övervägande av de implicita beskrivningarna för att eleverna ska få tydliga instruktioner. 

Således menar Frejd att lärare behöver uppmärksamma dessa brister för att de inte ska påverka 

eleverna, genom att komplettera läroböcker med ytterligare material.  

Brändström (2005) studerade differentieringen i svenska läroböcker för årskurs sju i ämnet 

matematik. Studien genomfördes med utgångspunkt att utmaningar och stimulans bör finnas i 

matematiklärande för elever i grundskolan. Genom studier och observationer i klassrum, menar 

Brändström (2005) att läroboken har en betydelsefull roll i matematikundervisningen. 

Uppgifter i läroböcker bör därför studeras för att ta reda på hur uppgifterna är differentierade 

samt hur de kan påverka matematikundervisningen menar Brändström (2005). Med avseende 

på uppgifternas svårighetsgrad analyserades de utifrån olika aspekter. Brändström (2005) 

menar att en differentiering sker i de valda läroböckerna, men däremot inte på en hög 

svårighetsgrad.  

Sista studien är utförd av Kristina Palm Kaplan. Kaplan (2018) undersökte skolalgebra i 

svenska matematiska läroböcker, med syfte att få förståelse för dess innehåll. Uppgifter i valda 
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läroböcker analyserades utifrån ett sociosemiotiskt perspektiv, vilket innebär att 

kommunikationen ligger i fokus. Metoden för studien inspirerades av systemisk-funktionell 

lingvistik, vilket innebär att texten studeras utifrån ett funktionellt perspektiv (Kaplan, 2018, s. 

50). Kaplan (2018) kom fram till att fem skolalgebradiskurser kan identifieras: symbolisk, 

geometrisk, aritmetisk, (o)realistisk och vetenskaplig diskurs. Dessa diskurser belyser olika 

synpunkter på algebrans natur och placering av eleverna, utifrån nivån i deras tänkande och 

handlingar (Kaplan, 2018, s. 47).  

 

6.3 Studier där matematiska förmågor behandlas 

Nedan presenteras studier där matematiska förmågor behandlas. Studierna nämner olika 

synonymer för begreppet förmåga, bland annat kompetens (Boesen m.fl., 2016) och färdighet 

(Kilpatrick m.fl., 2001). Under studiens gång tillämpas mestadels begreppet förmågor, i följd 

av hur Lgr 11 uttrycker sig (Skolverket, 2011). Nedanför presenters begrepp som varje forskare 

använder.  

6.3.1 Mathematical Competencies: A Research Framework 

En undersökning där matematiska förmågor behandlas är i Boesen, Lithner och Palms (2016) 

ramverk, där en analysstudie gjordes på svenska nationella prov. Boesen m.fl. (2016) har 

inspirerats av bland andra Niss m.fl. (2002) och Kilpatrick m.fl. (2011) till att utveckla 

kompetenser som används i studien. Studiens syfte var att undersöka kompetensernas 

tillämpning i nationella prov i matematik och hur eleverna testas i kompetenserna.   

Boesen m.fl. (2016) undersökte 376 uppgifter från 11 nationella prov i matematik, som 

slumpvaldes från Skolverket. Boesen m.fl. (2016) analyserar uppgifterna i de nationella proven 

utifrån kompetensrelaterade aktiviteter (Competency-Related Activities), som är indelade i tre 

former. Formerna är interpret, do and use och judge. Interpret handlar om tolkning av 

matematisk information i förhållande till kompetensen. Do and use handlar om att tillämpa sina 

erfarenheter och strategier för att lösa uppgifter. Judge handlar om hur man tar hänsyn till frågor 

avseende reflektion, utvärdering, åsikter och slutsatser som berör matematik och aktiviteter 

relaterade till lärande och användande av matematik. 

Studien visar att utifrån de 11 nationella proven som undersöktes uppfyller enbart ett fåtal 

uppgifter den kompetensrelaterade aktiviteten judge. Enligt Boesen m.fl. (2016) är uppgifter 

där elever får resonera och argumentera samt där de kan tolka och bedöma andra elevsvar 
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gynnande uppgifter. Vidare ger sådana uppgifter elever möjlighet att öva och utveckla ett flertal 

kompetenser (Boesen m.fl., 2016). 

Studien visar att majoriteten av uppgifterna från de nationella ämnesproven i matematik 

inte krävde reflektion och tolkning. Eleverna behövde således inte visa sin tankegång i svaret 

(Boesen m.fl., 2016). Boesen m.fl. (2016) presenterar antalet uppgifter inom varje kategori 

enligt följande: problemlösning omfattade 148 uppgifter, resonemang omfattade 182 uppgifter, 

procedur omfattade 316 uppgifter, representation omfattade 213 uppgifter, samband omfattade 

177 uppgifter och kommunikation omfattade 284 uppgifter. Den kompetens som tog störst 

utrymme är procedur och den kompetens som tog minst utrymme är problemlösning. 

6.3.2 Analys av finlandssvenska läromedel i matematik  

Staffan Selanders rapport Skolans blick och textens röst presenterar en analys av Lisa Björklund 

Boistrup, där hon analyserar finlandssvenska läromedel i matematik. Bakgrunden för analysen 

visar att finländska elever klarar sig bättre i matematik och naturvetenskap än vad svenska 

elever gör enligt undersökningarna från PISA och TIMSS menar Björklund (Selander, 2006, s. 

235).  Analysen berörde 12 aspekter, där grunden omfattar styrdokuments innehåll och 

didaktisk forskning. Aspekterna som kommer att tas upp mer ingående är uppgiftstyper, 

problemlösning som mål och medel, begreppsförståelse och tankestrategier samt matematiska 

områden. Uppgiftstyper handlar om variationen av olika slags uppgifter, bland annat uppgifter 

som ger skiljande svar då de är mer ”öppna”. Vidare handlar uppgiftstyper om att uppmana 

elever till varierande aktiviteter för att bevara deras intresse och motivation. Problemlösning 

som mål och medel analyserar två sätt som elever kan tillämpa uppgifter utifrån. 

Problemlösning som mål analyserar hur elever använder sina tidigare inlärda erfarenheter och 

strategier för att nå fram till uppgiftens svar. Problemlösning som medel analyserar uppgifter 

där eleven får möjlighet att tillägna sig ny kunskap som inte presenteras tidigare, genom att lösa 

uppgiften. I studien definieras ett problem som en uppgift där lösningsmetoden inte är nämnd 

utan eleven ska självständigt hitta metoden till lösningen. Begreppsförståelse och 

tankestrategier analyserar i vilken utsträckning läroboken erbjuder elever träning och 

utveckling av begreppsförståelse och strategier för matematiskt tänkande. Elever kan inte lösa 

uppgifter utan att ha förståelse för matematiska begrepp. Vidare är det betydelsefullt att 

läroböcker erbjuder begreppsförklaring och vägledning. Matematiska områden analyserar vilka 

områden som presenteras i läroböckerna. Med områden menar Björklund följande: utveckla ett 

matematiskt tänkande, utveckla ett kreativt och exakt tänkande, lära sig matematiska begrepp, 
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lära sig de mest använda lösningsmetoderna samt hitta och matematisera problem (Selander, 

2006, s. 237).  

Björklund presenterar i analysdelen de granskade läroböckerna och hur de valda 

läroböckerna hänger samman med studiens valda aspekter. Fyra läroböcker har valts och dessa 

är Min matematik, Tänk och räkna, Matematikens värld och På tal om tal. Läroböckerna som 

analyseras är avsedda för årkurs ett och studien har även använt läroböckernas handledning. I 

analysen är det själva läroboken som står i fokus, således är det oklart för författaren hur 

respektive lärare väljer att tillämpa läroboken. Exempelvis om gruppuppgifter saknas i 

läroböckerna framkommer det inte hur lärare praktiskt genomför de uppgifterna med eleverna. 

Då läroboken står i fokus analyseras endast dess aspekter, men det behöver inte betyda att 

läraren inte kompletterar de aspekter som de anser ska omfattas.  

Resultatet presenteras i form av en ”tabell” med tre rubriker: aspekt, beskrivning och 

analys. I varje lärobok analyserades valda aspekter. Under ”beskrivning” redogörs för hur 

läroboken presenterar och följer aspektens huvudfokus. Rubriken ”analys” omfattar en 

sammanfattande analys av beskrivningen. Resultatet visar att olika läroböcker har starka och 

svaga sidor av aspekterna. Vissa aspekter var varken starka eller svaga, dessa placerades som 

starka och svaga sidor (Selander, 2006, s. 271). Min matematik har uppgiftstyper, 

problemlösning som mål och medel, begreppsförståelse och tankestrategier som starka och 

svaga sidor. Under rubriken svaga sidor placeras matematiska områden. Tänk och räkna har 

uppgiftstyper, problemlösning som mål, begreppsförståelse och tankestrategier och 

matematiska områden som starka sidor. Dock visar resultatet att problemlösning som medel är 

svagt, alltså problem som leder till att tillgodoför sig ny kunskap brister, menar Björklund. 

Matematikens värld har uppgiftstyper, problemlösning som mål, begreppsförståelse och 

tankestrategier samt matematiska områden som starka sidor. Problemlösning som medel 

hamnade på starka och svaga sidor. På tal om tal har uppgiftstyper som sin starka sida. 

Begreppsförståelse och tankestrategier hamnade under starka och svaga sidor. Problemlösning 

som mål och medel och matematiska områden är lärobokens svaga sidor.  

Läroböckerna som analyserats är ganska traditionella, då de inte skiljer sig radikalt från 

andra matematikläroböcker. Skillnader som synliggörs är hur aspekterna tillämpas i de fyra 

läroböckerna. Problemlösning som mål tillämpas i högre grad gentemot problemlösning som 

medel. Även uppgiftstyper placeras under starka sidor i läroböckerna, vilket ger elever goda 

möjligheter till att uppleva ett meningsfullt lärande. Begreppsförståelse och tankestrategier 

placerades under rubrikerna starka sidor samt starka och svaga sidor, men inte under svaga 



 

18 

 

sidor. Matematiska områden placerades på starka sidor under två läroböcker. De andra två hade 

matematiska områden under svaga sidor.   

6.3.3 Kilpatricks fem matematiska färdigheter  

Adding it up är en rapport av ett projekt där Kilpatrick m.fl. (2001) behandlat matematiska 

förmågor. De menar att matematisk kunskap fångas med hjälp av ”fem matematiska 

färdigheter” (eng: mathematical proficiencies). Projektet undersöker, genom observationer, hur 

matematik undervisningen i U.S.A. uppfyller de fem färdigheterna och fokuserar på låg- till 

högstadiet.   Utvecklingen i samhället ändras konstant och likaså matematiken då nya krav ställs 

och ändras med tiden. De menar att tidigare inlärning av matematik enbart utformades praktiskt. 

I dagsläget är en varierande undervisning mer förekommande (Kilpatrick m.fl., 2001).  

     Kilpatrick m.fl. (2001) menar att har de infört omfattande aspekter en lyckad undervisning 

och inlärning av matematik genom insamlat material från olika faktorer. Dessa är: analyser av 

matematik som lärs ut, forskning inom kognitiv psykologi och matematiska studier, erfarenheter 

av undervisning i matematik samt bestämd matematisk kunskap, förståelse och förmågor som 

individer behöver (Kilpatrick m.fl., 2001, s. 115-116). Kilpatrick m.fl. (2001) menar att det inte 

finns någon term som kan fånga alla aspekter och kunskaper inom matematik. Således delas 

dessa aspekter in i fem olika strängar som de hoppas att lärare ska acceptera och ta del av 

(Kilpatrick m.fl., 2001, s. 116).  

Kilpatrick m.fl. (2001, s. 5) menar att matematiskt kunnande är betydelsefullt. Således har 

han vävt in matematiken i fem olika färdigheter som är beroende av och sammankopplade med 

varandra. Kilpatrick m.fl. (2001, s. 166) menar att dessa fem färdigheter tillsammans behövs 

för inlärning och utveckling av ämnet matematik. Vid behandling av färdigheterna ges elever 

möjlighet till utveckling och support i matematiskt lärande i undervisning (Kilpatrick m.fl., 

2001, s. 407). Kilpatrick m.fl. (2001) observerar matematikundervisningen utifrån de fem 

färdigheterna, bland annat hur eleverna förvärvar de matematiska färdigheterna och hur lärare 

utvecklar färdigheterna hos eleven.    

För översättning av färdigheterna användes Andreas Ryves (2006) artikel Vad är kunskap 

i matematik?, där han beskriver Kilpatricks m.fl. (2001) färdigheter. Begreppsförståelse 

(Conceptual Understanding), som är den första färdigheten, handlar om att förstå matematiska 

begrepp, funktioner och relationer. Kilpatrick m.fl. (2001) menar att elever som har 

begreppsförståelse har förmågan att förstå hur och varför matematiska idéer är viktiga och 

användbara. Elever förstår även hur olika begrepp, fakta och lösningar på matematiska 

uppgifter kopplas samman. När de löser en uppgift eller ett problem, har de förmågan att lösa 
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dem med flera metoder (Ryve, 2006, s. 8). Kilpatrick m.fl. (2001) menar även att elever som 

utvecklar sin begreppsförståelse ser hur matematiken integreras på ett logiskt sätt, vilket bidrar 

till att de lär sig fort. Den andra färdigheten, räknefärdighet (Procedural Fluency), refererar till 

förmågan för ”tillvägagångsätt”, således kunskap om metoder. Kilpatrick m.fl. (2001) förklarar 

att elever med denna färdighet vet när och hur de tillämpar matematiska metoder samt att elever 

är flexibla och effektiva när de använder matematiska metoder. Nästföljande färdighet, 

problemlösningsförmåga, handlar om att utforma, representera och lösa matematiska problem. 

