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Abstract: 
Trots att kritik riktas mot matematikläroböcker för att främst innefatta uppgifter 
som tränar elevers procedurella kunskaper är elevaktivt arbete i en lärobok vanligt 
förekommande i matematikundervisningen i Sverige. Lärares urval av 
läroboksuppgifter som elever får arbeta med kan antingen möjliggöra för imitativa 
eller kreativa resonemang. En typ av imitativt resonemang är vad Lithner (2008) 
benämner som algoritmiskt guidat resonemang (GAR) vilket innebär att eleven på 
något sätt blir guidad till en lösning. Ett kreativt resonemang (KMR) innebär att 
eleven uppfattar problemet som nytt och genom att skapa egna lösningsmetoder 
når en lösning. Studien undersöker 9 lärares urval av läroboksuppgifter som sedan 
analyseras och kategoriseras som antingen GAR eller KMR. Resultatet visar att 
majoriteten av urvalen innefattar främst GAR-uppgifter men att samtliga lärares 
urval också innehåller KMR-uppgifter samt en likhet avseende omfattningen av 
uppgifter i respektive urval. Uppgiftsanalysen visar hur antalet uppgifter som lärare 
väljer till sina elever kan ge signaler om vad som förväntas av elever avseende vilken 
hastighet de bör räkna i, samt att läroboksuppgifterna i sig nödvändigtvis inte är 
vad som bör ifrågasättas. Det arbetssätt som elever ges förutsättning att använda 
kan vara avgörande för i vilken utsträckning de får möjlighet att tillämpa imitativa 
och kreativa resonemang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: 
Matematiklärobok, lärares uppgiftsurval, imitativt resonemang, kreativt 
resonemang  
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1. Inledning:  
Enskilt arbete i läroboken dominerar mycket av matematikundervisningen i Sverige 
(Skolinspektionen 2009, s. 17; Hoelgaard 2015, s.10; Löwing 2004, s. 248). 
Undervisning baserad på läromedel är vanligt förekommande i många länder men 
enligt TIMSS (2012) är det i jämförelse med andra EU/OECD-länder än mer 
frekvent i Sverige (Hoelgaard 2015, s. 10). Många lärare anser att den 
matematikundervisning de bedriver huvudsakligen utgår från och vägleds av 
matematikläroboken (Skolinspektionen 2009, s. 16) vilket bekräftas genom 
observationer som visar hur läroboken nästan alltid agerar utgångspunkt för såväl 
lärares genomgångar som övningar (Löwing 2004, s. 26). Även internationell 
forskning visar hur läroböcker och klassrumsinstruktioner relaterar till varandra. 
Bland annat framgår det att en stor andel lärare låter sin undervisning, samt den 
genomsnittliga tid som läggs på varje ämnesområde, styras av det matematiska 
innehåll som får mest utrymme i läroboken (Valverde m.fl. 2002, s. 10). 
   
Läroböcker byggs ofta upp genom att först presentera nya begrepp eller procedurer 
i en faktaruta varpå några exempeluppgifter följer. Slutligen förväntas eleverna 
själva lösa övningsuppgifter genom att kopiera procedurer som tidigare presenterats 
i exempeluppgifterna (Johansson 2003, s. 65; Lithner 2004, s. 426; Bergwall och 
Hemmi 2017, s. 4). De uppgifter som dominerar läroboken verkar främst träna 
elevers procedurella kunskaper och i allt mindre utsträckning övriga matematiska 
kompetenser (Skolinspektionen 2009:5, s. 17). Skolinspektionens rapport utkom 
innan de nya styrdokumenten Lgr 11 som med stor sannolikhet har haft sin påverkan 
på matematikläroböcker och deras utformning. Ändå verkar många läroböcker 
fortfarande till stor del inrikta sig på uppgifter som fordrar att elever ska kopiera 
procedurer (Bergwall och Hemmi 2017, s. 4) och sällan efterfrågar eller kräver 
någon djupare förståelse för bakomliggande principer (Hoelgaard 2015, s. 20).    
 
Jag har själv erfarit hur elever vid enskilt arbete i matematikläroboken använder 
boken som en guide för att lösa uppgifter. De letar då upp liknande uppgifter som 
de arbetat med tidigare för att kunna lösa nya uppgifter. Genom internationell 
forskning avseende elever i de högre årskurserna gjordes en liknande upptäckt där 
elever upprepade gånger använde specifika block från textboken som ett hjälpmedel 
för att lösa uppgifter och problem (Rezat 2009, s. 1264). Svensk 
matematikundervisning verkar enligt tidigare presenterad forskning till stor del utgå 
från en lärobok gällande både innehåll och genomförande. Dessutom antyder flera 
studier att lärobokens uppgifter främst tränar elevers procedurella kunskaper 
(Skolinspektionen 2009:5, s. 17; Bergwall och Hemmi 2017, s. 4). Ett imitativt 
arbetssätt där elever inte får möjlighet att resonera kring matematiken kan bli en 
följd av en alltför läromedelsstyrd undervisning. Elevers kunskapsutveckling 
gynnas av att resonera och skapa egna lösningar på matematiska problem. Det blir 
därför viktigt att elever får möta arbetssätt som frångår det imitativa och istället 
möjliggör för resonemang och problemlösning (Jonsson et al. 2014, s. 30–31). En 
och samma lärobok kan figurera i flera klassrum men hur undervisningen och arbetet 
utformas blir beroende av lärares val, vilket innebär att både arbetssätt och innehåll 
kan variera. Läroboken avgör inte vilken undervisning som ska bedrivas. Ramarna 
formas efter hur lärare använder och myndigheter ser på läroböcker (Johansson 
2006, s. 26). En av flera frågor som väcks är hur lärare och elever använder 
läroboken i olika undervisningssituationer. En del av att använda läroboken är de 
urval som lärare gör. Det leder till studiens syfte avseende huruvida lärares urval av 
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uppgifter i matematikläroboken som eleverna förväntas arbeta med möjliggör för 
dem att träna på att skapa egna metoder och reflektera över matematiken, eller om 
uppgifterna främst fordrar att eleverna automatiserar sitt räknande?   
 
 
2. Bakgrund: 
Den tidigare forskning som ligger till grund för detta arbete är ett resultat av en serie 
allmänna sökningar som gav en överblick av det ämnesområde som var av intresse 
för studien. I takt med dessa sökningar växte ett mer precist syfte fram och en 
avancerad sökning i databaserna ERIC (proquest), ERIC (Ebsco) samt Diva gjordes. 
De sökord som användes i olika kombinationer var; procedural conceptual 
knowledge, relational understanding, mathematics textbooks Sweden, math* 
textbooks och creative imitative reasoning. Den forskning som presenteras i 
bakgrunden har begrundats utifrån relevans i tid och för syfte och frågeställningar. 
Vissa referenser sträcker sig längre tillbaka i tiden men anses ändå vara relevanta då 
ytterligare, nyare forskning stödjer/grundas i det som skrivs och framkommer i dessa 
studier. Rapporter som utkommit innan de aktuella styrdokumenten Lgr11 trädde i 
kraft motiveras genom att finna stöd i forskning som utkommit efter införandet av 
de nya styrdokumenten. 
 
I det här avsnittet får läsaren en inblick i några av de uppfattningar av 
matematikundervisningen som aktiva lärare har gett uttryck för. Avsnittet går också 
in på vilken syn lärare och elever har på matematikläroboken samt vilken roll den 
har i matematikundervisningen. Begreppen lärobok och läroboksuppgift definieras 
för att underlätta för läsarens förståelse. Därpå presenteras lärobokens innehåll och 
vilken typ av uppgifter som tenderar att dominera i matematikläroböcker. I relation 
till lärobokens innehåll uppmärksammas olika typer av kunskap som anses viktiga 
för elevers tillämpning av matematisk kompetens, dessa kunskaper benämns som 
procedurell och konceptuell kunskap. Läsaren får sedan bekanta sig med de 
matematiska förmågor som anses relevanta för studien. Därefter presenteras 
Lithners (2008) teoretiska ramverk som möjliggör för kategorisering av imitativa 
och kreativa resonemang vilket fungerar som studiens teori. Slutligen sätts de 
matematiska förmågor som introducerats i relation till de olika typer av kunskap 
som tidigare har definierats samt imitativa och kreativa resonemang.    
 
 
2.1 Lärares syn på matematikundervisning  
En amerikansk undersökning angående tre gymnasielärares syn på matematik och 
matematikundervisning visar hur lärares uppfattningar, åsikter och preferenser om 
matematik och matematikundervisning kan spela en signifikant roll för hur de själva 
utformar sin undervisning (Gonzalez Thompson 1984, s. 119). Lärarna i 
undersökningen uppfattar matematik på olika sätt, bland annat som ett ämne 
bestående av logiskt sammanhängande områden med betoning på begrepp och 
logiken av matematiska metoder och som en tämligen statisk kropp av kunskap. 
Denna uppfattning av matematik resulterar i att innehållet i undervisningen 
presenteras som en färdig produkt medan en tredje syn representerar ett mer 
konceptuellt tillvägagångssätt som förmedlar en bild av matematik som en 
uppsättning integrerade och inbördes relaterade områden. Det är således en av dessa 
tre lärare som hänvisar till matematikens heuristiska processer där elever själva får 
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söka och nå kunskap genom problemlösningar (Gonzalez Thompson 1984, s. 119). 
Lärarnas olika uppfattningar om matematik har även inverkan på deras syn på 
planering och förberedelser inför instruktioner till eleverna. En lärare anser att 
förberedelser inför instruktioner inte gynnar lektionerna medan övriga två menar att 
noggrann planering och förberedelser är av stor vikt för att säkerställa kvaliteten på 
undervisningen. Deras planeringar har dock olika syften och utgångspunkter. En av 
dessa två följer läroboken noggrant och använder inga andra referensmaterial medan 
den andre har erkänt de begränsningar som finns i läroböcker och utgår ifrån en 
mängd andra källor och material (Gonzalez Thompson 1984, s. 120). I en 
enkätstudie där 180 lärare i en svensk grundskola har fått beskriva bland annat sin 
undervisning i matematik framgår det att de gärna ser ett mindre fokus på läromedlet 
och önskar mer fokus på sammanhållande undervisning i klassen (Pettersson 2008, 
s. 115).          
 
Många lärare uttrycker en avsaknad av tillräckliga kunskaper angående kursplanen 
i matematik (Skolinspektionen 2009, s. 8). I rapporten framkommer det att 
kursplanen uppfattas ha en mycket svag eller obefintlig vägledning för lärarna vilket 
kan bero på att den anses vara skriven på ett svårbegripligt sätt. Det kan också bero 
på en avsaknad av tid för gemensamma diskussioner och tolkningar av kursplanen 
lärare emellan. Lärarna anses ha svårt att urskilja de kompetenser som 
undervisningen syftar att utveckla hos eleverna. Generellt verkar lärarna inrikta sig 
mer mot mål att uppnå och störst fokus tenderar att riktas mot innehållsmoment 
(Skolinspektionen 2009, s. 8). Fokus tenderar alltså att ligga på matematiskt innehåll 
och i mindre utsträckning på specifika förmågor som ska utvecklas. Viktigt att 
uppmärksamma är att Skolinspektionens rapport gavs ut redan 2009 vilket betyder 
att undersökningen gjordes utifrån dåvarande styrdokument Lpo94 där varken 
centralt innehåll eller förmågor ingick. Det verkar ändå rimligt att anta att detta 
fortfarande i viss utsträckning gäller då det verkar finnas stora likheter avseende 
innehållet i styrdokumenten lpo94 och i lgr11. Det som i tidigare kursplan för 
matematik fanns beskrivet i strävansmålen som beskriver förmågor och 
kompetensmål kan jämföras med vad som står i den rådande kursplanens syfte som 
tar upp förmågor som eleven ska få möjlighet att utveckla (lgr11, s. 62). 
Kompetensmålen som finns beskrivet i lpo94, exempelvis 
problemlösningskompetens, procedurhanteringskompetens och 
resonemangskompetens (Skolinspektionen 2009, s. 11–12) liknar till stor del de 
förmågor som eleverna genom undervisningen ska ges förutsättning att utveckla 
enligt dagens läroplan (lgr11, s. 63). Enligt Skolinspektionens rapport (2009, s. 8) 
framkommer det att många lärare verkar ha otillräckliga kunskaper om kursplanen. 
Det anses bland annat vara en följd av att kursplanen är skriven på ett svårbegripligt 
sätt samt att skolorna inte avser tid för gemensamma diskussioner om och tolkningar 
av kursplanen (Skolinspektionen 2009, s. 8). Intressant är hur de lärare som ingår i 
en undersökning av Sterner (2015) uttrycker en frustration angående innebörden av 
matematiska resonemang. Lärarna finner det svårt att förklara och tillämpa 
resonemangsförmågan i undervisningen vilket också kan leda till begränsningar i 
elevers möjlighet att utveckla just den förmågan (Sterner 2015, s. 112). Samma typ 
av problematik där lärare verkar ha svårt att till fullo tolka och förstå 
styrdokumentens innehåll tenderar att kvarstå trots flera års intervall samt nya 
styrdokument.  
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2.2 Lärares och elevers syn på matematikläroboken  
Debatten gällande läromedel och dess styrande funktion har under en tid 
framkommit som något negativt och i Sverige har det, i likhet med den brittiska 
debatten, handlat om läromedlens vara eller icke vara.  Sällan har kvaliteten eller på 
vilket sätt läromedel används diskuterats (Hoelgaard 2015, s. 10–11). Ur ett 
internationellt perspektiv visar en studie genomförd av Cai och Wang (2009) hur 
lärares attityder gentemot läroböcker kan skilja sig åt i olika länder. Studien syftar 
att undersöka kinesiska och amerikanska lärares kulturella attityder till vad som, 
enligt dem, anses vara effektiv matematikundervisning. I studien framkommer att 
de deltagande lärarna från båda länderna har mycket olika åsikter angående 
läroböckernas roll i undervisningen. I Kina är tester och böcker starkt beroende av 
den nationella enhetliga läroplanen medan det i USA inte existerar någon enhetlig 
läroplan. De kinesiska lärarna betonar hur viktigt det är att lärare har en grundlig 
förståelse av läroböckerna och menar att det är ett grundläggande drag för effektiva 
lärare (Cai & Wang 2009, s. 283). I en rapport från Skolinspektionen framkommer 
det att många lärare anser att deras matematikundervisning i huvudsak formas av 
läroboken och att den är en faktor som påverkar när det gäller målen för elevernas 
lärande (Skolinspektionen 2009, s. 16). En starkt läroboksstyrd undervisning i 
matematik kan riskera att elever får små eller inga möjligheter att utveckla andra 
förmågor, så som problemlösning, förmågan att använda logiska resonemang och 
att sätta in matematiska problem i sammanhang (Skolinspektionen 2009, s. 9). Ett 
flertal av de lärare som uppvisar osäkerhet gällande syftet med olika delar i 
kursplanen och deras roll i undervisningen ser läroboken som ett viktigt stöd som 
ger vägledning och de verkar förlita sig på att läroboken tolkar kursplanen på ett bra 
sätt (Skolinspektionen 2009, s. 17). 
  
Löwings forskning (2004) visar hur läromedel i sig inte hindrar elevers lärande, 
problemet är hur lärare väljer att använda läromedlen. Liknande framgår också i 
Skolinspektionens rapport där det uppmärksammas hur lärares val och hantering av 
läromedel är avgörande för elevers möjligheter att träna andra kompetenser än 
procedurhantering (Skolinspektionen 2009, s. 17).  
 
Wester (2015) har i sin licentiatuppsats undersökt reforminriktad 
matematikundervisning utifrån ett elevperspektiv. Eleverna gick vid 
undersökningens genomförande i högstadiet. Enligt hans undersökning framgår det 
att de deltagande eleverna anser att lärarens genomgångar och det laborativa arbetet 
upptar deras tid så att de inte hinner räkna så många uppgifter. De verkar värdera att 
hitta effektiva metoder för att lösa uppgifter och deras föreställning om 
matematikundervisning är att man lär sig bäst genom att arbeta med många uppgifter 
(Wester 2015, s. 108).  Internationell forskning gällande undervisning och lärande i 
vad som motsvarar svensk gymnasieskola visar att eleverna under tidsaspekten av 
ett skolår inte gavs möjlighet att arbeta med vad Schoenfeld (1988, s. 159) menar är 
äkta problemlösning. Enligt honom fick eleverna arbeta med övningar och uppgifter 
som var utformade för att indikera behärskning av relativt små delar av ämnet samt 
att dessa uppgifter ska lösas på kort tid. Det visar sig vanligt att eleverna under en 
skolvecka får hemläxa bestående av mellan 18 och 45 problem. Lärarens övning går 
ut på att eleverna ska kunna presentera lösningar på så många uppgifter som möjligt. 
Schoenfeld menar att enligt längden på dessa uppgifter finns en förväntning att 
eleverna ska lösa minst 20 problemuppgifter under en lektion på 54 minuter vilket 
innebär att eleverna förväntas lägga relativt kort tid på varje uppgift (Schoenfeld 
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1988, s. 159). Vidare uppmärksammar han att det är vanligt att matematikprov ofta 
tenderar att innehålla en stor mängd uppgifter och att tiden som avsätts till dessa 
prov innebär att elever inte förväntas arbeta med en uppgift längre än i några 
minuter. Detta sänder enligt Schoenfeld vissa signaler som indikerar att om elever 
inte kan lösa en viss andel uppgifter inom en specifik tidsåtgång så förstår de inte 
materialet och borde be om hjälp (Schoenfeld 1988, s. 159).  
 