Färdigheten kallas för Strategic Competence på engelska och Kilpatrick m.fl. (2001, s. 124) 

framhäver att färdigheten kan kopplas till förmågan problemlösning. Kilpatrick m.fl. (2001) 

menar att matematiken skiljer på uppgift och problem. Problem definieras som avancerat, 

eftersom eleven ska finna metoden. Problem har vanligtvis flera metoder som ska leda till svaret 

på frågan. Nästa färdighet matematiskt-logiskt resonemang (Adaptive Reasoning) handlar om 

logiskt tänkande av relationen mellan koncept och situationer. Elever med denna färdighet kan 

framföra logiska argument och ge en matematisk förklaring och svar. Kilpatrick m.fl. (2001) 

förklarar adaptivt resonemang och deduktivt resonemang. Adaptivt resonemang är limmet som 

håller samman allt, för att navigera genom fakta, procedurer, koncept och lösning samt att se 

hur allt hör samman (Kilpatrick m.fl., 2001). Deduktivt resonemang används för att komma 

överens, genom att utgå från en logisk grund. Elever som exempelvis inte håller med om ett 

svar behöver inte kolla med sin lärare eller andra elever först. De behöver endast se till att deras 

resonemang är tillräckligt logiskt och giltigt (Kilpatrick m.fl., 2001, s. 129). Den sista 

färdigheten positiv inställning (productive disposition) innebär att ha förståelse för att 

matematiken är logisk. Här handlar det om motivation till att lära sig och en tro på att inlärning 

av matematik kommer att vara nyttigt och användbart. Kilpatrick m.fl. (2001, s. 131) menar att 

denna färdighet behövs för att övriga nämnda färdigheter ska ha en betydelse för individen. 

Vidare leder färdigheten till förståelse och inlärning av matematik.  

Resultatet av projektet visade att matematikundervisningen krävde en förändring enligt 

Kilpatrick m.fl. (2001). Matematikundervisningen saknar balans mellan de fem färdigheterna. 

Exempelvis visade det sig att eleverna påbörjade sin utveckling av färdigheten 

begreppsförståelse i ung ålder. Däremot övades inte resonemangsförmågan tillräckligt i 

undervisningen, vilket synliggjordes i elevdiskussioner då eleverna inte uttryckte sig med 

matematiska resonemang. Denna skillnad bör inte existera, utan Kilpatrick m.fl. (2001) menar 

att en balans av färdigheternas tillämpning bör finnas i matematikundervisning. De menar 

således att matematiska färdigheter ska stå som grund till undervisning och hantering av 

matematik. För att elever ska bemästra matematiska färdigheter bör de bland annat förstå 
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grundläggande begrepp, kunna utföra grundläggande operationer, kunna tillämpa matematiska 

metoder och strategier samt upprätthålla en positiv syn på matematik. Vidare menar de att 

förändringen måste genomföras noggrant och medvetet, så att elever får möjlighet och det stöd 

som krävs för ett utvecklat lärande i matematik (Kilpatrick m.fl., 2001).         

6.3.3.1 Vilka är likheterna?  

Kilpatricks m.fl. (2001) färdigheters syfte är samstämmiga med Lgr 11:s (Skolverket, 2011) 

matematiska förmågor. Kilpatrick m.fl. (2001) saknar kommunikationsförmågan, men har 

liknande beskrivningar för kommunikation i resterande färdigheter. Kilpatricks m.fl. (2001) 

färdigheter om begrepp, problemlösning, metod och resonemang innehåller specifika delar som 

liknar kommunikationsförmågan då han nämner att elever ska ha förståelse för samt kunna lösa 

uppgifter eller problem. Däremot har Kilpatrick m.fl. (2001) en färdighet som Lgr 11 

(Skolverket, 2011) inte beskriver, vilket är positiv inställning.  Kilpatrick m.fl. (2001) menar 

att en positiv inställning till matematik leder till lärande och tillämpning av matematik. Det 

tydliggörs att denna färdighet är en mycket betydelsefull aspekt för Kilpatrick m.fl. (2001). Lgr 

11 (Skolverket, 2011) beskriver inte färdigheten med samma tonvikt som Kilpatrick m.fl. 

(2001), utan menar att elevers motivation till arbete med matematik inte ses som en förmåga. 

6.4 Avslutning    

Det här kapitlet har presenterat studier av läroböckers roll i undervisning, en översikt av svenska 

läroboksstudier samt forskning och studier som behandlar matematiska förmågor. Läroböcker 

har en viktig roll för lärare, elever och undervisning. Bland annat fungerar läroboken som en 

mall för planering av undervisning. Översikten av lärobokens roll i undervisning ska ge en 

förståelse för varför lärare behöver analysera läroböcker och varför läroböcker är 

betydelsefulla. Den ska uppmuntra lärare att fundera över varför läroboksgranskning är viktigt 

och få företag att börja utveckla läroböcker som är gynnande för både lärare och elever.  

Därför finns även en forskningsöversikt av svenska läroböcker med. Studierna har dock alla 

olika syften. En sak som alla nämnda svenska läroboksstudier har gemensamt är att de utförde 

läromedelsanalyser, med tanken att uppmärksamma brister och styrkor i läroböckerna. Det som 

saknas är svenska läromedelsstudier som analyserar och behandlar matematiska förmågor. 

Studier där matematiska förmågor behandlas kommer oftast från andra länder. Boesen m.fl. 

(2016) var den enda funna svenska studien som behandlar matematiska förmågor, men där är 

det nationella prov som analyseras. Utifrån nämnda studier som behandlar förmågor, alltså 

Kilpatrick, Boesen etc., får vi en bild av varför matematiska förmågor behöver uppmärksammas 
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och behandlas. Varje studie uppmärksammar olika antal matematiska förmågor som elever bör 

utveckla. Däremot har de gemensamma definitioner med Lgr 11:s matematiska förmågor. 

Förmågorna är även nämnda i kursplanen för matematik och är det som eleverna testas på i de 

nationella proven. Trots detta saknas svenska studier som behandlar matematiska förmågor.  

I vår studie fokuserar vi på hur läroböcker behandlar matematiska förmågor. Med 

forskningsöversikten som grund synliggörs vad som finns och vad som saknas. Forskning som 

vi har valt gynnar studien då de uppmärksammar vad forskare har för erfarenheter av läroböcker 

och matematiska förmågor.  
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7 Teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel beskriver utförligt den teoretiska utgångspunkten matematiska kompetenser som 

har bearbetats i vår studie. Matematiska kompetenser har en grundläggande och empirisk roll i 

matematikämnet. Som tidigare nämnt är det ett mål i kursplanen att elever ska behärska 

matematiska förmågor. Därför bör undervisning och läroböcker behandla matematiska 

förmågor för att elever ska ha möjlighet att utveckla dem.  

De kompetenser som vår studie fokuserar på är Niss m.fl. (2002) åtta kompetenser samt 

Boesens m.fl. (2016) sex kompetenser. De förmågor som ingår i Lgr11 har baserats på bland 

annat Niss m.fl. (2002) och Kilpatrick m.fl. (2001), vilket är anledningen till att Niss m.fl. 

(2002) kompetenser är med i vår studie (Skolverket, 2016). Boesens m.fl. (2016) kompetenser 

är utvecklade och inspirerade av bland annat Niss m.fl. (2002) och Kilpatrick m.fl. (2001). Niss 

m.fl. (2002) presenterar åtta kompetenser och Boesen m.fl. (2016) presenterar sex kompetenser. 

För att kunna se deras sammankopplande beskrivningar i förhållande till Lgr 11:s fem förmågor, 

placerades respektive kompetens efter förmågornas syfte i Lgr 11:s  (se tabell 1). En mer 

utförlig beskrivning om tillämpning kommer att presenteras längre ner.  

Kapitlet inleds med en beskrivning av Niss m.fl. (2002) kompetenser och sedan följer en 

beskrivning av Boesens m.fl. (2016) kompetenser. Därefter presenteras de matematiska 

kompetenserna i tabellform. Tabellen synliggör likheter och skillnader mellan begreppen i 

dessa två studier och hur de stämmer överens med Lgr 11:s matematiska förmågor.   

7.1 Niss åtta kompetenser  

Niss m.fl. (2002) menar att individer bör behärska matematiska kompetenser för att kunna 

bemästra matematik. De menar att om en individ behärskar matematiska kompetenser, 

underlättas inlärning och tillämpning av matematik. Man kan föreställa sig att matematiska 

kompetenser fungerar som redskap eller verktyg till olika matematiska situationer, där varje 

situation eller utmaning behöver ett eller flera verktyg. Niss m.fl. (2002) förklarar att 

matematisk kompetens är förmågan att utöva, förstå och tillämpa matematik i olika 

sammanhang (Helenius, 2006, s.12). Individer har kompetens inom ett område om de effektivt 

kan utföra handlingar med bedömning och självsäkerhet. Niss m.fl. (2002) förklarar att 

detsamma gäller matematiken, en individ utvecklar sina matematiska kunskaper genom att 

använda matematiska kompetenser.  
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Niss m.fl. (2002) har kommit fram till att det finns åtta matematiska kompetenser som är 

beroende av varandra. De menar att alla matematiska kompetenser kan ses som ett ”kluster” 

som innehåller olika ”fokuspunkter” (kompetenserna), där varje fokuspunkt har sitt eget syfte 

och betydelse. Trots detta är de bundna till varandra. Om en individ utför matematiska 

handlingar kan flera kompetenser tillämpas samtidigt. De förklarar även att det inte är möjligt 

att framställa vetenskapliga bevis på att dessa kompetenser är både teoretiska och empiriska. 

Det är snarare ett pragmatiskt påstående att dessa kompetenser omfattar och sammanfattar 

matematiken (Niss m.fl., 2002). Nedan presenteras en beskrivning av respektive kompetens.   

Tankegångskompetens syftar på att tillämpa matematiska tankegångar. Det innebär att ha 

en helhetssyn av typiska frågor för matematik samt ha förväntningar på kommande svar. 

Exempel på frågor och svar som Helenius (2016, s.14) tar upp är:  

– Är det sant att man bland rektanglarna med en given area kan uppnå godtyckligt 

stor omkrets?  

– Ja. 

 – Kan man också finna rektanglar med godtyckligt stor area bland de med en 

given omkrets?  

– Nej. Kvadraten har den största möjliga arean. 

(Helenius, 2016, s.14) 

Det här exemplet visar på två uppgifter som ser ut att vara väldigt lika, men som trots detta ger 

väldigt olika resultat. I dialogen visar personen att den förstår detta och kan till och med förklara 

varför det är så. Tankegångskompetensen handlar även om förmågan att se skillnad mellan olika 

matematiska uppgifter samt ha förståelse för matematiska begrepp. Matematiska begrepp ska 

även utvidgas genom att generalisera och tänka abstrakt (Helenius, 2016, s.12). 

Problembehandlingskompetensen handlar om att lösa och uttrycka matematiska problem. 

Med problem menar Niss m.fl. (2002) matematiska frågor som kräver matematiska utredningar 

för att nå ett lämpligt resultat. En uppgift som har flera metoder till lösningen klassas således 

som ett problem (Helenius, 2016, s.12). 

– Kan man skapa en triangel med tre godtyckliga sidlängder?  

– Nej, om vi placerar ändpunkter på sträckor med längd 3 respektive 2 cm i 

vardera änden på en sträcka med längd 10 cm kommer de två korta sidorna inte att 

kunna mötas. Vi får därför ingen triangel. 

(Helenius, 2016, s.14) 

Dialogen tydliggör att individen får en fråga utan att metoden nämns. Därefter ger denne ett 

svar och ett logiskt argument till varför svaret är korrekt och hur denne gick tillväga.  

Modelleringskompetensen syftar till att skapa och analysera matematiska modeller. Här 

menar Niss m.fl. (2002) att processen omvandlar icke-matematiska situationer till matematiskt 
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språk, exempelvis genom ett diagram eller en tabell. Vidare handlar det om förmågan att 

analysera modellen. Här är ett exempel på hur modelleringsförmågan behandlas:  

– Analysera en modell för befolkningstillväxten på jorden mellan 1900 och 2000 

som bygger på exponentiell tillväxt. 

– Skapa en modell som beskriver hur dyrt det är att prata i mobiltelefon.  

(Helenius, 2016, s.14) 

Citaten visar att den ena uppgiften går ut på att analysera en modell och den andra uppgiften 

går ut på att omvandla en vardaglig situation till matematiskt språk, vilket är syftet med 

modelleringsförmågan. 

Resonemangskompetens handlar om att följa och bedöma matematiska resonemang. Eleven 

ska ha förståelse för vad ett matematiskt bevis innebär och hur det tillämpas och skiljer sig från 

andra resonemang (Helenius, 2006, s.14). 

– Alla tal som kvadreras blir större. Det gäller ju för heltalen och därför för alla 

andra tal också.  

– Nej. Dels är påståendet fel och dessutom kan man inte utan vidare generalisera 

påståenden om heltalen till andra talmängder som t.ex. de rationella talen. 

(Helenius, 2016, s.14) 

Detta exempel visar att den andra personen argumenterar logiskt om en matematisk åsikt.    

Representationskompetens innebär att ha förmågan att kunna presentera ett matematiskt 

problem på mer än ett sätt samt förstå och kunna läsa av problemet i alla dess 

representationsformer. Kompetensen innefattar även förmågan att välja och byta mellan olika 

representationsformer, beroende på syfte och situation (Niss m.fl., 2002, s. 63). 

– En algebraiskt angiven funktion, f(x)=2x–1  

– Lösningsmängden till en ekvation, y–2x+1=0  

– Ett geometriskt objekt, en rät linje i planet genom punkterna (0,-1) och (1,2) 

(Helenius, 2016, s.14) 

Exemplet visar att ett och samma problem kan presenteras på flera olika sätt, men de är alla 

logiskt lika.   

Symbol- och formalismkompetens handlar att hantera, ha förståelse och avkoda matematiska 

symboler och formelspråk. Eleven ska kunna översätta och skifta mellan symboliskt 

matematiskt språk och naturligt språk.  

– i vårt grundläggande talsystem står 406 för fyra hundratal, inga tiotal och sex 

ental.  

– innebörden av likheten eiπ = -1 

(Helenius, 2016, s. 15) 
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Exemplen visar förståelse för matematiska symboler och formelspråk på två olika sätt. Vare sig 

det är på grund- eller avancerad nivå, är detta vad kompetensen går ut på.  

Kommunikationskompetens handlar om att sätta sig in i och tolka matematiskt innehåll i 

andras presentationer samt att kunna formulera sig varierande och i olika nivåer vid 

matematiska angelägenheter (Helenius, 2016). Här är ett exempel: 

– Varför är (-1)∙(-1)=1. Är det något man bara bestämt, eller?  

– Ja, kanske det.  

– Men varför just 1, varför inte -1?  

– Man kanske kan titta på följden (-1)∙3=-3, (-1)∙2=-2, (-1)∙1=-1, (-1)∙0=0. Nästa 

vänsterled blir (-1)∙(-1), och eftersom högerleden har ökat med ett steg hela tiden 

verkar det ju rimligt att (-1)∙(-1)=1 

(Helenius, 2016, s. 15) 

Det här exemplet visar hur man genom att resonera logiskt kan komma fram till varför 

påståendet stämmer.  