 
2.3 Lärobokens roll i matematikundervisningen  
I Sverige styrs matematikundervisningen mer frekvent av matematikläroboken än i 
jämförande EU/OECD-länder enligt TIMSS 2012 (Hoelgaard, 2015 s. 10). Här finns 
en inrotad tradition av läroboksanvändning där många elever, föräldrar och kollegor 
förväntar sig att lärare ska använda läroböcker. Läroboken anses försäkra att erbjuda 
elever alla de delar av matematiken som är nödvändiga för ett fortsatt lärande 
(Johansson 2006, s. 29). Lärare ser i många avseenden läroboken som sin 
överordnade (Löwing 2004, s.248) och den påverkar i stor utsträckning vilka 
uppgifter elever arbetar med men också vilka exempel lärare uppmärksammar. 
Läroböcker kan dock aldrig garanteras eller förutsättas att följa läro- och kursplanen 
(Johansson 2006, s. 26). Vidare hävdar Johansson (2006, s. 26) att innehållet i 
läroböcker till och med kan avvika från de nationella riktlinjer som finns i 
läroplanen. Fram till år 1991 utförde den svenska staten förhandsgranskningar av 
läroböcker (Johnson Harrie 2009, s. 223) men det finns ingen nuvarande statlig 
kontroll eller utvärdering av läroböcker i Sverige (Johansson 2003, s. 43). I 
dagsläget är det producenter och konsumenter som blir ansvariga att avgöra 
kvaliteten på läroböcker. En viss indirekt statlig påverkan existerar dock i 
förväntningarna att professionella lärare, utifrån deras uppdrag att förverkliga de 
mål som finns formulerade i läroplanen och tillhörande kursplaner, ska bedöma och 
välja vilka läroböcker som ska användas i undervisningen (Johnson Harrie 2009, s. 
223).     
 
I Sverige förekommer det inte några i förväg bestämda regler för hur lärare ska 
arbeta med matematikböcker och inte heller med matematikundervisning i sin 
helhet. Läroböcker kan innehålla riktlinjer från lärobokens författare men dessa 
utger sig vara just riktlinjer och därmed inte ett måste för lärare att följa. Lärare kan 
utifrån samma lärobok arbeta på olika sätt och fastän läroboken i stor utsträckning 
styr matematikundervisningen innebär det inte en total detaljstyrning (Johansson 
2006, s. 26).  
 
Den matematik som elever får uppleva i klassrummet blir avgörande för hur de 
utvecklar sin matematiska förståelse (Schoenfeld 1988, s. 161). Lärares val av 
arbetssätt, matematiskt innehåll och läroböcker kan därmed bli avgörande för hur 
elever utvecklar sin matematiska förståelse. Pedagogik handlar om lärares tankar, 
bedömningar och val inför och under sin undervisning (Speer, Smith & Horvath 
2010, s. 101). Studier om lärares användning av läroböcker visar att den didaktiska 
situationen påverkas av hur lärare väljer att använda artefakter (verktyg) som 
läroboken (Rezat och Sträβer 2012, s. 645). Johansson (2006, s. 29) menar även hon 
att läroböcker är artefakter som både kan möjliggöra eller hindra elevers utveckling. 
En och samma lärobok kan figurera i flera klassrum men undervisningens innehåll 
och arbetssätt skiljer sig åt utifrån de val lärare gör. Ramarna för undervisningen blir 
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beroende av hur lärare använder och myndigheter ser på läroböcker (Johansson 
2006, s. 26).  
 
Löwing (2004, s. 26) beskriver hur hon vid genomförda observationer upptäckt att 
läroboken nästan alltid agerar utgångspunkt för såväl lärares genomgångar som 
övningar. En studie avseende svenska matematikböcker för årskurserna 7–9 visar 
hur läroboken både kan agera som stöd för lärare i deras instruktioner men det kan 
också hindra elevernas förståelse (Ahl 2016, s. 199). Vidare menar hon att lärare 
kan välja att interagera med läroboken på olika sätt och hon uppmärksammar hur de 
färdiga lösningsexempel och metoder som presenteras i läroboken kan hindra lärares 
strävan att komma åt problem på olika sätt (Ahl 2016, s. 199).  Internationell 
forskning har visat på relationer mellan läroböcker och klassrumsinstruktioner där 
det finns ett samband mellan andelen lärare och hur de uppmärksammar de ämnen 
som främjas av läroboken. Det har också gått att urskilja en koppling mellan dessa 
läroboksfrämjade ämnen och den genomsnittliga undervisningstid som ägnas åt 
varje ämne (Valverde m.fl. 2002, s. 10). 
 
 
2.3.1 Definition av lärobok och läroboksuppgift  
Nationalencyklopedin (ne.se) tillhandahåller inte någon definition av lärobok utan 
det ryms under begreppet läromedel där det beskrivs som en resurs för lärande och 
undervisning. En uppgift är enligt Nationalencyklopedin ett ”visst avgränsat arbete 
som man fått tilldelat eller eventuellt själv åtagit sig”. Selander (2003, s. 184) menar 
att läroboken kan ses som ”en minnesbank för kunskap där vi placerar sådana fakta, 
förklaringar och exempel som vi ser grundläggande, giltiga, objektiva och 
nödvändiga för vår gemensamma, sociala och kulturella orientering”. Johansson 
(2011, s. 173) menar att uppgifter i matematikläroböcker antingen kan vara utan 
kontext som exempelvis 8+2= _ eller med kontext (textuppgifter). Stein och Smith 
(1998, s.  263) definierar matematikuppgifter som en del av en klassrumsaktivitet 
som ägnas åt utvecklingen av en viss matematisk idé. Zhu och Fan (2006, s. 10) 
beskriver hur uppgifter i ett läromedel kan ses som en situation där det förväntas att 
eleven kommer med en slutsats, eller ett svar. I den här studien definieras 
läroboksuppgift som ett visst avgränsat arbete eleven fått tilldelat sig i läroboken, 
med förväntning att eleven presenterar ett svar och en lösning i nivå med de krav 
som ställs för den aktuella årskursen.  
 
Lärobok definieras som den bok alla elever innehar ett exempel av och som 
innehåller en samling uppgifter (se definition för läroboksuppgift) som syftar till att 
möjliggöra för elevaktivt arbete där elever förväntas presentera svar och lösningar i 
nivå med vad som förväntas av den aktuella årskursen. Läroboken innehåller således 
enbart uppgifter som är tänka att lösas av eleverna med den kunskap och de 
förmågor de förväntas besitta vid den aktuella situationen.  
  
 
2.4 Matematiklärobokens innehåll  
Lärobokens olika avsnitt inleds vanligtvis med en presentation av nya begrepp eller 
procedurer i en faktaruta. Därefter följer några exempeluppgifter och slutligen 
förväntas elever själva lösa övningsuppgifter genom att kopiera den procedur som 
tidigare presenterats i exempeluppgifterna (Johansson 2003, s. 65; Lithner 2004, s. 
426; Bergwall och Hemmi 2017, s. 4). Ett sådant arbetssätt kräver sällan någon 
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förståelse av bakomliggande principer eftersom elever endast kan applicera de 
procedurer de har lärt sig (Hoelgaard 2015, s. 20; Schoenfeld 1988, s. 163). En 
alltför läroboksbaserad undervisning där fokus ligger på inlärning av procedurer 
hämmar svenska elever och deras kunskapsutveckling. Läroböcker tenderar att 
främst inrikta sig på just procedurell kunskap (Bentley 2008, s. 125) vilket bland 
annat innebär en förmåga att tillämpa olika matematiska procedurer för att kunna 
lösa rutinuppgifter. En rutinuppgift kan anses vara motsatsen till problemlösning 
som innebär att elever genom ansträngning ska drivas av en vilja att finna en lösning 
och inte använda en, för dem, redan given lösningsmetod (Taflin 2007, s. 37–38). 
Rutinuppgifter är bekanta för elever då de sedan tidigare har mött liknande uppgifter 
och kan därmed avgöra och välja en lämplig metod för att lösa uppgiften (Skolverket 
2017, s. 7).  
 
Enligt resultaten från en analys av klassrumsobservationer framkommer det att den 
vanligaste kompetensen som eleverna övar då de arbetar med läroboksuppgifter är 
träning i procedurer, alltså räkning efter givna regler. Det finns ett starkt samband 
mellan användningen av läroboken och övning i att hantera procedurer och ett svagt 
samband mellan läroboken och övriga kompetenser (Skolinspektionen 2009, s. 17).  
 
 
2.5 Procedurell och konceptuell kunskap  
Procedurella kunskaper kan inom matematiken förklaras som procedurer som inte 
innefattar en grundläggande förståelse av begrepp (Bentley 2009, s. 16) och kan 
liknas vid det formella matematiska språket och algoritmer (Hiebert & Lefevre 
1986, s. 7–8). Det inbegriper en medvetenhet om matematiska symboler och hur 
dessa kan hanteras. Hantering av regler, procedurer och algoritmer vid lösning av 
matematiska uppgifter inkluderas också i procedurell kunskap (Hiebert & Lefevre 
1986, s. 7–8). Då procedurella kunskaper isoleras kan det liknas vid en slags utantill-
kunskap som kräver att elever måste memorera en större mängd information (Jäder 
2015, s. 9). I relation till elevaktivt läroboksarbete är det också möjligt för elever att 
följa mallar för hur uppgifterna med förbestämda procedurer ska lösas vilket då 
innebär att de inte behöver memorera någon information alls.  
 
Att elever kan välja och behärska olika matematiska metoder och att behärska 
procedurer och rutinuppgifter är dock även av vikt för elevernas förståelse och 
kunskapsutveckling inom matematik (Skolverket 2017, s. 7). Procedurell kunskap 
innebär främst att kunna hantera stegvisa procedurer (Hansson 2013, s. 1) vilket kan 
liknas med vad som kallas instrumentell förståelse. En instrumentell förståelse 
kopplas samman med ”hur” och innebär ett lärande inriktat på metoder, procedurer 
och algoritmer (Hansson 2013, s. 1). Instrumentell förståelse kan liknas vid regler 
utan anledning (författarens översättning) där elever tar till sig matematiska regler 
utan någon djupare förståelse för varför de fungerar (Skemp 2006, s. 89–90). Det är 
vanligt förekommande att lärare undervisar inom instrumentell matematik och 
Skemp (2006, s. 92) uppmärksammar följande tre fördelar med ett instrumentellt 
lärande: 
 

• det kan i vissa sammanhang vara lättare att förstå och lära sig instrumentell 
matematik och de regler som finns inom olika matematiska områden.  

• belöningar är tydligare och kommer fortare vilket kan ge en känsla av 
framgång och tillfredsställelse.  



 

11 
 

• det krävs mindre kunskap och kan ofta snabbt ge korrekta och tillförlitliga 
svar.  

 
I relation till det procedurella står konceptuell kunskap vilket kan ses som en tydlig 
eller underförstådd förståelse av de principer som styr och samband mellan 
kunskaper inom ett område (Rittle-Johnson & Wagner Alibali 1999, s. 175). Det 
handlar om förmågan att på ett flexibelt sätt kunna använda och koppla samman 
olika kunskaper (Hansson 2013, s. 1). En central utgångspunkt för konceptuell 
kunskap är förståelsen av begrepp som knyter samman olika kontexter och en 
konceptuell undervisning består av både procedurer och begrepp (Bentley 2009, s. 
16–17). Konceptuell kunskap beskrivs vara mycket relationsrik och kan därmed inte 
ses som en isolerad del information inom ett ämne. Det är först när flera delar av 
information sätts i relation till varandra som konceptuell kunskap utvecklas 
(Hierbert och Lefevre 1986, s. 3–5). Konceptuell kunskap är nära förknippat med 
en relationell förståelse som förklaras i termer om “att veta vad som ska göras och 
varför” (författarens översättning) (Skemp 2006, s. 89). Det innebär en förståelse 
för varför regler fungerar och hur dessa regler vid behov kan anpassas. En relationell 
förståelse tillåter elever att förstå underliggande idéer i resonemang och möjliggör 
för dem att på ett flexibelt sätt förena olika kunskaper (Hansson 2013, s. 1).  
 
Procedurell och konceptuell kunskap bör inte diskuteras i termer om antingen eller. 
Båda kunskaperna är avgörande för tillämpningen av goda matematiska 
kompetenser (Jäder 2015, s. 12; Hansson 2013, s. 2). Ett procedurellt fokus gör att 
elever klarar uppgifter där de direkt kan tillämpa inlärda beräkningsprocedurer 
(Bentley 2008, s. 130) men ett uteslutande procedurellt tillvägagångssätt kan hämma 
elevers utveckling av konceptuell kunskap (Jäder 2015, s. 2; Bentley 2008, s. 130).  
 
Behärskandet av matematiska rutiner kan bidra till att öka elevers självförtroende 
och motivation. Den vanligaste formen av rutinuppgifter anses vara algoritmer och 
procedurmallar vilka ger elever snabba och relativt säkra lösningar (Popov & 
Ödmark 2013, s. 1). Positivt är att elever därmed kan uppleva en känsla av att de 
bemästrar matematik. Nackdelen i detta är enligt Popov och Ödmark (2013, s. 1) att 
matematiken som omfattar dessa uppgifter inte nödvändigtvis behöver förstås av 
eleverna för att de ska kunna lösa dem. Därmed kan inlärda rutiner även riskera att 
hämma elevers utveckling av andra matematiska förmågor, (Popov & Ödmark 2013, 
s. 1). Procedurella kunskaper tenderar att betonas på bekostnad av konceptuella 
kunskaper, vilket därmed kan leda till instrumentell förståelse (Hansson 2013, s. 2). 
Matematikutbildare hävdar att elever och vuxna, på grund av bristande förståelse, 
inte förmår använda de metoder och procedurer de fått lära i skolan vilket relateras 
till hur matematikundervisningen genomförs (Boaler 1998, s. 41–43).    
     
Som tidigare nämnts anses läroböcker fokusera främst på uppgifter av procedurell 
karaktär vilket kan innebära bristande träning av matematiska kompetenser där 
konceptuell kunskap är av betydelse. I det ser Skolverket en problematik då elever 
verkar arbeta omfattande med läroboksuppgifter (Skolinspektionen 2009:5, s. 17). 
En önskan finns att de proceduruppgifter som dominerar läroböcker i större 
utsträckning bör kompletteras med uppgifter som möjliggör för elever att utveckla 
även andra kompetenser (Skolinspektionen 2009:5, s. 17), exempelvis förmågan att 
föra matematiska resonemang (Skolverket 2011, s. 62). För att utveckla en 
resonemangsförmåga krävs en djupare förståelse än det instrumentella som 
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behandlar ”hur” vi ska gå tillväga, vi måste också förstå ”varför” vilket kopplas till 
ett relationellt lärande. Skemp (2006, s. 92–93) menar att det finns minst fyra 
fördelar med den typen av lärande: 
 

• mer anpassningsbart för nya uppgifter. En förståelse för hur och varför en 
metod fungerar medför att den kan kopplas till nya typer av problem. 

• det kan vara lättare att minnas. Här finns en paradox i att det omfattar mer 
kunskap, är svårare att förstå och tar längre tid att lära sig. Det underlättar 
dock för elever att minnas då exempelvis formler och regler kan ses som 
en sammanhängande enhet kopplad till tidigare tillämpad kunskap. 

• relationell kunskap kan vara ett effektivt mål i sig själv där behovet av 
belöning och straff reduceras, vilket kan underlätta för lärare att motivera 
elever vilket också relaterar till nästa punkt: 

• om elever upplever relationell förståelse som tillfredsställande kan det leda 
till ansträngning och försök att söka nytt material och utforska nya 
områden, deras inre motivation ökar. 

 
 
2.6 Matematiska förmågor  
Enligt styrdokumenten ska matematikundervisningen innefatta arbete med fem 
förmågor. Nedan kommer tre av de förmågor som anses relevanta för den här 
studien att presenteras.  
 
Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att ”formulera och lösa problem 
med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder” (Skolverket 
2011, s. 63). Förmågan beskrivs i de tidigare årskurserna med att eleven ska kunna 
lösa enkla problem i elevnära situationer och använda någon strategi med viss 
anpassning till problemets karaktär. Det innebär också att eleven kan beskriva 
tillvägagångssätt och ge enkla omdömen om resultatets rimlighet (Skolverket 2017, 
s. 29). Problemlösning är en stor del av matematiken och innefattar många delar, 
exempelvis att använda matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer och även 
att kunna resonera matematiskt. En utveckling av kunskaper avseende 
problemlösning innebär till stor utsträckning att se alternativa lösningar på vägen 
mot ett resultat (Skolverket 2017, s. 5). Matematiska problem förklaras som en 
motpol till rutinuppgifter då det innebär att eleverna möter situationer eller uppgifter 
som de inte direkt kan avgöra hur de ska lösas. Det är för eleverna något nytt som 
kräver undersökning och prövning för att finna en lösning (Skolverket 2017, s. 7). 
 
I läroplanen framgår det att matematik till sin art är en kreativ, reflekterande och 
problemlösande aktivitet. Eleverna ska genom undervisning i ämnet matematik ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang 
(Skolverket 2011, s. 62–63).  Att föra ett matematiskt resonemang innebär dels att 
utveckla en förståelse för att matematiska samband är konstruerade och därmed 
genom resonemang kan återupptäckas. Genom att resonera sig fram kan eleverna 
komma fram till olika lösningar med hjälp av både informella och formella 
matematiska argument. Det underlättar för dem då de med hjälp av matematiska 
resonemang ska motivera olika val och slutsatser i nya situationer, exempelvis val 
av arbetssätt (Skolverket 2017, s. 10).  
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I ämnesplanens syfte för matematik beskrivs att eleverna ”Genom undervisningen i 
matematik ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att välja och använda 
passande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter” 
(Skolverket 2011, s. 63). I de tidiga årskurserna 1–3 innebär procedurförmågan att 
eleven kan välja och använda metoder samt att kunna göra vissa anpassningar till 
sammanhanget för att klara av att göra enkla beräkningar och lösa enkla 
rutinuppgifter (Skolverket 2017, s. 29). Att elever kan välja och använda olika 
matematiska metoder och behärska procedurer och rutinuppgifter har även det en 
central roll för elevernas förståelse och fortsatta kunskapsutveckling inom 
matematikämnet (Skolverket 2017, s. 7). Procedurförmågan innebär att kunna 
identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därmed 
kunna använda den på ett mer eller mindre effektivt sätt. Att kunna behärska 
metoder gör det möjligt för elever att utföra avancerade matematiska beräkningar 
utan att behöva lägga en stor mängd information på minnet (Skolverket 2017, s. 8).  
 