Hjälpmedelskompetens, som är den sista av de åtta kompetenserna, syftar till att tillämpa 

och förstå olika matematiska hjälpmedel. Kompetensen handlar även om kännedom för olika 

matematiska hjälpmedel, således vilka för- och nackdelar varje föremål har samt att veta hur 

respektive föremål tillämpas (Helenius, 2016). Här är ett exempel: 

– Använd miniräknare för att skissa grafen till xx och studera vad som händer 

mellan x=1 och x=0.  

– Använd centikuber för att lättare förstå relationen mellan tiotal och ental. 

(Helenius, 2016, s. 15) 

Här används olika hjälpmedel med olika metoder, för att lösa uppgifter.    

7.2 Boesens sex kompetenser 

Även Boesen m.fl. (2016) står för att matematiska kompetenser är nyckeln till att bemästra 

matematiken. Således menar de att matematiska kompetenser kommer till liv när en individ 

kommer i kontakt med matematik på ett eller annat sätt.  Boesen m.fl. (2016) nämner sex olika 

matematiska kompetenser som individer kommer i kontakt med när de utför matematiska 

handlingar. De sex kompetenserna har utvecklats och inspirerats av bland annat Niss m.fl. 

(2002) och Kilpatrick m.fl. (2001), samt flera andra studier som behandlar matematiska 

kompetenser. Boesen m.fl. (2016) menar att för att minska risken att kategorisera fenomen i 

samma kompetens bör man utgå från flera synvinklar. I detta fall utgår de från flera studier som 

behandlar kompetenser. Nedan presenteras Boesens m.fl. (2016) sex kompetenser.   

Med problemlösningskompetens menar Boesen m.fl. (2016) att elever deltar i en uppgift 

där lösningsmetoden uppfattas som avancerad, när eleven får analysera och välja strategi för att 
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nå en lösning. Eleven känner således inte till vilken metod som ska tillämpas utan får lösa 

problemet enskilt (Boesen m.fl., 2016). 

Nästa kompetens, resonemangskompetensen, är elevers möjlighet att föra matematiska 

resonemang, det vill säga att genom val av metoder och slutsatser kunna framföra matematiska 

argument (Boesen m.fl., 2016).  

Följande kompetens, procedurkompetensen, syftar på följder av matematiska handlingar 

och tillvägagångssätt som kan lösa matematiska uppgifter och problem. Genom att tillämpa 

kompetensen erhålls en lösning på uppgiften. Boesen m.fl. (2016) menar att Kilpatrick m.fl. 

(2001) nämner en liknande kompetens, som är räknefärdighet.  

Nästa kompetens, representationskompetens, handlar om förmågan att forma 

representationer. Boesen m.fl. (2016) menar att matematikämnet bygger på abstrakta 

matematiska enheter av olika sorter, t.ex. geometriska figurer, metoder, funktioner och så 

vidare. Detta innebär att individer bör tänka på enheterna när de utför matematiska uppgifter 

(Boesen m.fl., 2016).  

Den femte kompetensen, sambandskompetens, syftar till förmågan att koppla samman 

matematiska enheter eller representationer av matematiska enheter. Här menar Boesen m.fl. 

(2016) att en elev förknippar och ser kopplingar mellan matematiska enheter eller 

representationer.      

Slutligen kommer kommunikationskompetensen, vilken innebär förmågan att kommunicera 

skriftligt och muntligt genom att använda symboler och tecken (Boesen m.fl. 2016).  

7.3 Matematiska kompetenser  

Som tidigare nämnts är den svenska läroplanens fem matematiska förmågor mycket lik Niss 

m.fl. (2002) åtta kompetenser och Boesens m.fl. (2016) sex kompetenser. Dessa kommer 

genom studiens gång att bidra till förståelse av vad varje förmåga innebär och syftar på. Niss 

m.fl. (2002) och Boesen m.fl. (2016) har ett flertal liknande formuleringar som är 

överensstämmande med Lgr 11:s förmågor. För att synliggöra en tydlig illustration av hur Niss 

m.fl. (2002) och Boesens m.fl. (2016) kompetenser förhåller sig till Lgr 11:s förmågor 

presenteras nedan en tabell (se tabell 1). Notera att om studiens syfte var att analysera 

läroböcker för högstadiet eller gymnasiet skulle det kunna se annorlunda ut, då deras läroplan 

nämner flera förmågor till skillnad från lågstadiet (Juter, 2014).   
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Lgr 11:s 

Förmågor 

Niss Kompetenser Boesens Kompetenser 

Problemlösning  Problembehandlingskompetensen Problemlösningskompetens 

 

Begrepp Tankegångskompet

ens 

Symbol- och 

formalism-

kompetens  

Representati

onskompete

ns  

Sambands-

kompetens 

Representations-

kompetens 

Metod Hjälpmedelskompe

tens 

Modellerings

-kompetens 

 
  Procedur

skompet

ensen 

 

Resonemang  Resonemangskompetens Resonemangskompetens 

Kommunikation Kommunikationskompetens Kommunikationskompetens 

Tabell 1: Visar hur Lgr 11: förmågor sammanhänger med Niss m.fl. (2002) och Boesens m.fl. (2016) kompetenser. 

Tabellen är färglagd efter de förmågor och kompetenser som ha likartad utformning. Kompetenserna med vit 

bakgrundsfärg omfattar två av Lgr 11:s förmågor, begrepp och metod. 

Tabell 1 visar hur vi tänkt när vårt analysverktyg skapades (se bilaga 1). I den vänstra kolumnen 

av tabellen står Lgr 11:s förmågor, som fungerar som en grund. Niss och Boesens kompetenser 

placerades efter Lgr 11:s syfte och beskrivning av respektive förmåga. Detta syns genom färgen 

på varje förmåga i tabell 1. Tabellen visar även hur Lgr11:s förmågor förhåller sig till Niss m.fl. 

(2002) och Boesens m.fl. (2016) kompetenser. För en klarare och tydligare bild presenteras hur 

varje förmåga i Lgr 11 kopplas till Niss och Boesens kompetenser längre ner. 

Som tidigare nämnts har tabell 1 sammanställts enligt analysverktyget. Till skillnad från 

tabell 1 har analysverktyget fyra kolumner (se bilaga 1). Det är den högra kolumnen i vårt 

analysverktyg som vår studies undersökning baseras på (“vår tolkning”). ”Vår tolkning” utgår 

ifrån Lgr 11, Niss och Boesen kompetenser. Att sammanväva Boesens m.fl. (2016) 

kompetenser och Niss m.fl. (2002) kompetenser som en teori stärker Lgr 11:s definitioner och 

ger en helhetsbild. Boesen m.fl. (2016) utgick från flera studier när de utvecklade sina 

kompetenser för att få fram ett trovärdigt resultat. Dessutom menar Boesen m.fl. (2016) att om 

en undersökning grundar sig från flera utgångspunkter stärker det empirin. Niss och Boesens 

kompetenser gynnar vår undersökning för att de låter oss skapa en bild av varje förmågas syfte. 

Genom att utgå från flera forskare kan vi enklare kategorisera uppgifter efter respektive 

förmåga. Dessutom syns fler skillnader mellan förmågorna. Ett exempel på en svårighet som vi 

upplevde är skillnaden mellan kommunikation och resonemang. Efter att vi studerat andra 

studier som nämner dessa förmågor fick vi en klarare bild av varje förmåga.    

Vidare är Niss m.fl. (2002) och Boesens m.fl. (2016) kompetenser väl överensstämmande 

med Lgr 11, vilket ger en större trovärdighet av studiens tolkning av uppgifter (se bilaga 1). 
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Nedan presenteras en beskrivning av de fem förmågorna, med utgångspunkter från Lgr 11, Niss 

m.fl. (2002) och Boesen m.fl. (2016). Det visar även vårt tankesätt av hur förmågorna och 

kompetenserna liknar varandra.   

7.3.1 Problemlösning 

Niss m.fl. (2002) och Boesen m.fl. (2016) har en liknande beskrivning vad gäller 

problemlösningsförmågans syfte. De menar att elever ska ha förmågan att lösa problem genom 

att välja metod på egen hand. Niss m.fl. (2002) beskriver problemlösning som följande: ”Att 

formulera och lösa matematiska problem innefattar att kunna ställa upp olika slag av 

matematiska problem samt att kunna lösa sådana problem” (Helenius, 2006, s. 14).  Boesens 

m.fl. (2016) menar att syftet med problemlösning är att elever löser problem genom tillämpning 

av flera matematiska förmågor. Således sammankopplar problemlösningsförmågan alla andra 

förmågor då eleven ska ha förståelse, tillämpa lämpliga metoder, resonera och kommunicera 

logiska lösningar av ett problem. Lgr 11 beskriver problemlösningsförmåga som: ”formulera 

och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder” 

(Skolverket, 2011, s. 56).  

     Niss m.fl. (2002), Boesen m.fl. (2016) och Lgr 11 (Skolverket, 2011) menar att vid en 

problemlösning är metoden inte utskriven, tanken är att eleven enskilt ska välja lämplig metod. 

En uppgift som inte behandlar problemlösningsförmågan beskriver vilken metod som utförs för 

att lösa uppgiften. 

7.3.2 Begrepp 

Jämförs begreppsförmågans beskrivning mellan Lgr 11 (Skolverket, 2011) och Niss m.fl. 

(2002) är utformningen och uppdelningen olika. Niss m.fl. (2002) väljer att omfatta begrepp i 

kompetenserna enligt följande: Tankegångskompetens: ”Här ingår att kunna skilja på olika 

typer av matematiska utsagor som satser, definitioner och förmodanden” (Helenius, 2006, s. 

14), Symbol- och formalismkompetens: ”Att kunna förstå och hantera matematikens symbol 

språk och formalism handlar om att kunna avkoda symbol och formelspråk” (Helenius, 2006, 

s. 15), och Representationskompetens: ”Kunna förstå och använda sig av olika slags 

representationer av matematiska objekt, fenomen, problem eller situationer samt att kunna 

förstå inbördes förhållanden mellan olika representationsformer” (Helenius, 2006, s. 15). 

Boesen m.fl. (2016) saknar begrepp som en egen kompetens, men har liknande beskrivningar 

av sambandskompetensen och representationskompetensen. Kompetenserna förmedlar ungefär 

lika uttalanden genom att förståelse och hantering av begreppsförmågan är den centrala 
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huvudpunkten. Dessa uttalanden har liknande definitioner av hur Lgr 11 beskriver 

begreppsförmågan: ”använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan 

begrepp” (Skolverket, 2011, s. 56). 

     Vidare är Niss m.fl. (2002), Boesen m.fl. (2016) och Lgr 11 (Skolverket, 2011) överens om 

att elever ska ha förståelse och tillämpa begreppsförmågan, genom att sär- och urskilja 

matematiska begrepp, uttryck och symboler i olika sammanhang och situationer.  

7.3.3 Metod 

Niss m.fl. (2002) kompetenser hjälpmedels-, modellerings- och representationskompetens 

presenterar syften liknande Lgr 11:s metodfråga. Niss m.fl. (2002) tre kompetenser förmedlar 

bland annat att elever ska kunna avgöra och välja lämplig metod till passande uppgift samt 

känna till egenskaperna hos metoden, vilket går hand i hand med Lgr 11:s uttalande (Skolverket, 

2011). Dessa kopplingar synliggörs bland annat i hjälpmedelskompetensen i följande mening: 

”Att kunna använda sig av och förhålla sig till hjälpmedel för matematisk verksamhet betyder 

att känna till existensen av och egenskaper hos diverse relevanta redskap för matematisk 

verksamhet” (Helenius, 2006, s. 15). Vidare synliggörs metod i modelleringskompetensen: ”En 

process där man översätter situationen från ett annat område än matematik till matematiskt 

språk och analyserar och bedömer räckvidden av en den uppkomna modellen” (Helenius, 2006, 

s. 14). Representationskompetensen synliggör likheter med metodförmågan på följande sätt: 

”Att kunna välja och översätta mellan olika representationsformer är den produktiva delen av 

denna kompetens” (Helenius, 2006, s. 15). Boesen m.fl. (2016) beskriver metodförmågan i 

procedurkompetensen då de menar att elever ska lösa uppgifter genom matematiska handlingar 

och tillvägagångssätt. Även Boesens m.fl. (2016) representationskompetensen och 

sambandskompetensen förhåller sig till metodförmågan. Representationskompetensen innebär 

att elever ska forma representationer till uppgiften och sambandskompetensen menar att elever 

ska koppla samman matematiska enheter eller representationer av matematiska enheter. Lgr 11 

beskriver metodförmågan på följande sätt: ”Välja och använda lämpliga matematiska metoder 

för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter” (Skolverket, 2011, s.56). Metodförmågan 

kännetecknas alltså av att eleven ska använda matematiska metoder för att nå uppgiftens svar. 

Ett exempel på en uppgift där eleven övar på metodförmågan, är exempelvis där omkretsen på 

olika saker i klassrummet efterfrågas. Här synliggörs om eleven uppfattat uppgiften korrekt 

genom att de använder en lämplig mätningsmetod. 

    Sammanfattningsvis synliggörs gemensamma uttalanden mellan Niss m.fl. (2002), Boesen 

m.fl. (2016) och Lgr 11 (Skolverket, 2011) då de menar att elever ska känna till metodens 
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egenskaper för att kunna välja och tillämpa logiska matematiska metoder som hjälpmedel, för 

att vidare lösa uppgifter eller problem.  

7.3.4 Resonemang 

Niss m.fl. (2002) och Boesen m.fl. (2016) resonemangskompetens beskriver liknande 

uttalanden som Lgr 11:s (Skolverket, 2011) resonemangsförmåga. Niss m.fl. (2002)  beskriver 

resonemangskompetensen som: ”Att resonera matematiskt betyder att kunna följa och bedöma 

ett matematiskt resonemang och t.ex. förstå vad ett matematiskt bevis är och hur ett bevis skiljer 

sig från andra typer av matematiska resonemang” (Helenius, 2006, s. 14). Boesen m.fl. (2016) 

beskriver resonemangskompetensen med ett liknande uttalande då de menar att: ”Elevers 

möjlighet att föra matematiska resonemang, således genom val av metoder och slutsatser kunna 

framföra matematiska argument”. Lgr 11 beskriver resonemangsförmågan, som går hand i hand 

med Niss m.fl. (2002) och Boesens m.fl. (2016) beskrivning, på följande sätt: ”Föra och följa 

matematiska resonemang” (Skolverket, 2011, s.56).  