 
3. Lithners ramverk för imitativa och kreativa resonemang   
Detta kapitel behandlar den teori vari studien har sin utgångspunkt och syftar att 
presentera ett teoretiskt ramverk för matematiska resonemang där både imitativt och 
kreativt matematiskt grundat resonemang definieras. Ramverket bygger på 
empiriska data från de resonemang elever använder då de löser matematiska 
uppgifter. Lithner (2008) har utifrån flera undersökningar arbetat fram detta ramverk 
där han definierar resonemang som en kedja av tankar som används för att skapa 
påståenden och nå en slutsats då en matematikuppgift ska lösas (Lithner 2008, s. 
257). Ramverket gör det möjligt att definiera olika typer av resonemang och 
kategorisera dem utifrån antingen imitativa resonemang eller kreativa resonemang. 
Det har arbetats fram under ett flertal år och ramverket går att använda som ett 
verktyg för att karaktärisera och analysera empiriska data. Lithners ramverk är i 
första hand framtaget för att analysera möjligheterna till olika typer av resonemang 
då elever resonerar men i denna studie kommer ramverket att modifieras och 
användas för att för att analysera läroboksuppgifter.  
 
Utifrån Lithners (2008) ramverk definieras begreppet matematiska resonemang som 
den tankegång som används för att skapa och komma fram till påståenden och 
slutsatser vid lösning av uppgifter. I Lithners definition av resonemang inkluderas 
även sådant som elever kan utantill och som de kan göra på rutin. Det behöver inte 
innebära en formell logik och begränsas därför inte till endast bevis. Ett resonemang 
kan till och med leda till ett felaktigt svar så länge det förekommer något/några 
välbetänkta skäl som stöder resonemanget (Lithner 2008 s. 257). Ramverket 
innefattar två begrepp varav ”svar” (answer) syftar på det specifika som efterfrågas 
i uppgiften, medan ”lösning” (solution) innebär en motivering till svaret som kan 
visa hur svaret har uppkommit (Lithner 2008, s. 257). Ramverket syftar att dela in 
olika typer av matematiska resonemang i två huvudkategorier; imitativt och kreativt. 
Med hjälp av ramverket kan de två resonemangstyperna och dess bakomliggande 
faktorer karaktäriseras.  
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3.1 Imitativa resonemang  
Ett imitativt resonemang innebär att elever kopierar procedurer de har lärt sig.  De 
empiriska studier som ramverket grundas på har identifierat två typer av imitativt 
resonemang. En av dessa är memorerat resonemang som innebär att eleven bara 
behöver komma ihåg och använda sig av ett memorerat svar och det behövs då ingen 
uträkning för att kunna presentera ett svar (Lithner 2008, s. 258). Den andra typen 
av imitativt resonemang är algoritmiskt resonemang (AR) vilket innebär 
resonemang som följer en bestämd algoritm (Lithner 2008, s. 258). En algoritm 
tolkas i Lithners ramverk som en förutbestämd procedur som kan användas för att 
lösa en uppgift (Lithner 2008, s. 259). När eleven ska identifiera den bäst lämpade 
algoritmen kan detta enligt Lithner göras med hjälp av tre olika tillvägagångssätt.  
 
Det tillvägagångssätt som kommer att bli aktuellt i denna studie benämns som guidat 
algoritmiskt resonemang. Det innebär således att eleven på något sätt blir guidad 
med hjälp av antingen en person eller med hjälp av en text. Textguidat resonemang 
kan exempelvis innebära att eleven får hjälp med att lösa uppgiften genom 
matematikbokens informationsrutor som erbjuder en regel eller ett 
lösningsexemplar som eleven sedan kan kopiera för att lösa uppgifterna (Lithner 
2008, s. 263–264). Textguidat algoritmiskt resonemang är det tillvägagångssätt som 
är aktuellt i denna studie och kommer fortsättningsvis även benämnas som GAR 
vilket då är en förkortning av guidat algoritmiskt resonemang.   
 
 
3.2 Kreativa resonemang  
I motsats till imitativa resonemang står vad Lithner (2008, s. 266) kallar kreativa 
matematiska resonemang. Lithner beskriver det som resonemang där elever skapar 
egna lösningsmetoder och det karaktäriseras av och uppfyller tre kriterier:  
 

1. Något nytt. Ett (för den som resonerar) nytt resonemang skapas eller ett 
bortglömt återskapas.  

2. Rimlighet. Det finns argument eller motivering till varför val av strategi 
och/eller det strategiska genomförandet av uppgiften är korrekta eller 
rimliga.    

3. Matematiskt grundat. De argument som anges till valda steg i lösningen 
ska vara styrkta i matematiska egenskaper (Lithner 2008, s. 266).  

 
En förenklad förklaring av vad ett kreativt resonemang innebär är då elever frångår 
ett imitativt arbetssätt och löser uppgifter som inte är av rutinmässig karaktär. 
Genom kreativa matematiska resonemang uppfattar elever problemet som nytt och 
försöker på olika sätt att lösa det. Kreativa matematiska resonemang behöver 
nödvändigtvis inte vara en utmaning så som exempelvis problemlösning. 
Definitionen innefattar också grundläggande resonemang (Lithner 2008, s. 266–
267).  
 
 
3.3 Lithners ramverk i relation till de olika matematiska förmågorna  
Problemlösningsförmågan och resonemangsförmågan bygger dels på att skapa 
något nytt vilket kan relateras till kreativa resonemang. Procedurförmågan kan i sig 
relateras till vad Lithner (2008) benämner som imitativa resonemang som innebär 
att elever kopierar procedurer de lärt sig. Detta avsnitt syftar att ge en generell 
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överblick av i vilken utsträckning dessa tre matematiska förmågor kan relatera till 
olika typer av kunskap samt imitativa och kreativa resonemang.   
 
Konceptuell förståelse har tidigare förklarats som mycket relationsrik och 
konceptuell kunskap utvecklas då flera delar av information sätts i relation till 
varandra (Hierbert och Lefevre 1986, s. 3–5). Enligt Sidenvall (2015, s. 14) kan en 
konceptuell förståelse sättas i relation till just kreativa matematiska resonemang då 
en konceptuell förståelse innebär att olika delar av matematiken kopplas samman. 
Ett kriterium för vad Lithner (2008) kallar kreativa resonemang är som tidigare 
nämnts, likt problemlösning, ”något nytt” för den som resonerar. Det kan innebära 
att ett nytt resonemang skapas eller att ett bortglömt resonemang återskapas (Palm, 
Boesen & Lithner 2011, s.225; Lithner 2008, s. 266). För att elever ska lära sig att 
lösa den typ av uppgifter där färdiga lösningsmetoder saknas behöver de kunna 
resonera matematiskt (Sidenvall 2015, s. 1). Vidare menar han att matematiska 
resonemang är nära besläktat med matematisk problemlösning (Sidenvall 2015, s. 
2) samt att elever genom att träna sin resonemangsförmåga också tränar sin 
problemlösningsförmåga (Sidenvall 2015, s. 9). 
 
Procedurförmågan som den beskrivs i kursplanen för matematik innebär främst att 
elever ska välja och använda lämpliga metoder vid lösning av rutinuppgifter 
(Skolverket 2011, s. 63). Gällande imitativa resonemang behöver eleven inte ens 
välja en metod då den redan finns presenterad för eleven att använda. I det finns en 
tydlig koppling till procedurell kunskap som vid isolering kan liknas vid utantill-
kunskap vilket innebär att elever måste memorera information (Jäder 2015, s. 9). 
Det kan också liknas vid vad Lithner (2008) benämner som imitativa resonemang 
vilket innebär att elever kopierar procedurer de lärt sig. Imitativa resonemang som 
innebär att använda procedurer kräver bara en procedurell kunskap (Sidenvall 2015, 
s. 13). Det är dock effektivt för elever att använda sig av procedurer då de ska lösa 
uppgifter i bekanta situationer, exempelvis rutinuppgifter, och matematiken skulle 
bli ohanterlig utan en procedurell kunskap. Vidare understryker han hur viktigt det 
är att byggandet av procedurell förståelse alltid bör vara kopplad till konceptuell 
förståelse (Sidenvall 2015, s. 6).  
 
 
4. Syfte och frågeställning: 
Syftet med den här studien är att undersöka lärares specifika urval av uppgifter från 
en matematiklärobok och huruvida de valda uppgifterna möjliggör för elever att 
tillämpa imitativa eller kreativa resonemang.  
 