     Niss m.fl. (2002) Boesen m.fl. (2016) och Lgr 11 (Skolverket, 2011) menar således att elever 

ska kunna resonera med egna logiska argument inom matematik samt kunna förmedla hur 

resonemanget är självklart och logiskt. Resonemangsförmågan tillåter eleverna att arbeta med 

egna logiska argument. Exempel på när eleverna jobbar med en sådan uppgift är då de får 

framföra egna förklaringar till sitt resultat. Exempel på en uppgift som omfattar 

resonemangsförmågan är uppgift 17 i Pixel 3B. Uppgiften går ut på att eleven ska utforma egna 

rektanglar med arean 24 cm² och sedan räkna ut omkretsen på rektangeln, då eleven på egen 

hand får avgöra metod samt föra och följa sitt resonemang (Alseth m.fl., 2011, s. 13).  

7.3.5 Kommunikation 

Niss m.fl. (2002) och Boesens m.fl. (2016) kommunikationskompetens har liknande uttalanden 

med hur Lgr 11 (Skolverket, 2011) beskriver kommunikationsförmåga. Niss m.fl. (2002) menar 

att eleven ska kunna tolka det matematiska innehållet genom att använda sig av olika 

uttrycksformer. Det synliggörs i följande mening: ”Att sätta sig in i och tolka 

matematikinnehållet i andras presentationer och att kunna uttrycka sig på olika sätt och olika 

nivåer” (Helenius, 2006, s. 15). Boesen m.fl. (2016) beskriver kommunikationskompetensen på 

följande sätt: ”Förmågan att kommunicera skriftligt och muntligt genom att använda symboler 

och tecken”. Niss m.fl. (2002) och Boesen m.fl. (2016) kommunikationskompetens liknar Lgr 

11:s beskrivning av kommunikationsförmågan. Lgr 11 beskriver förmågan på följande sätt: ”Att 
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använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (Skolverket, 2011, s.56).  

     Gemensamt menar Niss m.fl. (2002), Boesen m.fl. (2016) och Lgr 11 (Skolverket, 2011) 

således att elever ska kunna tolka det matematiska innehållet genom att använda sig av olika 

uttrycksformer, t.ex. ord, symbol och bild samt förstå beskrivningen av uppgiften. Detta kan 

uttryckas på olika nivåer. En uppgift som inte behandlar kommunikationsförmågan har tydliga 

instruktioner och exempel. Exempelvis en uppgift som visar hur man ritar en rektangel 

behandlar inte kommunikationsförmågan då den ger instruktioner. Det ger alltså inte elever 

chansen att tolka det matematiska innehållet.     
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8 Metod 

Följande kapitel presenterar de metoder som använts för att samla in lämplig empiri till studien. 

Kapitlet omfattar datainsamling, urval av böcker, genomförande och etiska hänsynstaganden. 

8.1 Metod för datainsamling 

I denna studie tillämpas en kvantitativ innehållsanalys för att besvara studiens forskningsfrågor. 

Bergström & Boréus (2012) menar att en innehållsanalys fokuserar på textens innebördsaspekt 

genom att metoden mäter antalet olika metaforer eller uttryck till förbestämda idéer. En 

kvantifiering uppstår då metodens tillvägagångssätt består av att räkna eller mäta de 

förbestämda idéerna. I studiens fall undersöktes de matematiska uppgifterna utifrån de fem 

förmågorna. Således tillämpas den kvantitativa innehållsanalysen. 

Enligt Trost (2014, s. 32) används kvantitativ metod vid tillfällen där det exempelvis 

undersöks hur många blommor av skilda slag det finns på en specifik plats. Således omfattar 

metoden att räkna och kategorisera föremål i ett visst område. I studiens fall har den kvantitativa 

metoden framställts genom att räkna antalet uppgifter och kategorisera dem enligt de förmågor 

som vår studie har hänvisat till i analysverktyget (se bilaga 1). Därefter jämfördes hur stor andel 

respektive förmåga har av det totala antalet uppgifter (Trost, 2014, s. 32). 

Alvehus (2013) beskriver att kvantitet innebär att studera tillfällen då fenomen tillträder, i 

studiens fall hur ofta en förmåga behandlas med statistiska samband. Vidare nämner Alvehus 

(2013) begreppet tolkning, som handlar om att tolka det valda materialet utifrån tidigare 

forskning och teori för att skapa en generell bild. I studiens fall handlar detta om hur uppgifter 

tolkas enligt vald teori och detta syns i analysverktyget (se bilaga 1).  Trost (2014, s. 34) hävdar 

att en kvantitativ metod når fram till ett trovärdigt resultat då det baseras på siffror och statistik.  

Kvantitativ metod är lämplig för vår studie eftersom studien undersöker hur de fem 

förmågorna behandlas i matematiska läroböcker. Metoden synliggör en tydlig illustration av 

hur ofta de fem förmågorna förekommer i de valda matematikläroböckerna samt hur stor andel 

respektive förmåga har av det totala antalet uppgifter. Som tidigare nämnt menar Alvehus 

(2013) att tolkning av valt material ger en generell bild vilket skapar trovärdighet då de utgår 

från teori och tidigare forskning. Vidare är det en rimlig och logisk metod för att nå fram till 

trovärdigt resultat samt besvarar den information som efterfrågas i studien. 
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8.2 Urval 

Urvalet av matematikläroböcker i vår studie är läroböcker baserat på vad vi har sett lärare 

använda under hela VFU-perioder. Matematikläroböckerna som studien innefattar är Pixel 

Matematik och Matte Eldorado och är indelade i två böcker för varje årskurs, 1A och 1B samt 

3A och 3B. Båda läroböckerna utgår från Lgr 11 (Skolverket, 2011). Som tidigare nämnt visar 

TIMSS resultat att svenska elever nått över genomsnittet i statistik och under genomsnittet i 

geometri som vidare gör områdena intressanta att undersöka (Bråting & Madej, 2017). 

8.2.1 Pixel Matematik  

Pixel Matematik har en liknande uppbyggnad för varje kapitel genom hela läroboken. 

Inledningen omfattar bilder där intentionen är att lärare och elever samtalar om bilden, för att 

eleverna sedan ska arbeta med elevuppgifterna. Författarna menar att lärare och elever ska 

samtala genom att observera en bild vid varje kapitel, vilket vidare leder till övning i att 

resonera, argumentera och ta till sig matematiska begrepp (Alseth m.fl., 2015, IX).   

Kapitlets uppbyggnad fortsätter med en diagnos där eleverna får testa sina kunskaper. 

Tanken är att läraren ska se var eleven befinner sig för att avgöra om eleven behöver arbeta 

vidare med Öva 1 eller Öva 2, som finns efter diagnosen. Varje kapitel avslutas med extra 

uppgifter där eleverna arbetar i grupp eller par.    

Författarna menar att undervisning med läroboken Pixel Matematik ska ge en varierande 

undervisning, där eleverna får växla mellan att arbeta konkret och abstrakt under olika moment. 

Vidare menar de att läroboken ger en anpassad undervisning för alla elever, eftersom lärare får 

välja hur elever ska arbeta beroende på deras nivå och behov (Alseth m.fl., 2015, s. XI). Pixel 

Matematik beskriver i lärarhandledningen vilket innehåll och vilka kunskapskrav som 

tillämpas, för att tydliggöra målen som eleverna förväntas uppnå. 

Slutligen beskriver författarna i läroboken att Pixel Matematik ger eleverna övningar och 

uppgifter som fokuserar på de fem förmågorna i matematik (Alseth m.fl., 2015, s. XI).  

8.2.2 Matte Eldorado 

Matte Eldorados uppbyggnad består av kapitel med underrubriker som har kopplingar till 

varandra. Varje kapitel omfattar en introduktionsbild där intentionen är att lärare och elever 

samtalar om kapitlets område. Grundtankarna i Matte Eldorado är bland annat att eleverna ska 

få en förståelse för matematiken. Kommunikation har en betydelsefull roll då varje kapitel 

inleds med en samtalsbild (Olsson & Forsberg, 2015, s. 8-9).  
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Författarna menar vidare att elever ska vara medvetna om sitt eget lärande. Läroboken är 

vidare uppbyggd med ett område där eleverna får testa sig själva genom att samtala och arbeta 

konkret efter genomgång av introduktionssidan (Olsson & Forsberg, 2015, s. 8-9).    

Varje kapitel avslutas med en utvärdering och repetition. Avsikten med utvärdering är att 

eleverna får lösa uppgifter och redogöra hur säkra de känner sig inom området. Syftet med 

repetition är att få arbeta med extrauppgifter som berör kapitlet. Kul med matte är de sista 

sidorna i varje kapitel där författarna rekommenderar pararbete (Olsson & Forsberg, 2015, s. 8-

9).  

Författarna nämner att Matte Eldorado omfattar det centrala innehållet i matematik 1-3 i de 

två grundböckerna. Vidare ger detta möjligheter och förutsättningar för elever att utveckla 

förmågorna som kursplanen i matematik anger (Olsson & Forsberg, 2015, s.4).    

8.3 Genomförande 

Studien påbörjades med att vi utgick från studiens forskningsfrågor. Därefter granskades 

liknande studentuppsatser för vägledning och inspiration. Då studien undersöker hur ofta de 

fem förmågorna behandlas i läroböckerna Pixel Matematik och Matte Eldorado granskade vi 

och läste oss in ytterligare på förmågorna i Lgr 11 (Skolverket, 2011).  

Bergström & Boréus (2012, s. 54) menar att vid mätning av ett antal abstrakta och konkreta 

föremål, i studiens fall förmågorna, används ett kodschema som analysinstrument. För att 

uppfylla studiens syfte skapade vi ett analysverktyg med fyra kolumner, där Lgr 11:s fem 

matematiska förmågor står som huvudfokus. Niss m.fl. (2002) och Boesen m.fl. (2016) har en 

kolumn var med sina formuleringar. Anledningen till att vi har valt Niss m.fl. (2002) 

kompetenser är för att Lgr 11 har sin utgångspunkt från bl.a. den studien. Boesens m.fl. (2016) 

kompetenser finns i analysverktyget för att kompetenserna inspirerats och utvecklats från flera 

studier, bland annat Niss (2002). Sista kolumnen i analysverktyget är ”vår tolkning” utifrån 

Niss m.fl. (2002) och Boesen m.fl. (2016) formuleringar. Att sammanväva Boesens m.fl. (2016) 

och Niss m.fl. (2002) kompetenser i analysverktyget skapar en större helhetsbild och stärker 

vår tolkning (se bilaga 1). Vidare är de väl överensstämmande med Lgr 11, som svenska skolor 

styrs av. Detta gör vårt analysverktyg trovärdigt och betydelsefullt. 

Vi skapade tillsammans ett kodschema (se bilaga 2) som utformats enligt analysverktyget 

(se bilaga 1), för att enklare kunna tolka och markera vilka förmågor varje uppgift behandlar. 

Under tiden som vi analyserade de valda läroböckerna, fanns analysverktyget (se bilaga 1) 

framme som stöd, för att ständigt identifiera vilken eller vilka förmågor som tränas i respektive 

uppgift. Under processens gång antecknandes vilka förmågor som framkom i varje uppgift. De 
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flesta uppgifter kunde behandla mer än en förmåga. Vi började med att undersöka och diskutera 

ett par läroböcker tillsammans för att sätta en gemensam standard för vilka förmågor som 

behandlas i böckernas uppgifter. Utifrån detta analyserades resterande sex läroböcker enskilt 

för att spara tid, alltså tre läroböcker var. Därefter gick vi igenom empirin ytterligare en gång 

tillsammans för att kontrollera att respektive uppgift stämmer in med förmåga eller förmågor.       

Utifrån vår empiri skapades en sammanställning av resultat i form av tabeller och 

stapeldiagram. Vi avslutade med att jämföra områdena geometri och statistik utifrån resultatet 

i samma lärobok gentemot varandra, det vill säga hur ofta de fem förmågorna förekom. 

Jämförelserna gjordes med tabeller och stapeldiagram utifrån de valda läroböckerna.  

Studiens reliabilitet och validitet stärks då teoretiska utgångspunkter kommer från två 

studier samt Lgr 11 som tillsammans skapar vårt analysverktyg. Att analysverktyget utgår från 

olika studier gör vår empiri mer trovärdig, då uppgifterna i läroböckerna kan tolkas på liknande 

sätt om någon annan skulle utföra samma undersökning. Boesen m.fl. (2016) utgick i sina 

kompetenser från flera forskare för att stärka sin empiri. Genom att basera vår teori på flera 

studier stärker det vår studies reliabilitet. Reliabilitet omfattar ett förhållningssätt, således att 

resultatet blir detsamma om man gör om studien på nytt (Trost, 2014). Analysverktyget är 

uppbyggt och utgår ifrån Niss m.fl. (2002) och Boesens m.fl. (2016) kompetenser samt har Lgr 

11 som grund, vilket leder till att andra kan få liknande resultat om de utför samma studie. 

Vidare underlättade analysverktyget studien och gav konsekventa riktlinjer vid kategorisering 

av uppgifterna efter förmågorna (se bilaga 1).  

Studiens validitet ökade då vi kontrollerade kodschemat tillsammans efter att läroböckerna 

analyserats på enskilt håll, för att säkerställa att tankegångarna stämde överens. Validitet 

omfattar bland annat hur instrument mäts, observeras eller identifieras, således hur trovärdigt 

resultatet är (Bryman, 2011, s. 50). I studiens fall handlar detta om hur förmågorna behandlas i 

respektive uppgift och hur vi går tillväga för ett trovärdigt resultat. Då vi valt att analysera de 

valda läroböckerna på enskilt håll var det betydelsefullt att i efterhand tillsammans kontrollera 

att våra tankegångar var samstämmiga. Även analysverktyget påverkar studiens validitet, då 

den utgår från två studier. Detta påverkar hur vi kategoriserade uppgifter efter varje förmåga. 

Att analysverktyget utgår från flera studier gör det enklare att kategorisera uppgifter efter varje 

förmåga, vilket även leder till ett mer trovärdigt resultat (Boesen m.fl., 2016).  

Avslutningsvis skapade vi tabeller och diagram som visar vår insamlade empiri i antal och 

andel.  
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8.4 Metodkritik 

Den kritik vi upptäckte och upplevde för innehållsanalys var svårigheterna med att tolka och 

bedöma hur uppgifterna skulle kategoriseras rättvist i kodschemat. Eftersom förmågorna är 

beroende av och sammankopplade med varandra var det svårt att urskilja var i uppgifterna som 

gränsen för förmågorna gick. Således kan individer tolka metoden kvantitativ innehållsanalys 

olika då vi kan tolka förmågorna ur olika perspektiv.  

8.5 Etiska hänsynstaganden 

I vår studie tar vi hänsyn till etiska överväganden, bland annat upphovsrätt av litterära verk (Lag 

1960:729). Lagen beskriver att om en person har äganderätt till exempelvis illustrationer, bör 

delning och annat ske enligt ägarens villkor. I vår studies fall har vi inte rätten att publicera 

illustrationer från läroböckerna utan tillstånd, då studien delas på internet. För att undvika 

konsekvenser valde vi att inte ha med illustrationer från böckerna.     
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9 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras vår studies resultat av datainsamlingen från läroböckerna Pixel 

Matematik och Matte Eldorado. Resultatet presenteras i form av tabeller och diagram. 

Fördelningen i tabellerna och diagrammen är uppdelade enligt analysverktygets vänstra 

kolumn, alltså Lgr 11:s förmågor. Uppgifterna undersöktes enligt den högra kolumnen i 

analysverktyget, alltså kolumnen ”vår tolkning” (se bilaga 1). 

9.1 Resultat  

Nedan presenteras diagram och tabeller från studiens materialinsamling som gjorts utifrån 

läroböckerna Pixel Matematik och Matte Eldorado. Studien har undersökt 470 uppgifter varav 

382 beskrivs som geometriuppgifter och 88 betraktas som statistikuppgifter. Notera att en och 

samma uppgift kan behandla flera förmågor, därför överskrider staplarnas totala värde antalet 

uppgifter. Vi har därför valt att skriva ned det totala antalet i beskrivningen av diagrammen och 

tabellen.  

Studiens forskningsfrågor presenteras som underrubriker. Forskningsfråga ett, som 

omfattar i vilken utsträckning elever ges möjlighet att utveckla kursplanens fem matematiska 

förmågor, besvaras i form av stapeldiagram. Forskningsfråga två, som beskriver skillnaden 

mellan hur förmågorna behandlas i geometri och statistik, besvaras i form av en procentsats. 

Anledningen till att detta görs är för att det är betydligt fler geometri- än statistikuppgifter, 

vilket gör att en frekvenspresentation kan uppfattas som vilseledande. Skillnaden var förväntad 

eftersom att det centrala innehållet i matematik beskriver geometri som ett större område. Det 

är begripligt att geometri har fler uppgifter än statistik, då geometriområdet är större enligt 

kursplanen i matematik för årskurs 1-3 (Skolverket, 2011).  
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9.1.1 Hur behandlas de matematiska förmågorna?  

9.1.1.1 Geometri  

Diagram 1: Förekomsten av förmågorna inom området geometri i Pixel Matematik för årskurs ett 

 

I Pixel 1A och 1B under området geometri undersöktes totalt 81 uppgifter. Den förmåga som 

förekommer mest är begreppsförmågan, då alla uppgifter behandlar den. För att eleverna ska 

kunna utföra de matematiska uppgifterna bör de förstå begrepp som exempelvis “triangel, 

månghörning, kvadrat” för att svaret på uppgiften ska bli korrekt. Den näst mest förekommande 

förmågan är metodförmågan med totalt 40 uppgifter. Därefter kommer kommunikations-

förmågan med 29 uppgifter och resonemangsförmågan som behandlas i 8 uppgifter. Förmågan 

som ges minst utrymme i geometriuppgifterna är problemlösningsförmågan, med endast 3 

uppgifter. 

. 

Diagram 2: Förekomsten av förmågorna inom området geometri i Matte Eldorado för årskurs ett 
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I Eldorado 1A och 1B undersöktes totalt 55 geometriuppgifter. Även i Eldorado är det 

begreppsförmågan som ges störst utrymme där samtliga uppgifter behandlar den. Förmågan 

som följer därefter är metodförmågan med 44 uppgifter. Sedan kommer 

kommunikationsförmågan med 37 uppgifter och till sist resonemangsförmågan med 7 

uppgifter. Problemlösning behandlas inte alls i uppgifterna.  

 
Diagram 3: Förekomsten av förmågorna inom området geometri i Pixel Matematik för årskurs tre 

 

I Pixel 3A och 3B undersöktes totalt 144 geometriuppgifter. Än en gång behandlas 

begreppsförmågan i samtliga uppgifter. Metodförmågan behandlades i 110 uppgifter. Vidare 

följer kommunikationsförmågan med totalt 97 uppgifter och resonemangsförmågan med 46 

uppgifter. Den förmåga som ges minst utrymme är problemlösningsförmågan med totalt 21 

uppgifter.  

Diagram 4: Förekomsten av förmågorna inom området geometri i Matte Eldorado för årskurs tre 
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I Eldorado 3A och 3B undersöktes totalt 102 geometriuppgifter. Även här behandlar samtliga 

uppgifter begreppsförmågan. Därefter kommer metodförmågan med 97 uppgifter. Vidare följer 

kommunikationsförmågan som behandlas i 76 uppgifter, därefter kommer resonemangs-

förmågan med totalt 39 uppgifter. Problemlösning är den minst förekommande förmågan med 

totalt 18 uppgifter. 

9.1.1.2 Statistik 

Diagram 5: Förekomsten av förmågorna inom området statistik i Pixel Matematik för årskurs ett 

 

 

I Pixel 1A och 1B undersöktes totalt 13 statistikuppgifter. Alla uppgifter behandlar både 

begrepps- och metodförmågan. Tätt därefter följer kommunikationsförmågan med 12 uppgifter. 

Resonemangsförmågan förekommer i tre uppgifter och problemlösning i endast en uppgift. I 

Eldorado för årskurs ett saknas området statistik. Av detta skäl saknas diagram för statistik i 

Eldorado.   
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Diagram 6: Förekomsten av förmågorna inom området statistik i Pixel Matematik för årskurs tre 

 

I Pixel 3A och 3B undersöktes totalt 38 statistikuppgifter. Den förmåga som förekommer mest 

är begrepps- och metodförmågan med 38 uppgifter. Därefter följer kommunikationsförmågan 

med 28 uppgifter. Förmågorna som behandlas minst är resonemangsförmågan med 19 uppgifter 

och problemlösningsförmågan med 5 uppgifter.  

Diagram 7: Förekomsten av förmågorna inom området statistik i Matte Eldorado för årskurs tre 

 

 I Eldorado 3A och 3B undersöktes totalt 37 statistikuppgifter. De största förmågorna är 

begrepps- och metodförmågan som omfattar 37 uppgifter var. Därefter behandlas 

kommunikationsförmågan med 25 uppgifter och sedan resonemangsförmågan med 18 

uppgifter. Den förmåga som hade minst utrymme här är problemlösningsförmågan med 7 

uppgifter.
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9.1.2 Vilka skillnader syns mellan geometri och statistik?  

I nedanstående tabeller presenteras jämförelser mellan statistik och geometri. Notera att 

summan av procentsatsen kommer att överstiga 100 procent, vilket kan ses som ologiskt och 

förvirrande. Eftersom samma uppgift kan behandla flera förmågor är det rimligt att den totala 

summan överstiger det totala antalet uppgifter. Därför har vi valt att presentera dessa tabeller 

genom att i stället ange hur stor del av uppgifterna varje förmåga tar upp. Vilket innebär t.ex. 

att om en förmåga behandlas i alla uppgifter blir värdet 100 procent.  

Tabell 2 och 3 presenterar hur stor andel av uppgifterna som varje förmåga behandlas i för 

områdena geometri respektive statistik i årkurs ett. I Pixel och Eldorado för årskurs ett finns 

totalt 136 geometriuppgifter och 13 statistikuppgifter. Geometriuppgifterna fördelas på fyra 

kapitel i Pixel-böckerna och syns frekvent i Eldorados böcker. Däremot saknar Eldorado 

området statistik helt i årskurs ett. I Pixel 1A förkommer statistik enbart i ett kapitel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Både geometri och statistik behandlar begreppsförmågan i samtliga uppgifter medan 

problemlösningsförmågan nästan inte behandlas alls. Det är värt att lägga notera att det endast 

finns 13 statistikuppgifter och att endast en av dessa behandlar problemlösnings-förmågan, 

vilket resulterar i den relativt höga procentuella andelen. På grund av det låga antalet 

statistikuppgifter går det inte med säkerhet att säga om problemlösningsförmågan behandlas 

mer i statistik än i geometri. Vad gäller kommunikationsförmågan behandlas den bättre i 

statistikuppgifterna än geometriuppgifterna. Samma mönster går att observera hos både metod- 

och resonemangsförmågan.    

    Tabell 4 och 5 presenterar hur stor andel av uppgifterna som varje förmåga behandlas i för 

områdena geometri respektive statistik i årkurs 3. I läroböckerna Pixel och Eldorado för årskurs 

3 finns det 246 geometriuppgifter och 75 statistikuppgifter.  

 

Pixel och Eldorado 1A & 1B: 

Geometri 

Förmågor Andel (%) 

Problemlösning 2 

Begrepp 100 

Metod 62 

Resonemang 11 

Kommunikation 44 

Pixel 1A & 1B: Statistik 

Förmågor Andel (%) 

Problemlösning 8 

Begrepp 100 

Metod 100 

Resonemang 23 

Kommunikation 92 

Tabell 2: Beskriver andel av respektive förmåga inom geometri Tabell 3: Beskriver andel av respektive förmåga inom statistik 
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Likheterna här jämfört med ettornas böcker är den höga andelen av både begrepp och metod. 

Däremot ökar andelen för problemlösningsförmågan rejält. Vad gäller kommunikations-

förmågan är andelen ungefär likadan om man jämför geometri och statistik, vilket inte var fallet 

för ettorna. Resonemangsförmågan behandlas mer i statistik än i geometri, men i båda fallen 

behandlas den mer i treornas böcker än i ettornas böcker. 

9.2 Resultatanalys  

I detta avsnitt görs en genomgång av studiens empiri i relation till vald teori. Studiens teori vilar 

på matematiska kompetenser, där vi valt att ha med Niss m.fl. (2002) åtta kompetenser och 

Boesens m.fl. (2016) sex kompetenser. Analysverktyget har skapats ur och inspirerats av 

kompetenserna och Lgr 11 (se bilaga 1). Den högra kolumnen i analysverktyget är byggd på 

Niss m.fl. (2002) och Boesens m.fl. (2016) formuleringar, vilket vi även utgått från i vår studie. 

Förmågorna presenteras i den storleksordning som studiens resultat kommit fram. Ordningen 

för förmågorna är följande: begrepps-, metods-, kommunikations-, resonemangs- och 

problemlösningsförmågan.  

     Begreppsförmågan är den som tog störst plats i alla nämnda läroböcker. I alla diagram ser 

vi att begrepp behandlas till 100 procent. Det är omöjligt att undvika begreppsförmågan när en 

elev utför matematiska uppgifter. Begreppsförmågan uppfattas som ryggraden i 

matematikämnet (Häggblom, 2013, s. 25). Niss m.fl. (2002) beskriver att en individ bör ha 

förståelse för matematiska begrepp och relationen mellan dem, exempelvis matematiska 

symboler, matematiska objekt och fenomen samt matematiska tankegångar. Även Boesen m.fl. 

(2016) beskriver att förståelse för matematiska enheter krävs för att eleven ska träna 

begreppsförmågan i matematik. Empirin för studien visar att begreppsförmågan omfattas i alla 

undersökta uppgifter. Exempel på hur begreppsförmågan synliggörs i en uppgift kan vara: ”Rita 

månghörningar och cirklar” (Alseth m.fl., 2011, s. 45). Uppgiften är enkel och instruktionen är 

tydlig. Det krävs att elever har en förståelse för begreppen månghörningar och cirklar. En annan 

Pixel och Eldorado 3A & 3B: 

Geometri 

Förmågor Andel (%) 

Problemlösning 16 

Begrepp  100 

Metod 84 

Resonemang 35 

Kommunikation 70 

Pixel och Eldorado 3A & 3B: 

Statistik 

Förmågor Andel (%) 

Problemlösning 16 

Begrepp 100 

Metod 100 

Resonemang 49 

Kommunikation 71 

Tabell 4: Beskriver andel av respektive förmåga inom geometri Tabell 5: Beskriver andel av respektive förmåga inom statistik 
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uppgift som behandlar begreppsförmågan är följande: ”Gör en egen textuppgift. Använd minst 

ett rött och ett blått kort”. Nedanför uppgiften finns sex olika begrepp där tre är röda och tre är 

blå. Uppgiften är bredare än förra uppgiften då eleven får välja fritt vilka begrepp som ska ingå. 

Uppgifterna synliggör att elever ska ha kännedom om matematiska begrepp, figurer och uttryck 

vilket både Niss m.fl. (2002) och Boesen m.fl. (2016) framhäver. 

Metodförmågan är bland de förmågor som behandlas mer i läroböckerna. Diagram 1, 2, 3 

och 4 visar att metodförmågan behandlas i mindre utsträckning, till skillnad från begrepp, 

medan diagram 5, 6 och 7 visar att metod behandlas lika mycket som begrepp. Detta beror på 

att vissa geometriuppgifter inte ger elever möjlighet att tillämpa metodförmågan. Ett exempel 

på en sådan uppgift är att eleverna får dra streck mellan matchande bild och text (Alseth m.fl., 

2011). Dessa uppgifter uppfyller inte kravet på metodförmåga om man utgår från Niss och 

Boesen. Boesen m.fl. (2016) menar att uppgifter som övar metodförmågan omfattar 

matematiska handlingar och tillvägagångssätt för att nå en matematisk lösning. Niss m.fl. 

(2002) menar att elever bland annat ska använda matematiska hjälpmedel samt förstå och 

hantera olika matematiska representationer. Exempel på en uppgift där elever tränar 

metodförmågan är följande: ”Hur stora är tomterna? Räkna ut och bestäm arean” (Alseth m.fl., 

s. 12, 2011). Eleven ska ha förståelse för att kunna välja en logisk matematisk metod och 

hjälpmedel som passar för uppgiften. Ett annat exempel på en uppgift där metodförmågan 

behandlas finns i Matte Eldorado 3A på sidan 101 (Olsson & Forsbäck, 2016). Eleven ges i 

uppgift att undersöka vilka maträtter dess klasskompisar föredrar och utifrån den insamlade 

datan skapa ett diagram. Eleven övar och får möjlighet att själv välja lämplig metod för att fylla 

i diagrammet.  

Nästa förmåga som tog stor plats är kommunikationsförmågan, Niss m.fl. (2002), Lgr 11 

(Skolverket, 2011) och Boesen m.fl. (2016) beskriver kommunikationsförmågan genom att 

elever skriftigt och muntligt ska kunna använda matematiska uttrycksformer och 

frågeställningar samt kunna sätta sig in i och tolka uppgiften utan en tydlig instruktion. 