• I vilken utsträckning möjliggör lärares urval av uppgifter från läroboken för 
elever att tillämpa imitativa/kreativa resonemang?  
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5. Metod 
Detta examensarbete syftar att undersöka hur lärares specifika urval av uppgifter 
från en matematiklärobok möjliggör för eleverna att föra imitativa, i detta fall guidat 
AR, eller kreativa resonemang. För att besvara syftet och frågeställningen utfördes 
en empirisk studie. I följande kapitel ges en beskrivning av undersökningens metod 
med avseende på datainsamling, databearbetning och analys av data.  
 
 
5.1 Val av metod   
För att analysera olika medier så som text och dokument är en innehållsanalys 
lämplig. Innehållsanalysen är enligt Larsen (2009, s. 101) ett mycket vanligt 
förekommande analyssätt och syftet är att identifiera mönster, samband och 
gemensamma drag eller skillnader. Enligt Bryman (2008, s. 283) är 
innehållsanalysen ett angreppssätt som vid analysen av dokument och texter på ett 
systematiskt och replikerbart sätt syftar att kvantifiera innehållet utifrån i förväg 
bestämda kategorier. Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 135) belyser hur det enligt 
Stukát (2011, s. 60) kan röra texter som exempelvis läroplaner, läroböcker eller 
kursplaner. I detta fall var det en tänkt elevlösning som analyserades. Metoden i 
detta arbete utgick från en kvantitativ innehållsanalys av läroboksuppgifter där en 
granskning gjordes av de urval av uppgifter som de deltagande lärarna har gjort, 
utifrån det avsnitt i matematikboken som klassen vid genomförandet av studien 
befann sig. Om studiens huvudsakliga intresse är att undersöka hur många eller hur 
ofta förekommande något är blir det aktuellt att samla in data som är kvantifierbart 
(Björkdahl Ordell 2007, s. 192). Genom att frågeställningen i denna studie syftar att 
svara på hur något ligger till snarare än varför samt att arbetsgången är strukturerad 
genom ett färdigt analysverktyg, i detta fall Lithners teoretiska ramverk för imitativa 
och kreativa resonemang (se teoridel), klassificeras arbetet som en kvantitativ 
innehållsanalys.  
 
 
5.1.2 Urval   
Studien innefattade 9 lärare som valdes ut genom ett geografiskt samt godtyckligt 
urval där kriteriet som forskaren utgick från var den utbildning lärarna har samt 
vilken årskurs dessa lärare undervisade i. Forskaren undersökte vilka lärare som 
undervisade i en årskurs 1–3 på samtliga skolor i orten och skolornas 
internethemsidor gav tillgång till respektive lärares mailadress. Det geografiska 
urvalet sträcker sig inom forskarens hemkommun för att underlätta insamlingen av 
uppgifter samt att det möjliggjorde för forskaren att ta del av de läroböcker från 
vilka urvalen av uppgifterna gjorts. Att göra ett godtyckligt urval innebär att 
forskaren gjorde ett strategiskt urval grundat på vilka informanter som ansågs vara 
mest lämpade att belysa frågeställningen (Larsen 2009, s. 78). I den här studien blev 
det viktigt att urvalet av informanter var behöriga lärare inom grundskolans årskurs 
1–3 samt att de i sin matematikundervisning använde sig av någon lärobok.  
 
 
5.1.3 Datainsamling  
Informanterna ombads att göra ett urval av uppgifter från matematikläroboken 
utifrån vad eleverna förväntades arbeta med vid nästkommande matematiklektion. 
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Därmed ingick de utvalda uppgifterna i det avsnitt som klassen vid studiens 
genomförande befann sig i.  
 
Informanterna blev kontaktade via mail som informerade om examensarbetet och 
de blev då tillfrågade om de ville ingå i studien. Vid godkännande gavs tydliga 
instruktioner angående hur deltagarna ombads göra ett urval uppgifter från det 
avsnitt de för tillfället arbetade med i matematikboken och som de planerat för att 
eleverna skulle arbeta med vid nästkommande matematiklektion. Planeringen skulle 
då innefatta elevaktivt arbete i läroboken. Därefter bokades datum, tid och plats för 
insamling av det urval uppgifter som gjordes. Det blev också nödvändigt för mig att 
få tillgång till boken under analysperioden, alternativt kopiera eller fotografera 
sidorna i det aktuella avsnittet. Detta för att jag skulle kunna genomföra min analys 
då den baserades på hur avsnittet och uppgiftsföljden var utformat. 
 
 
5.1.4 Analys 
För att besvara studiens syfte och frågeställning analyserades lärarnas urval av 
uppgifter utifrån Lithners (2008) teoretiska ramverk för imitativa och kreativa 
resonemang (se avsnitt 3). Det fanns en förhoppning om att slutligen kunna fastställa 
hur informanternas val av uppgifter möjliggör för elever att tillämpa imitativa 
resonemang, i detta fall guidat AR, eller kreativa resonemang.  
 
För att analysera uppgifter från matematikläroböcker krävs en teori som möjliggör 
för kategorisering och systematisering. Det urval av uppgifter från 
matematikläroboken som informanterna, i den här studien lärarna, gjorde 
analyserades utifrån de kriterier som Lithner anger för att en lösning ska kunna 
genomföras med antingen imitativa resonemang och/eller kreativa resonemang. Den 
typ av imitativt resonemang som denna studie utgick från benämns av Lithner som 
guidat AR och det innebär att det sker någon slags guidning/styrning för att komma 
fram till en lämplig algoritm. Det kan ske bland annat genom att elever använder en 
text för att lösa uppgiften (Lithner 2008, s. 263–265) eller att elever tittar på 
exempeluppgifter i en lärobok (Palm, Boesen & Lithner 2011, s. 225). En förenklad 
förklaring av vad ett kreativt resonemang innebär är då elever frångår ett imitativt 
arbetssätt och löser uppgifter som inte är av rutinmässig karaktär.  
 
Metoden baseras på den som användes av Palm, Boesen och Lithner (2011) med en 
viss modifiering där kategoriseringen av uppgifter endast gör en distinktion mellan 
textguidat AR och KMR. I likhet med Palm, Boesen och Lithners (2011, s. 229) 
reflektioner är även jag medveten om att beslutet att använda matematikläroböckers 
uppgifter som en hänvisning till vilken typ av kunskap elever har möjlighet att 
utveckla inte ger tillgång till hur elever resonerar. Analysen av uppgifter i denna 
studie utgår från vad Shield och Dole (2013, s. 197) menar är en förstanivåanalys 
där det är själva innehållet i läroboken, i detta fall i form av uppgifter, som 
analyseras och inte det sätt som uppgifter presenteras i klassrummet. Analysen 
omfattar följande steg: 
 

1. Beskrivning av uppgiften – En beskrivning av uppgiften som den 
presenteras i läroboken. 

2. Svar och lösningar – En beskrivning av tänkbara lösningar för elever i 
aktuell årskurs. 
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3. Beskrivning av läroboken – Svar och lösningar. En sökning i det aktuella 
avsnittet efter övningar och exempel i läroboken som kan lösas med 
samma svar eller algoritm som den aktuella uppgiften. Exempelvis 
genom presenterade regler, teorier, beskrivna fakta, tidigare/upprepande 
uppgifter etc.  

4. Slutsats om och argumentation för en nödvändig resonemangstyp. Detta 
avslutande steg i klassificeringsproceduren innefattar en argumentation 
för om uppgiften går att lösa med textguidat AR eller KMR. 
Argumentationen baseras på den information som erhållits i steg 1–3.     

 
 
Följande är definitioner av de olika typer av resonemang som stödjer 
argumentationen: 
 
Textguidat AR klassificering 
Lärobokens aktuella avsnitt innehåller textad information i form av regler, teorier, 
beskrivna fakta, exempeluppgifter eller upprepade uppgifter som kan användas för 
att kopiera ett beskrivet förfarande som kommer att lösa uppgiften. Eftersom att 
eleverna genom textguidat AR endast behöver gå tillbaka till tidigare övningar eller 
exempel krävs endast en sådan övning eller exempel för att uppgiften ska 
klassificeras som lösbar genom textguidat AR.   
 
Kreativt resonemang klassificering  
Det är inte möjligt för eleverna att lösa uppgiften med någon typ av textguidat AR 
utan kräver att eleven själv skapar en helt eller delvis ny lösningsmetod som inte 
tidigare har presenterats i läroboken. Det ska vara rimligt att elever i den aktuella 
årskursen ska kunna lösa uppgiften. Argumenten bakom klassificeringen av dessa 
typer av resonemang presenteras nedan i tabell 1.  
 
 

Tabell 1. 
Summering av argument för klassificering av olika typer av resonemang 

Resonemangstyp GAR KMR 
Argument Uppgiften liknar minst 1 

uppgift eller tidigare 
exempel i det aktuella 
avsnittet där samma lösning 
eller algoritm går att 
tillämpa. Algoritmen eller 
lösningen tillhandahålls i 
lärobokens kapitel och finns 
därmed tillgänglig vid 
lösningen av uppgiften. 

GAR är inte möjligt. 
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5.2 Validitet och reliabilitet  
Reliabilitet handlar om huruvida undersökningen är pålitlig vilket kan sättas på prov 
genom att studien bör vara upprepningsbar och ändå ge samma resultat under 
likartade förhållanden (Eliasson 2013, s. 14). Genom att andra under samma 
förhållanden med hjälp av upprepning kommer fram till samma resultat kan 
undersökningen kontrolleras och den vetenskapliga trovärdigheten styrkas. Vid 
genomförandet av en kvantitativ undersökning blir det därför viktigt att mätningarna 
genomförs på exakt samma sätt oavsett när och var undersökningen genomförs 
(Eliasson 2013, s. 15). Jag har i denna studie försäkrat mig om att ge alla deltagare 
samma information och insamlingen av det aktuella materialet har skett på samma 
förutsättningar för studiens alla deltagare. Datahanteringen har systematiskt och 
noggrant bearbetats och kodats för att undvika fel vid inmatning och kodning av 
data. En tydligt beskriven analysmetod bidrar även det till en hög reliabilitet då det 
möjliggör för andra att följa instruktionerna och på så sätt komma fram till samma 
resultat.      
 
Begreppet validitet används för att beskriva forskningens kvalitet och bör 
eftersträvas inom såväl kvantitativ som kvalitativ forskning. Validitet redogör för i 
vilken utsträckning forskningen som genomförs samt den metod/metoder som 
används verkligen undersöker det som studien avser att undersöka (Fejes & 
Thornberg 2014, s. 258, Eliasson 2013, s. 16). Något som kan förutsätta hög validitet 
är att studiens syfte och frågeställning lämpar sig bra för kvantitativ forskning samt 
att de passar med de datainsamlings- och analysmetoder som valts för denna studie. 
Denna studie avser att undersöka hur lärares urval av uppgifter möjliggör för 
imitativa och kreativa resonemang och undersökningen lämpar sig därför bra för 
kvantitativ forskning. Syfte och frågeställning kan undersökas med stöd i den teori 
som är aktuell för studien och metoden gällande datainsamling och analys stämmer 
bra överens med syfte och frågeställning.      
 
 
5.2.1 Forskningsetiska principer 
Då denna studie endast syftar att undersöka lärares urval av uppgifter i en 
matematiklärobok och inte innefattar elever behöver jag som forskare inte i någon 
större omfattning reflektera över forskningsetiska principer gällande barn. Det 
innebär att vårdnadshavare till elever inte heller behöver kontaktas. Det jag som 
forskare i denna studie måste utgå från är de fyra huvudkraven som presenteras av 
Vetenskapsrådet (2002) och lyder som följande:  
 

1. Informationskravet: Forskaren ska informera de av forskningen 
berörda om den aktuella forskningens syfte.  

2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva 
bestämma över sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående 
personer ska ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna ska förvaras på ett sådan sätt att obehöriga inte kan 
ta del av dem. 

4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 
användas för forskningsändamål.  
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6. Resultat 
Nedan presenteras resultatet av i vilken omfattning samt hur lärares urval av 
läroboksuppgifter möjliggör för elever att tillämpa imitativa och kreativa 
resonemang för att lösa uppgifterna. Resultatet sammanställs i ett diagram som visar 
andelen GAR- och KMR-uppgifter utifrån respektive lärares urval av uppgifter. 
Därefter ges exempel på hur två uppgifter enligt analysen möjliggör för imitativa 
och kreativa resonemang.   
 
 

 
Diagram 1. Andelen GAR och KMR i lärarnas urval av uppgifter. 
 
Diagrammet visar i vilken utsträckning respektive lärares urval av uppgifter 
möjliggör för imitativa och kreativa resonemang. Fördelningen visar sig vara relativt 
jämn avseende andelen GAR- och KMR-uppgifter där GAR-uppgifter verkar 
dominera. Det går dock att urskilja en avvikelse för lärare B där urvalet innefattar 
väldigt få uppgifter och KMR-uppgifterna var fler än GAR-uppgifterna.   
 
6.1 Exempel på genomförande av analys  
För att ge läsaren en bättre inblick hur analysen av respektive uppgift i läroboken 
utförts kommer två exempel att presenteras nedan. Dessa exempel visar hur 
kategoriseringen av olika typer av GAR-uppgifter samt KMR-uppgifter har utförts 
vilket därmed också belyser hur de möjliggör för respektive resonemang.  
 
 
Exempel på GAR-uppgift: 
 
Dela upp talet. 
375 = 300_ + 70_ + 5_ 

268 = ____ + ___ + __ 

421 = ____ + ___ + __ 
 
  

1. Beskrivning av uppgiften – En beskrivning av uppgiften som den 
presenteras i läroboken. 

32

2

23

39

31

11

38

19

15

5 3

11

1

9

4 2 3 5

A B C D E F G H I

ANDELEN GAR OCH KMR I LÄRARNAS 
URVAL

Antal GAR Antal KMR
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Uppgiften går ut på att eleven, på samma sätt som exemplet, ska dela upp olika 
tal. I detta fall handlar det om det första talet som presenteras efter 
exempeluppgiften, alltså 268. Till höger om talet finns ett likhetstecken och en 
tom rad, därpå kommer ett plustecken och en tom rad och slutligen följer ännu 
ett plustecken och en tom rad. På de tomma raderna förväntas eleven dela upp 
talet 268 i hundratal, tiotal och ental.  
 

2. Svar och lösningar – En beskrivning av tänkbara lösningar för elever i 
aktuell årskurs. 

 
Eleven avgör att det i talet 268 finns 2 hundratal och att det är lika med 200 varpå 
eleven skriver det på den första tomma raden. Därefter avgör eleven att talet 
består av 6 tiotal vilket innebär 60 och antecknar det på den andra tomma raden. 
Slutligen avgör eleven att det finns 8 ental i talet 268 och skriver därmed en 8 på 
den sista tomma raden.  

 
3. Beskrivning av läroboken – Svar och lösningar. 

 
Exempeluppgiften ovan visar precis hur eleverna förväntas göra för att lösa 
uppgiften.   
 

4. Slutsats om och argumentation för en nödvändig resonemangstyp.  
 

I detta fall finns ett beskrivet exempel med lösning som eleven kan härma för att 
producera lösningar till följande uppgifter. Eleven ser att det första talet är 
uppdelat i hundratal, tiotal och ental och härmar exemplet för att lösa uppgiften. 
Uppgifterna som följer efter exemplet blir upprepning och är därmed möjliga att 
lösa genom att härma en tidigare uppgift vilket gör att uppgiften kategoriseras som 
GAR. 
 
Exempel på KMR-uppgift: 
 
Hur många rutor täcker mattan?  
Måla mattan med den största ytan.  

 
      ______rutor                       ______rutor                          ______rutor 
 
 

1. Beskrivning av uppgiften – En beskrivning av uppgiften som den 
presenteras i läroboken. 
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Uppgiften visar tre lika stora rutnät med 7x5 rutor i olika färger. På respektive 
rutnät finns tre mattor ritade som täcker olika stora ytor av rutnäten. Eleverna 
ska först räkna ut hur många rutor vardera matta täcker och slutligen måla mattan 
med den största ytan.  
 

2. Svar och lösningar – En beskrivning av tänkbara lösningar för elever i 
aktuell årskurs. 

 
Eleven ritar, med hjälp av redan befintliga streck, upp rutorna som mattorna 
täcker och räknar dessa. Alternativt så räknar eleven antalet rutor som göms 
genom att räkna hur många rutor som mattan sträcker sig över med hjälp av de 
synliga rutor som finns runt mattan. Därpå räknar eleven rutorna, jämför hur 
många rutor som täcks av de olika mattorna och avgör vilken matta som täcker 
flest rutor och därmed störst yta. Slutligen målar eleven den mattan som visat sig 
täcka flest rutor och störst yta.  
 

3. Beskrivning av läroboken – Svar och lösningar. 
 

Detta exempel liknar inte någon tidigare övning eller exempel i det aktuella 
avsnittet, det finns ingen informationsruta i boken som kan bidra med hjälp till 
eleven för att räkna ut denna uppgift. Eleven måste själv komma fram till 
lösningen utan att bli guidad från tidigare uppgifter eller informationsrutor. Det 
nya för eleven blir bland annat att inse att rutnätet finns bakom mattorna även 
om det inte är synligt.   
 

4. Slutsats om och argumentation för en nödvändig resonemangstyp. 
 

Uppgiften går inte att lösa med hjälp av GAR (guidat algoritmiskt resonemang), 
det uppstår något nytt för eleven som kräver en delvis ny lösningsmetod som 
inte tidigare har presenterats i läroboken. Uppgiften kategoriseras därmed som 
en uppgift som kräver att eleven tillämpar kreativa matematiska resonemang. 
Uppgiften är en KMR-uppgift.    
 