Diagrammen visar att kommunikationsförmågan hamnar på tredje plats efter insamlad empiri, 

både i geometri och statistik. Exempel på en uppgift där eleverna tränar 

kommunikationsförmågan är uppgiften ”Hur många?” (Alseth m.fl., s. 109, 2011). Uppgiften 

visar ett tomt diagram och ett antal bilder på antingen frukter eller svampar, men inget annat. 

Här är det meningen att eleven på egen hand ska lista ut att den ska räkna svamparna och 

frukterna för att sedan fylla i diagrammet. Eleven ges med andra ord möjlighet att tolka 

uppgiften för att sedan avgöra hur den ska gå tillväga för att lösa uppgiften. Ett exempel på där 

studien inte tolkar uppgiften som en kommunikationsförmåga kan se ut på följande sätt: ”Skriv 
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tiderna” (Olsson & Forsbäck, 2016, s. 56). Uppgiften visar fyra olika tider skrivna i sifferformat 

och uppgiften går ut på att skriva tiderna i textformat. Uppgiften visar först ett exempel på hur 

man löser dessa uppgifter. Detta ses inte som en uppgift som behandlar kommunikations-

förmågan då eleven inte behöver tolka och avgöra vilket tillvägagångssätt den vill använda.  

Resultatet visar att resonemangsförmågan testas näst minst i studien. Tabellerna 2 till 5 

visar att andelen statistikuppgifter som behandlar resonemangsförmågan är högre än andelen 

geometriuppgifter. Men eftersom antalet geometriuppgifter är betydligt högre än antalet 

statistikuppgifter, innebär detta att antalet geometriuppgifter som behandlar resonemangs-

förmågan är ungefär lika med antalet statistikuppgifter som behandlar samma förmåga. Det 

finns med andra ord inga större skillnader mellan geometri- och statistikområdena när det gäller 

antalet uppgifter.  

Vad gäller behandling av resonemangsförmågan syns en skillnad mellan årkurserna. Det är 

rimligt att elever i årskurs 3 bör resonera mer än elever i årskurs 1, då de har högre 

kunskapskrav. Därför ser vi denna skillnad mellan årskurs 1 och 3. Niss m.fl. (2002) och Boesen 

m.fl. (2016) menar att elever ska kunna framföra egna logiska argument inom matematik, med 

val av metoder och slutsatser. Exempel på en uppgift där resonemangsförmågan behandlas är 

uppgift 1 i Eldorado 3A, s. 55: ”Läs serien på sidan 54. Samtala om varför det blir missförstånd” 

(Olsson & Forsbäck, 2016, s. 55). Uppgiften ger elever en chans att diskutera och argumentera 

om uppgiften.  

Slutligen är den förmåga som övas minst i läroböckerna problemlösningsförmågan. I 

diagram 1 synliggörs detta till större del. Både Niss m.fl. (2002) och Boesen m.fl. (2016) 

beskriver problemlösningsförmågan genom att elever utrycker och löser matematiska problem, 

utan att uppgiften ger en förbestämd instruktion av metod. Eleven får enskilt analysera och välja 

lämpliga strategier för att lösa problemet. Exempel på en sådan uppgift kan vara uppgift ett i 

Eldorado 3B. Eleven ska ta reda på hur lång en bit av en bräda är, efter att den sågats i tre lika 

långa bitar. Brädan är från början 1m och 80 cm lång (Olsson & Forsbäck, 2016, s. 22). 

Uppgiften nämner ingen specifik metod, utan eleven får själv ta reda på hur uppgiften ska lösas. 

Exempel på en uppgift som inte behandlar problemlösningsförmågan är uppgift 2 s. 126 i Pixel 

3B (Alseth m.fl., s. 126, 2011). Uppgiften kan klassas som avancerad för en tredjeklassare, men 

är inte en problemlösning då metoden redan är utskriven.  
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10 Diskussion 

Detta kapitel diskuterar studiens resultat i förhållande till tidigare forskning. Vår studie 

undersökte hur stor del av förmågorna som övas i valda läroböcker, genom att analysera 

respektive uppgift enskilt. Kilpatrick m.fl. (2001), Boesen m.fl. (2016) och Lgr 11 (Skolverket, 

2011) lägger alla stor vikt vid matematiska förmågor, hur de ska tillämpas för att elever ständigt 

ska utveckla sina kunskaper inom matematik, samt menar i sin undersökning att de är 

betydelsefulla för elevers lärande och utveckling i matematik. Kilpatricks m.fl. (2001) 

huvudfokus var att undersöka hur de fem färdigheterna uppfylldes i elevers 

matematikundervisning, genom undervisningsanalyser som baseras på de fem färdigheterna. 

Boesen m.fl. (2016) analyserade vilka kompetenser som testades hos eleverna i nationella prov 

i matematik, genom att analysera varje uppgift enskilt.  

Innan studiens start hade vi en hypotes om att förmågorna skulle behandlas någorlunda 

likvärdigt gentemot varandra. Studiens resultat visade att de fem förmågorna behandlades med 

stora skillnader i läroböckerna Pixel och Eldorado, vilket tyder på brister i böckerna. I vissa 

läroböcker behandlas vissa förmågor så sällan att de nästintill exkluderas. Ett exempel på detta 

är problemlösning, som behandlas minst i de valda läroböckerna med totalt 55 av 470 uppgifter. 

Detta kan jämföras med begreppsförmågan, som behandlas i alla undersökta uppgifter. Även 

Boesens m.fl. (2016) resultat visar att problemlösningsförmågan behandlas minst. Däremot 

visar Boesens m.fl. (2016) resultat att procedurskompetensen, som kan likställas med metod, 

behandlas mest i de nationella proven. Således fick de ett annorlunda resultat jämfört med vår 

studie. Fördelningen av förmågorna i de valda läroböckerna går emot Lgr 11 (Skolverket, 2011) 

och tidigare forskning, som anger att förmågor ska behandlas likvärdigt. I Lgr 11 (Skolverket, 

2011) står förmågorna i kursplanens syfte och kunskapskrav. Såldes innebär detta att 

förmågorna är betydelsefulla och grundläggande för matematik. Kilpatrick m.fl. (2001) menar 

att elever behöver alla förmågor för att kunna utveckla och förbättra sina matematiska 

kunskaper samt bemästra inlärning av matematik. 

 Även om ovanstående formulering angående läroböckerna är kritisk, är det logiskt att 

begreppsförmågan omfattar nästan alla uppgifter och blir således den som tar störst plats (se 

diagram 1-7). Läroböckerna Pixel och Eldorado visade inga skillnader då båda övar 

begreppsförmågan i alla uppgifter. Tidigare forskning beskriver tydligt att begreppsförmågan 

är grunden för matematik vilket gör förmågan betydelsefull. Kilpatrick m.fl. (2001) beskrivning 

till begreppsförmågan är att elever har förståelse och ser logiska samband vid en utvecklad 

begreppsförståelse i matematik. Häggblom (2013) instämmer med Kilpatrick m.fl. (2001) då 
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han menar att begreppsförmågan är ryggraden för ämnet matematik eftersom elevers kunskap 

bygger på förståelse. Kilpatrick m.fl. (2001) studies resultat i undervisning visade att 

begreppsförmågan tog störst plats. Även Björklunds studie visar att begrepp behandlas till stor 

del i hennes valda läroböcker. Jämförs vårt resultat med vad Boesen m.fl. (2016) visar i sin 

studie skiljer det sig då procedurskompetensen tog störst plats. Observeras vår studies 

analysverktyg är procedurskompetensen mycket lik metodförmågan, då syftet och 

beskrivningen är lika. Då Boesen m.fl. (2016) saknar begreppsförmågan som en egen 

kompetens, kan det vara den faktor som gör att resultatet skiljer sig åt mellan vår studie och 

Boesens m.fl. (2016).  

Förmågan som tog näst störst plats i vårt resultat är metodförmågan, med 379 av 470 

uppgifter i läroböckerna Pixel och Eldorado.  Diagram 1, 2, 3 och 4 visar att metodförmågan 

ligger på andra plats och i diagram 5, 6 och 7 delar förmågan första plats med 

begreppsförmågan. Jämfört med Boesens m.fl. (2016) resultat tog kommunikations-

kompetensen andra plats.   

Även metodförmågan förväntades ha en stor roll, då det krävs en eller flera metoder för att 

kunna utföra och lösa matematiska uppgifter. Kilpatrick m.fl. (2001) beskriver metodförmågan 

som räknefärdighet, vilket innebär att elever vet hur de tillämpar matematiska metoder på ett 

effektivt sätt. Lgr 11 redogör i metodförmågan för att elever förväntas tillämpa och utse 

lämpliga matematiska metoder, för att skapa beräkningar och lösa matematiska uppgifter 

(Skolverket, 2011). Det underlättar således att beräkna matematiska uppgifter med en metod 

som hjälpmedel. Som tidigare nämnts var vissa uppgifter svåra att identifiera som uppgifter 

som behandlar metodförmågan, vilket påverkade vårt resultat. Exempel på uppgifter som var 

svåra att identifiera är uppgifter där eleven ska dra streck till rätt föremål. Tabell 2 och 4 

synliggör skillnader i metodförmågan i geometriuppgifterna mellan årskurs 1 och 3. Tabell 3 

och 5 visar att så är inte fallet för statistikuppgifterna. Läroböckerna för årkurs ett innehöll flera 

uppgifter där elever exempelvis behöver dra streck, medan sådana uppgifter inte förekom bland 

statistikuppgifterna. Denna skillnad mellan ettornas geometri- och statistikuppgifter kan delvis 

bidra till den observerade skillnaden i geometriuppgifterna.  

Kommunikationsförmågan är den förmåga som tog tredje mest utrymme i studiens resultat, 

med 298 av 470 uppgifter. En skillnad mellan Pixel och Eldorado är att Eldorado övar 

kommunikationsförmågan mer än Pixel. I samband med att elever tolkar uppgifter och 

förmedlar sin förståelse i skrift eller i tal är det inte överraskande att kommunikationsförmågan 

behandlas på en lagom nivå. I Kilpatricks m.fl. (2001) studie finns inget namn för 

kommunikations-förmågan, utan de nämner liknande förklaringar i matematiskt-logiskt 



 

48 

 

resonemang och begreppsförståelse. Dessa förmågor är väldigt lika och går hand i hand med 

varandra genom att de beskriver hur elever förmedlar sin förståelse muntligt och skriftligt. 

Kommunikationen som tydligt synliggörs i matematisk-logiskt resonemang framkommer då 

elever förklarar en matematisk slutsats med ett eller flera logiska argument (Kilpatrick m.fl., 

2001). Ställs begreppsförståelsen mot kommunikation blir det tydligt att elever visar förståelse 

och redogör i skrift och tal för matematiska begrepp, fakta och lösningar. Även om Kilpatrick 

m.fl. (2001) inte nämner kommunikation som en förmåga, förklarar han liknande punkter som 

kan kopplas till kommunikation. Med tanke på att Kilpatrick m.fl. (2001) nämner liknelser med 

kommunikation i två förmågor, innebär detta att kommunikation är betydelsefull i matematiken. 

I Diagram 1 i vår studie visas det att kommunikation behandlas i relativt låg andel till skillnad 

från resten av diagrammen. Jämförs studiens resultat med Boesen m.fl. (2016) resultat visar det 

sig att representationskompetensen tar tredje plats, vilket är en skillnad mellan vårt och deras 

resultat. Vår studie omfattar inte representationskompetensen, men kompetensen har likande 

beskrivning som begrepps- och metodförmågan.    

Förmågan som behandlas näst minst är resonemangsförmågan, med 140 av 470 uppgifter. 

Jämför man läroböckerna Eldorado och Pixel med varandra behandlas resonemangsförmågan 

mindre i Eldorado. Tidigare forskning utpekar resonemangsförmågan som betydelsefull för 

elevers utveckling. I Kilpatricks m.fl. (2001) studie beskrivs i resonemangsförmågan att elever 

förväntas argumentera för och förklara varför en lösning på en uppgift förblir matematiskt 

logisk (Ryve, 2006, s. 8). Deras resultat synliggjorde att eleverna resonerade så sällan att det 

nästan exkluderades (Kilpatrick m.fl., 2001). Dessutom påpekar Lgr 11 att elever ska framföra 

logiska argument och föra matematiska resonemang med lämpliga begrepp och metoder 

(Skolverket, 2011). Enligt ovanstående formulering förväntas det att elever har kännedom om 

samt kan framföra logiska argument för att utvecklas matematiskt. Detta brister i de valda 

läroböckerna då resonemangsförmågan inte behandlas i uppgifter i liknande omfattning som 

tidigare nämnda förmågor. Exempelvis i diagram 1 syns det att resonemangsförmågan 

behandlas mycket mer sällan än begrepp, metod och kommunikation. Givetvis är det begripligt 

och förståeligt att förmågorna inte kan behandlas exakt jämlikt, dock var skillnaderna i antal 

större än förväntat (se diagram 1-7). Boesens m.fl. (2016) studie visade att de analyserade 

nationella proven testar elevers resonemangsförmåga till liten del. Han menar att elever inte får 

en chans att resonera så mycket under proven. Detta överensstämmer med vår studie då även 

denna studies valda läroböcker behandlar resonemangsförmågan till liten del jämfört med andra 

förmågor.     
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Slutligen är problemlösning den förmåga som behandlas minst i studiens valda läroböcker. 

Förmågans behandling brister rejält i de valda läroböckerna då det totalt är 470 geometri- och 

statistikuppgifter och endast 55 av dem är problemlösning. Jämförs Eldorado och Pixel 

synliggörs att Pixel har fler uppgifter som behandlar problemlösning (se diagram 1 och 2). 

Boesen m.fl. (2016) studies resultat visar dessutom att problemlösning testade kompetensen 

minst i de nationella proven. Däremot i Björklunds studie visade resultatet att problemlösning 

fanns i större utsträckning i de läroböcker hon undersökte (Selander, 2006).   

Kilpatrick m.fl. (2001) och Boesen m.fl. (2016) menar att problemlösningsförmågan 

omfattar resterande förmågor (begrepp, kommunikation, metod och resonemang) då det krävs 

att eleven uppnår dessa krav för att lösa ett problem. Kilpatrick m.fl. (2001) menar även att 

förmågorna är beroende av och sammankopplade med varandra. Utifrån Kilpatrick m.fl. (2001) 

och Boesen m.fl. (2016) visar det att problemlösning är betydelsefull. Utöver detta har Lgr 11 

ett eget område, som geometri och statistik, för problemlösning (Skolverket, 2011). Utifrån 

ovanstående uttalanden, både från Lgr 11 och tidigare forskning, förhåller sig inte vårt resultat 

till detta utan problemlösning brister rejält i de valda läroböckerna. I exempelvis diagram 1 ses 

problemlösning som den förmåga som behandlas lägst.  

Avslutningsvis behandlas de fem förmågorna med stor skillnad i studiens resultat. De 

förmågorna som behandlades någorlunda lika i antal är begrepp, metod och kommunikation, 

jämfört med resonemang och problemlösning som behandlas betydligt mindre. Även Boesen 

m.fl. (2016) studie visade skillnader mellan förmågornas behandling, då procedurs-, 

kommunikations- och representationskompetensen testas i större utsträckning medan 

resonemangs-, sambands- och problemlösningskompetensen testas i mindre utsträckning. 

Kilpatrick m.fl. (2001) menar att förmågor är beroende av samt kompletterar varandra, således 

förväntades resultatet inte visa stora skillnader då elever förväntas utveckla de matematiska 

förmågorna likvärdigt. Efter observationerna av matematik undervisning i U.S.A. kom 

Kilpatrick m.fl. (2001) fram till att matematikundervisning saknar balansen mellan de fem 

färdigheterna. Kilpatricks m.fl. (2001) projekt visade att matematikundervisning i U.S.A. bör 

utvecklas mot en stadigare grund, där de fem färdigheterna ska stå som grund för matematisk 

hantering och undervisning. Detta för att elever ska kunna utvecklas och bemästra de 

matematiska färdigheterna (Kilpatrick, m.fl. 2001).  

Då läroböcker är en del av matematikundervisningen är det betydelsefullt för elever och 

lärare att läroböcker är utformade enligt läroplanen. Oates (2014) menar att läroböcker med hög 

kvalitet skapar högeffektivt lärande. I Oates (2014) studie förklarar deltagande lärare hur 

betydelsefulla läroböcker är, men att de inte ska styra undervisningen. Dock framkommer i 
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resultatet lärares uppskattning av läroböcker. Läroböcker ger lärare en struktur att utgå ifrån då 

de är baserade på läroplanen, vilket sparar tid för lärare. Oates (2014) står för att lärare enskilt 

granskar och väljer läroböcker som ska tillämpas i undervisning. Även Frejd (2013) menar att 

lärare bör vara uppmärksamma vid valet av läroböcker samt att uppmärksamma läroböckers 

brister för att kunna komplettera med ytterligare material. Som lärare bör man vara uppmärksam 

på och ha ett kritiskt tankesätt vid tillämpning av läroböcker, för att uppnå likvärdig övning av 

de fem matematiska förmågorna i undervisning och därmed följa Lgr 11:s krav (Skolverket, 

2006).  

Lärare behöver ha möjlighet att kunna läsa fler svenska studier där de fem matematiska 

förmågorna undersöks i svenska läroböcker. Det finns studier och analyser av svenska 

läroböcker, men ingen av dem lyfter de matematiska förmågorna. Det finns liknande studier 

som nämns i vår forskning, men dessa studier lägger inte huvudfokus vid att undersöka de fem 

matematiska förmågor i läroböckerna. Däremot uppmärksammar de brister och styrkor i 

läroböcker. Avslutningsvis anser vi att det bör finnas mer forskning och analyser av svenska 

matematikläroböcker för att uppmärksamma både lärare och de företag som trycker läroböcker 

på denna brist. 
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11 Konklusion 

Syftet med studien var att ta reda på i vilken utsträckning matematiska förmågor behandlas i 

åtta läroböcker i matematik för årskurs 1 och 3. Studien undersökte även skillnader mellan 

områdena geometri och statistik. Resultatet visade att matematiska förmågor behandlas olika 

mycket och att det är stor skillnad, vilket var ett överraskande resultat. Då lärarhandledningen 

till Matte Eldorado och Pixel Matematik påpekar att de fem förmågorna behandlas i grundboken 

antog vi att resultatet skulle visa på viss skillnad i behandlingen av de fem förmågorna, dock 

inte i den utsträckning som framkom i studiens resultat. Med tanke på att vissa förmågor 

förekommer betydligt mer än andra, kan en lärare inte förlita sig på att eleverna utvecklar de 

fem förmågorna genom att enbart arbeta med de valda läroböckerna. 

Lärare har ett stort ansvar då det krävs av dem att kunna analysera vad läroböckerna 

behandlar för förmågor, för att kunna komplettera sin undervisning vid sidan av läroböckerna. 

Problem kan uppstå då lärare inte har tid att analysera läroböcker utöver sin planeringstid. Detta 

kan leda till konsekvenser för eleverna då läraren inte uppmärksammar vad som brister i 

läroböckerna. Vidare får eleverna inte chansen att öva de förmågor och kunskaper för att nå 

målen i matematik enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011). Vi anser därför att läroböcker bör 

kompletteras med större hänsyn till Lgr 11 (Skolverket, 2011), genom att ha med de fem 

förmågorna mer balanserat och jämnt. Detta för att underlätta för lärare samt säkerställa att 

eleverna övar och har möjlighet att utveckla alla förmågor i samma utsträckning.  

Vi anser att det krävs mer forskning och studier inom detta område, till exempel kan 

undersökas vad böcker för andra årskurser ger för resultat, för att på sikt anpassa läroböckerna 

efter vad Lgr 11 framhåller (Skolverket, 2011). Främst för att elever ska utveckla och uppnå 

det Lgr 11 eftersträvar samt för att underlätta granskning av läroböcker för lärare. Oates (2014) 

menar som tidigare nämnts att läroböcker som är högkvalitativa och utvecklar elevers lärande 

har utformats enligt läroplanens kriterier i landet. Vid en komplettering av läroböckerna sker 

underlättar det för lärare eftersom de ansvarar för att kritiskt granska läroböcker. 
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13 Bilagor 

13.1  Bilaga 1: Analysverktyg  

 

Förmågor 

 

 

 

Lgr 11 

 

Niss m.fl. 

 

Boesen m.fl. 

 

Vår tolkning, 

(utifrån Lgr 

11, Niss, 

Boesen) 

 

Problemlö

sning 

 

Problemlösnings-

förmågan:  
 

”formulera och lösa 

problem med hjälp 

av matematik samt 

värdera valda 

strategier och 

metoder” 

 

Problemlösnings-

kompetens: 

 ”Att formulera och 

lösa matematiska 

problem innefattar att 

kunna ställa upp 

olika slag av 

matematiska problem 

samt att kunna lösa 

sådana problem. Med 

problem menar man 

här en matematisk 

fråga som kräver en 

matematisk 

undersökning för att 

kunna besvaras.” 

 

Problemlösnings-

kompetens:  

”Eleven deltar i en 

uppgift där 

lösningsmetoden 

uppfattas som 

avancerad, då eleven 

får analysera och 

välja strategi för att 

nå en lösning. Eleven 

känner således inte 

till vilken metod som 

ska tillämpas utan får 

lösa problemet 

enskilt” 

 

 

 

Problemlösning 

kräver oftast en 

eller flera 

metoder, som 

eleven 

självständigt 

anser är lämplig 

för att kunna 

besvara 

uppgiften.  
 

 

Begrepp 

 

Begrepps-

förmågan: 

 

”använda och 

analysera 

matematiska 

begrepp och 

samband mellan 

begrepp” 

 

Tankegångskompet

ens: 

”Här ingår att kunna 

skilja på olika typer 

av matematiska 

utsagor som satser, 

definitioner och 

förmodanden. Att 

förstå olika begrepps 

räckvidd samt via 

generalisering och 

abstraktion kunna 

utvidga begreppen 

till större klasser 

objekt är också en 

del av denna 

kompetens.” 

 

Symbol- och 

formalismkompeten

s: 

”Att kunna förstå och 

hantera 

matematikens 

symbol språk och 

Representations-

kompetens: 

”För att forma 

representationer krävs 

en förståelse av 

matematiska enheter, 

t.ex. geometriska 

figurer, metoder, 

funktioner osv.” 

 

 
Sambands-

kompetens: 

”förmågan att koppla 

samman matematiska 

enheter eller 

representationer av 

matematiska enheter” 

 

Att kunna 

tillämpa, ha 

förståelse samt 

sär- och urskilja 

för matematiska 

begrepp, uttryck 

och symboler i 

olika 

sammanhang och 

situationer.  
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formalism handlar 

om att kunna avkoda 

symbol och 

formelspråk, att 

översätta mellan 

symboliskt 

matematiskt språk 

och naturligt språk 

samt att behandla 

och använda sig av 

symbolmässiga 

utsagor och uttryck.” 

 

 
Representations-

kompetens: 

”Att hantera olika 

representationer av 

matematiska 

förhållanden består i 

att kunna förstå och 

använda sig av olika 

slags 

representationer av 

matematiska objekt, 

fenomen, problem 

eller situationer samt 

att kunna förstå 

inbördes 

förhållanden mellan 

olika 

representationsforme

r.” 

 

 

 

 

Metod 

 

Metodförmågan: 

 

”välja och använda 

lämpliga 

matematiska 

metoder för att göra 

beräkningar och 

lösa rutinuppgifter” 
 

Hjälpmedelskompet

ens: 

”Att kunna använda 

sig av och förhålla 

sig till hjälpmedel för 

matematisk 

verksamhet betyder 

att känna till 

existensen av och 

egenskaper hos 

diverse relevanta 

redskap för 

matematisk 

verksamhet, att ha 

kännedom om deras 

möjligheter.” 
 

 

 
Modellerings-

Procedur-

kompetens: 

”Syftar på följder av 

matematiska 

handlingar och 

tillvägagångssätt som 

kan lösa matematiska 

uppgifter och 

problemlösningar. 

Genom att tillämpa 

kompetensen 

framkommer en 

lösning på uppgiften” 

 

 

Representations-

kompetens:  

”förmågan att forma 

representationer” 

 

 

Välja och 

tillämpa rimliga 

matematiska 

metoder som 

hjälpmedel för att 

lösa uppgifter 

eller problem. 

Vidare ska man 

känna till 

metodens 

egenskaper samt 

kunna översätta 

och förstå 

vardagliga 

situationer till 

matematiskt språk 

för att analysera 

modellen. 



 

58 

 

kompetens: 

”Att analysera och 

bygga matematiska 

modeller rörande 

andra områden 

brukar beskrivas som 

en process där man 

översätter en 

situation från ett 

annat område än 

matematik till 

matematiskt språk 

och analyserar och 

bedömer räckvidden 

av en den uppkomna 

modellen.” 
 
Representationsko

mpetens: 
”Att hantera olika 

representationer av 

matematiska 

förhållanden består i 

att kunna förstå och 

använda sig av olika 

slags 

representationer av 

matematiska objekt, 

fenomen, problem 

eller situationer samt 

att kunna förstå 

inbördes 

förhållanden mellan 

olika 

representationsforme

r. Att kunna välja 

och översätta mellan 

olika 

representationsforme

r är den produktiva 

delen av denna 

kompetens.” 

Sambands-

kompetens: 
”förmågan att koppla 

samman matematiska 

enheter eller 

representationer av 

matematiska enheter” 

 

Resonema

ng 

 

Resonemangs-

förmågan: 

 

”föra och följa 

matematiska 

resonemang” 

 

Resonemangs-

kompetens: 
”Att resonera 

matematiskt betyder 

att kunna följa och 

bedöma ett 

matematiskt 

resonemang och t ex 

förstå vad ett 

matematiskt bevis är 

och hur ett bevis 

skiljer sig från andra 

typer av matematiska 

resonemang.” 

 

Resonemangs-

kompetens: 

”Elevers möjlighet att 

föra matematiska 

resonemang, således 

genom val av metoder 

och slutsatser kunna 

framföra matematiska 

argument” 

 

Att kunna 

matematisk 

resonera egna 

logiska argument 

samt kunna 

förmedla hur 

resonemanget är 

självklar och 

logisk  
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Kommuni

kation 

 

Kommunikations-

förmågan: 

 

”att använda 

matematikens 

uttrycksformer för 

att samtala om, 

argumentera och 

redogöra för 

frågeställningar, 

beräkningar och 

slutsatser” 

 

Kommunikations-

kompetens: 
”Att kunna 

kommunicera i, med 

och om matematik 

innefattar att sätta sig 

in i och tolka 

matematikinnehållet 

i andras 

presentationer och att 

kunna utrycka sig på 

olika sätt och olika 

nivåer om 

matematiska 

angelägenheter.” 

Kommunikations-

kompetens: 

 

”förmågan att 

kommunicera 

skriftligt och muntligt 

genom att använda 

symboler och tecken” 

 

Att kunna tolka 

det matematiska 

innehållet genom 

att uttrycka sig 

med olika 

uttrycksformer, 

t.ex. ord, 

symboler och bild 

samt förstå 

beskrivningen av 

uppgiften. Detta 

kan uttryckas på 

olika nivåer.  

 

 

     

 

 

 

 

13.2  Bilaga 2: Kodschema  

 

Pixel 1A och 1B Geometri  

Geometri Förmåga → Problemlösning  Begrepp Metod Resonemang Kommunikation  

Uppgift ↓       

Pixel 
1a 

1 s.45   x x    

2 s. 46   x     

3. s. 46   x x  x  
4. s.47   x     

SPEL s.48   x   x  
5. s.49   x x    

6. s. 49   x x    

7. s.50   x     

8. s 50   x     

9. s.51   x x  x  
10. s.51   x x    

11. s.52   x x    

12. s.52   x   x  
SPEL s.53   x x    
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1. s. 119   x x    

2. s. 120   x x    

3. s. 121   x x  x  
4. s. 122   x x  x  
5. s. 122   x x    

6. s. 123   x x    

7. s. 124   x x  x  
8. s.124   x   x  
9. s. 125   x x  x  
10 s. 126   x x    

11 s. 126   x   x  
12 s. 127   x x  x  
13 s. 127   x x  x  
14 s. 128  x x x x x  

 Totalt: 28 1 28 20 1 13  

       

Pixel 
1b 

1 s. 5   x x  x  
2. s. 6   x     

3. s. 6    x     

4. s. 7   x     

5. s. 8   x     

6. s. 9   x     

7. s. 9   x     

8. s 10   x   x  
9. s. 10   x   x  
10. s. 11   x   x  
11. s. 11   x   x  
12. s. 11   x   x  
13. s.13   x  x x  
14. s. 13   x     

15. s.14   x     

16. s.14   x   x  
17. s. 14   x     

18. s. 15   x     

19. s. 15   x   x  
20. s. 16   x x    

21. s. 17   x   x  
22. s. 18   x     

23. s. 18   x     

24. s. 18   x   x  
25. s. 19   x   x  
26. s. 19   x   x  
27. s. 19   x   x  
28. s. 20   x     

29. s. 20   x     
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30. s. 20   x   x  
31. s.21   x x x x  
32. s.21   x x x x  
33. s. 21   x  x x  

        

1. s. 63   x x    

2. s. 63   x x    

3. s. 64   x x    

4. s. 64   x x    

5. s. 65   x x  x  
6. s. 66   x x    

7. s. 67   x x    

8. s. 68    x x    

9. s. 69   x x    

10. s. 69   x x  x  
11. s. 69   x x  x  
12. s. 70   x x    

13. s. 71  x x x x x  

        

1. s. 121   x     

2. s. 122   x x  x  
3. s. 123   x     

4. s. 124   x x x x  
5. s. 125   x   x  
6. s. 126   x     

7. s. 127   x     

8. s. 128  x x x x x  

 Totalt: 53 2 53 20 7 26  
 

 

Pixel 1A och 1B Statistik 
Statistik Förmåga → Problemlösning  Begrepp Metod Resonemang Kommunikation 

Uppgift ↓       

1. s. 107   x x  x 

2. s. 108   x x  x 

3. s. 109   x x  x 

4. s. 110   x x  x 

5. s. 111   x x x x 

6. s. 112   x x  x 

7. s. 113   x x   

8. s. 113   x x x x 

9. s. 114   x x  x 

10. s. 114   x x  x 

11. s. 115   x x  x 
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12. s.116   x x  x 

13. s. 117  x x x x x 

 Totalt: 13 1 13 13 3 12 
 

 

Pixel 3A och 3B Geometri 

Geometri Förmåga → Problemlösning  Begrepp Metod Resonemang Kommunikation  

Uppgift ↓       

Pixel 
3a 

1. s. 5   x   x  
2.  s. 6   x   x  
3. s. 7   x   x  
4. s. 8   x   x  
5. s. 9   x   x  
6. s. 10   x x  x  
7. s. 11   x x  x  
8. s. 12   x x x x  
9. s. 13   x x x x  
10. s. 13   x x x x  
11. s. 14  x x x x x  
12. s. 15  x x x x x  
1. s. 15   x   x  
2. s. 15   x     

3. s. 15   x x  x  
13. s. 16   x     

14. s. 16   x   x  
15. s. 17    x   x  
16. s. 17  x x x x x  

 19 3 19 9 6 17  

        

1. s. 19   x x  x  
2. s. 20   x     

3. s. 21   x     

4. s. 22   x     

5. s. 23   x x  x  
6. s. 24   x     

7. s. 24   x     

8. s. 25   x     

1. s. 26    x     

2. s. 26   x x  x  
3. s. 26   x   x  
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9. s. 27   x     

10. s. 28   x x  x  
11. s.28   x x  x  
12. s. 28   x x  x  
13. s. 29   x x x x  
14. s. 29  x x x x x  
15. s. 29   x x x x  

 19 1 19 9 3 10  

       

Pixel 
3b 

1. s. 5   x x    

2. s. 5   x x x x  
3. s. 6   x x  x  
4. s. 6   x x  x  
5. s. 7   x x  x  
6. s. 7   x x x x  
7. s. 7   x x x x  
8. s. 8   x x x x  
9. s. 9   x x x x  
10. s.10    x x  x  
11. s. 10   x x  x  
12. s. 11   x x    

13. s. 12   x x  x  
14. s. 13   x x    

15 s. 13   x x    

16 s. 14   x x  x  
17. s. 15   x x x x  
18. s. 15   x x x x  
19. s. 16   x x    

20. s. 16   x x    

1. s. 17   x x x x  
2. s. 17   x x  x  
3. s. 17   x x x x  
4. s. 17   x x  x  
21. s. 18   x x    

22. s. 18   x x  x  
23. s. 19  x x x x x  
24 s. 19  x x x x x  

 29 2 29 29 11 21  

        

1. s. 21   x x  x  
2. s. 22   x     

3. s. 22   x x    

4. s. 23   x     

5. s. 23   x x  x  
6. s. 23   x x  x  
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7. s. 23   x x  x  
8. s. 24   x     

9. s. 24   x   x  
10. s.25   x     

11. s. 25   x     

12. s. 26   x x x   

13. s. 26   x x x   

14. s. 27   x x  x  
15. s. 27  x x x x x  
16. s. 27  x x x x x  
17.  s. 28   x     

18. s. 28   x     

19. s. 28   x x  x  
20. s. 28  x x x x x  
21. s. 29   x x  x  
22. s. 29  x x x x x  
23. s. 30   x x x x  
24. s. 30   x x x x  
25. s. 30   x x x x  
26. s. 31   x x x x  
27. s.31  x x x x x  
28. s. 31  x x x x x  
29. s. 31  x x x x x  
1. s.32   x   x  
2. s. 32   x x    

3. s. 32   x x x x  
4. s. 32   x x x x  
5. s. 32   x x    

30. s. 33   x   x  
31. s. 33   x x    

32. s. 34   x x x x  
33. s. 34   x x x x  
34. s. 34   x x    

Spel s. 35  x x x x x  

 40 8 40 30 18 26  

        

1. s. 37   x x x x  
2. s. 38   x x    

3. s. 38   x x    

4. s. 38   x x    

5. s. 39   x x  x  
6. s. 39   x x  x  
7. s. 39  x x x x x  
8. s. 40   x x  x  
9. s. 40   x x  x  
10. s. 40   x x  x  
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11. s. 41   x x  x  
12. s. 41   x x    

13. s. 41  x x x x x  
14. s. 42   x x  x  
15. s. 42   x x    

16. s. 43   x x    

17. s. 43   x     

18. s. 43   x x    

19. s. 44   x x    

20. s. 44   x x    

21. s. 45   x     

22. s. 45   x x  x  
23. s. 45  x x x x x  
24. s. 45  x x x x x  
1. s. 46   x     

2. s.46   x     

3. s. 46   x x  x  
4. s. 46   x x  x  
5. s. 46  x x x x x  
25. s. 47   x x  x  
26. s. 47   x x  x  
27. s. 47   x x  x  
28. s. 48   x     

29. s. 48   x x  x  
30. s. 48   x x  x  
31. s. 49  x x x x x  
32. s. 49  x x x x x  

 37 7 37 33 8 23  
 

Pixel 3A och 3B Statistik 
Statistik Förmåga → Problemlösning  Begrepp Metod Resonemang Kommunikation  

Uppgift ↓       

Pixel 
3b 

        

1. s. 109   x x    

2. s. 109   x x    

3. s. 109   x x    

4. s. 110   x x    

5. s. 110   x x    

6. s. 111   x x    

7. s. 111   x x  x  
8. s. 112   x x    

9. s. 112   x x  x  
10. s. 113   x x  x  
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11. s. 113   x x  x  
12. s. 114   x x x x  
1. s. 115   x x  x  
2. s.115   x x  x  
13. s. 116   x x  x  
14. s.116   x x  x  
15. s. 116   x x x x  
16. s. 117  x x x x x  

 18 1 18 18 3 11  

        

1. s. 119   x x x x  
2. s. 119   x x x x  
3. s. 119   x x x x  
4. s. 120   x x x x  
5. s. 121   x x x x  
6. s. 121   x x x x  
7. s. 122   x x x   

8. s. 122   x x x x  
9. s. 123   x x    

10. s. 123   x x  x  
11. s. 124   x x    

12. s. 125   x x  x  
13. s. 125   x x x x  
14. s. 125   x x x x  
1. s. 126   x x x x  
2. s. 126   x x x x  
3. s. 126  x x x x x  
15. s. 127  x x x x x  
16. s. 127  x x x x x  
17. s. 128  x x x x x  

 20 4 20 20 16 17  
 

Eldorado 1A och 1B Geometri  
Geometri Förmåga → Problemlösning  Begrepp Metod Resonemang Kommunikation  
Uppgift ↓        

       1A 

1. s. 99   x x    

2. s. 100   x x    

3. s. 101   x x    

4. s. 102   x x    

        

1. s. 107   x x  x  
2. s. 107   x x    

3. s 108   x x    

4. s. 108   x x  x  
5. s. 109   x x  x  
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6. s. 109   x x  x  

        

1. s. 117   x x  x  
2. s. 117   x x  x  

 12  12 12  6  

       1B 

1. s. 49   x x x x  
2. s. 50    x x    

3. s. 51   x x    

4. s. 51   x x  x  
5. s. 52   x x  x  
6. s. 52   x x  x  
7. s. 53   x x  x  

 7       

        

1. s. 86    x x x x  
2. s. 87   x x x x  
3. s. 87   x x x x  
4. s. 88   x     

5. s. 88   x x x x  
6. s. 89   x x    

7. s.89   x x  x  
8. s. 89   x x    

9. s. 89   x x  x  

 9       

        

1. s. 93   x x x x  
2. s. 94   x     

3. s. 95   x x    

4. s. 95   x x    

5. s. 96   x     

6. s. 96   x x    

7. s. 97   x     

8. s. 98    x x  x  
9. s. 98   x x  x  

 9       

        

1. s. 119   x x x x  
2. s. 120   x x  x  
3. s. 121   x   x  
4. s. 121   x x  x  
5. s. 121   x   x  
6. s. 122   x x  x  
7. s. 122   x     

 7       

        

1. s. 130   x x  x  
2. s. 131   x x  x  
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3. s. 132   x   x  
4. s. 132   x   x  
5. s. 132   x     

6. s. 132   x     

7. s. 133   x x    

8. s. 133   x x    

9. s. 134   x x    

10. s. 135   x x    

11. s. 135   x x  x  

 11       
 

Eldorado 3A och 3B Geometri  
Geometri Förmåga → Problemlösning  Begrepp Metod Resonemang Kommunikation  
Uppgift ↓        

       3a 
1. s. 55   x x x x  
2. s. 56   x x    

3. s. 56   x x    

4. s. 56   x x  x  
5. s. 57    x x  x  
6. s. 57    x x    

7. s. 58    x x    

8. s. 58   x x    

9. s. 58   x x  x  
10. s. 59   x x  x  
11. s. 59   x x  x  
12. s. 59   x x  x  
13. s. 59   x x  x  
14. s. 59   x x  x  
15. s. 59   x x  x  
16. s. 59   x x  x  
17. s. 60   x x    

18. s. 60   x     

19. s. 60   x x  x  
20. s. 61    x x    

21. s. 61   x x    

22. s. 61   x x  x  
23. s. 61   x x  x  
24. s. 61   x x x x  

 24       

        

1. s. 70   x     

2. s. 70   x x  x  
3. s. 70   x     

4. s. 71   x   x  
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5. s. 71   x  x x  
6. s. 72   x x  x  
7. s. 72   x x  x  
8. s. 72   x x x x  
9. s. 73   x   x  
10. s. 73   x   x  
11. s. 73   x x  x  

 11       

        

1. s. 89   x x  x  
2. s. 89   x x  x  
3. s. 89   x   x  
4. s. 90   x x  x  
5. s. 91   x x    

6. s. 92   x x    

7. s. 92   x x    

8. s. 92   x x    

9. s. 93   x     

10. s. 93   x x  x  
11. s. 94   x x    

12. s. 94   x x  x  
13. s. 94   x x  x  
14. s. 94   x x  x  
15. s. 94   x x  x  
16. s. 94   x x  x  
17. s. 94   x x x x  
18. s. 95  x x x x x  
19. s. 95   x x  x  

 19       

       
3b 

        

        

1. s. 16   x x x x  
2. s. 16   x x x x  
3. s. 16   x x x x  
4. s. s. 17   x     

5. s. 17   x x  x  
6. s. 17   x x  x  
7. s. 18   x x x x  
8. s. 18   x x x x  
9. s. 18   x x    

10. s. 19   x x    

11. s. 19   x x x x  
12. s. 19  x x x x x  
13. s. 19  x x x x x  
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14. s. 19  x x x x x  

        

1. s. 22  x x x x x  
2  x x x x x  
3  x x x x x  
4  x x x x x  
5  x x x x x  
6  x x x x x  
7  x x x x x  
8  x x x x x  

        

1. s. 23   x x  x  
2. s. 23   x x  x  
3. s. 23   x x  x  
4. s. 23   x x  x  
5. s. 24   x   x  
6. s. 24   x     

7. s. 24   x x x x  
8. s. 24  x x x x x  
9. s. 24  x x x x x  

        

Kul s. 32   x x x x  
1. s. 33  x x x x x  

2  x x x x x  
3  x x x x x  
4   x x x x  

        

        

1. s. 63   x x x x  
2. s. 63   x x x x  
3. s. 63   x x x x  
4. s. 64   x  x x  
5. s. 64   x  x x  
6. s. 65   x x    

7. s. 65   x x    

8. s. 66   x x  x  
9. s. 66   x x  x  
10. s. 67   x x x x  
11. s. 67  x x x x x  

        

 48       

        

hela boken  102 18 102 97 39 76  
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Eldorado 3A och 3B Statistik  
 Förmåga → Problemlösning  Begrepp Metod Resonemang Kommunikation  
Uppgift ↓        

       3a 
1. s. 101   x x    

2. s. 101   x x  x  
3. s. 101   x x x x  
4. s. 102   x x x   

5. s. 102   x x x x  
6. s. 103   x x    

7. s. 103   x x x x  
8. s. 104   x x x x  
9. s. 104   x x x x  
10. s. 105   x x x x  
11. s. 105   x x    

12. s. 106  x x x x x  
13. s. 106  x x x x x  
14. s. 106  x x x x x  
15. s. 107  x x x x x  
16. s. 107  x x x x x  
17. s. 107   x x  x  
18. s. 108   x x    

19. s. 108   x x  x  
20. s. 109   x x    

21. s. 109   x x x x  

        

       3B 
        

1. s. 35   x x    

2. s. 35   x x x   

3. s. 36   x x    

4. s. 36   x x  x  
5. s. 37   x x    

6. s. 37   x x  x  

        

1. s. 59   x x  x  
2. s. 59   x x  x  
3. s. 59   x x x x  
4. s. 60   x x  x  
5. s. 60   x x    

6. s. 61   x x  x  
7. s. 61   x x x x  
8. s. 62   x x    

9. s. 62  x x x x x  
10. s. 62  x x x x x  
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hela boken  37 7 37 37 18 25  
 

 

 

 

 

 