 
6.2 Sammanfattning av resultat 
Diagrammet visar ett resultat där samtliga lärare, med undantag för en, har en 
övervägande andel GAR-uppgifter. Undantaget gäller lärare B som förutom en 
större andel KMR-uppgifter dessutom skiljer sig i fråga om antalet uppgifter i 
urvalet. Lärare B presenterar i sitt urval totalt 5 uppgifter medan övriga lärares urval 
innefattar 15–40 uppgifter.  
 
De två uppgiftsexempel som redovisas är vad som utifrån analysen representerar 
typiska kategoriseringar av GAR- samt KMR-uppgifter. Majoriteten av de GAR-
uppgifter som identifierades i uppgiftsanalysen liknar det exempel som redovisas 
ovan, där en exempeluppgift med ett lösningsförslag presenteras varpå eleven sedan 
förväntas lösa flera liknande uppgifter. Typiska inslag i övriga uppgifter som kräver 
kreativa matematiska resonemang vid lösningen handlar således om att det inte finns 
någon liknande uppgift som möjliggör för eleven att imitera tidigare 
tillvägagångssätt utan fordrar att eleven själv kommer fram till en lämplig metod 
och lösning. Genom dessa exempel ges en beskrivning av typiska inslag i samtliga 
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av de uppgifter som ingår i lärarnas urval och som har analyserats vilket också visar 
hur urvalen möjliggör för imitativa eller kreativa resonemang.    
 
Något som bör tilläggas i resultatet är att samtliga lärares urval av uppgifter följde 
den ordning som de i boken presenterades. Det förekom alltså inte något bortval av 
uppgifter utan eleverna förväntas enligt urvalen att arbeta med samtliga uppgifter på 
sidor som följer efter varandra. 
 
 
7. Diskussion  
Följande kapitel kommer att diskutera såväl den metod som används för studiens 
genomförande samt de resultat som framkommit enligt studien och som har 
presenterats i föregående avsnitt.  
 
 
7.1 Metoddiskussion  
Studiens syfte är att undersöka hur lärares urval av uppgifter från 
matematikläroboken möjliggör för elever att tillämpa imitativa och kreativa 
resonemang. Tanken var att från början inkludera tio lärare i studien. Ett 
informationsbrev skickades ut till tio verksamma lärare varpå en valde att inte delta, 
därav bortfallet på en lärare. När jag analyserat det urval av uppgifter från de nio 
lärare som valt att medverka ansåg jag mig ha ett tillräckligt underlag för att kunna 
se likheter och skillnader mellan olika lärares urval och valde därför att inte utöka 
min insamling.  
 
Jag valde att låta lärare göra sina urval i den bok de själva använder i sin 
undervisning samt i det aktuella kapitel som klassen vid tillfället arbetade med. Det 
fanns från start en tanke att låta lärare välja uppgifter utifrån, ett av mig, i förväg 
bestämt kapitel för att jämföra hur dessa val gjordes från ett och samma avsnitt. Vid 
närmare eftertanke kom jag ändå fram till att det mest autentiska resultatet 
förmodligen skulle åstadkommas om lärarna fick presentera sina urval för 
nästkommande planerade lektion då elevaktivt arbete i klassrummet var aktuellt. 
Både bok och avsnitt blir genom detta aktiva val relevant för lärarna och deras urval 
vilket stärker studien. Om de deltagande lärarna hade fått göra sina urval av 
uppgifter utifrån ett bestämt avsnitt som de för tillfället inte arbetade med och då 
eventuellt också ur en bok de inte är bekanta med är det möjligt att tillförlitligheten 
och relevansen gått förlorad. Något som jag har haft i åtanke i och med detta val är 
att antalet uppgifter som valdes ut av respektive lärare i något fall varierade även 
om de flesta lärarnas urval rör sig om relativt samma omfattning. Kanske hade det 
varit bekvämt att låta lärarna välja ut lika många uppgifter men då resultatet 
presenteras i andelar anser jag ändå inte att det är av betydelse för studiens utgång. 
Den relativa homogeniteten mellan lärarnas urval gör det också möjligt att skapa en 
gemensam bild över hela urvalet och det påverkar därför inte studien att antalet 
uppgifter i lärarnas urval varierade något.  
 
Uppgifterna samlades in av mig personligen då det möjliggjorde för mig att bekanta 
mig med, samt fota och kopiera de aktuella sidorna i den lärobok som urvalen utgår 
från vilket var en förutsättning för analysen. Om jag endast blivit tilldelad 
uppgifterna utan att få ta del av föregående sidor i det aktuella kapitlet hade den typ 
av analys som studien innefattar inte varit möjlig. Det hade varit möjligt att be 
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lärarna att göra sina urval med en längre tidsspann i åtanke än just en lektion som 
var fallet i denna studie. Kanske hade det bidragit till en större variation av GAR- 
och KMR-uppgifter och det hade möjligtvis också gett en inblick i huruvida lärare 
aktivt väljer bort sidor och uppgifter eller ej. Vid studiens början fanns en tanke att 
också analysera de uppgifter som valdes bort av lärarna men då detta inte blev 
framträdande vid insamlingen blev det inte möjligt. Det hade dock varit mycket 
intressant om ett tydligt och aktivt bortval av uppgifter och sidor hade framgått och 
i så fall på vilka grunder det görs.  
 
Att genomföra en läromedelsanalys där endast ett visst urval av uppgifter analyseras 
bidrar inte till en heltäckande syn. För att få en bredare bild av hur 
läromedelsuppgifter möjliggör för elevers olika typer av lärande bör vi också se till 
hur läroboken används. I min analys har jag utgått från vad lärobokens aktuella 
kapitel möjliggör för avseende imitativa eller kreativa resonemang och de uppgifter 
som jag har ställt mig frågandes inför har grundligt diskuterats med min handledare 
innan en kategorisering fastställts. Jag har också gått igenom ett slumpmässigt urval 
av uppgifter flera gånger för att säkerställa att jag gjort en korrekt kategorisering. 
Jag ställer mig ödmjuk inför att vissa uppgifter sannolikt skulle skapa diskussioner 
avseende vilken kategori de tillhör. Omkring 30–35 av uppgifterna från det totala 
urvalet ställde jag mig onekligen frågande inför, men genom att diskutera dessa med 
min handledare anser jag att analysen har genomförts rättvist och trovärdigt. 
Insamlade uppgifter har kategoriserats och strukturerats systematiskt och noggrant 
vilket underlättar hanteringen och analysarbetet och ger goda förutsättningar för ett 
trovärdigt resultat. Analysen har utgått från ett tydligt och konkret ramverk som 
använts på liknande sätt i tidigare studier vilket bidrar till att analysen utförts på ett 
tillförlitligt sätt. Alla uppgifter har behandlats på samma villkor och endast 
läroboksuppgifterna i sig har tagits i åtanke vid analysarbetet. Kompletterande 
material och information från lärarna har inte kunnat tagits tillvara då jag eftersträvar 
ett objektivt resultat, även om denna information hade varit intressant att ta med i 
studien.               
 
 
7.2 Resultatdiskussion  
Studiens resultat diskuteras i relation till den bakgrund som tidigare presenterats.  
 
7.2.1 Störst fokus på procedurkunskaper vid läroboksarbete  
Samtliga av de deltagande lärarna i denna studie använder sig av en lärobok i sin 
matematikundervisning. Det faktum att urvalet av uppgifter som analyserats i denna 
studie kommer från böcker utgivna från fyra olika förlag och att samtliga lärares 
urval, med undantag för en, främst innefattar GAR-uppgifter är intressant i relation 
till vilken slags kunskap som kan antas vara viktig för årskurserna 1–3. Anser 
matematiklärare och läroboksförfattare att en procedurell kunskap och förmågan att 
hantera proceduruppgifter är vad som anses vara viktigast för elever att utveckla i 
de tidigare årskurserna? Matematik är ett ämne som framkallar många slags känslor 
vilka inte alltid är positiva. Enligt Popov och Ödemark (2013, s. 1) kan behärskandet 
av rutinuppgifter ge elever ökat självförtroende och motivation gällande matematik 
vilket också leder till att de upplever en positiv känsla av att de bemästrar matematik. 
Det kan då eventuellt finnas en fördel med att fokusera på just denna typ av uppgifter 
– eleverna möter en lust att lära och de blir motiverade till fortsatt 
kunskapsutveckling. Däremot uppmärksammar Popov och Ödemark (2013, s. 1) 
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även nackdelar med ett fokus på denna typ av uppgifter vilket är att elever 
nödvändigtvis inte behöver förstå själva matematiken som ligger bakom för att 
kunna lösa dessa uppgifter. Påståendet att rutinuppgifter och imitativa 
tillvägagångssätt i högre utsträckning skulle förekomma i matematikböcker för lägre 
årskurser kan ganska snabbt avvisas då tidigare forskning visar på motsatsen. Jäder 
(2015) har i en studie undersökt och analyserat läroböcker ämnade för 
gymnasieelever, elever i åldersspannet 13 till 17, från tolv olika länder och huruvida 
elever ges möjlighet att tillämpa kreativa och imitativa resonemang vid lösning av 
läroboksuppgifter. Resultatet visar att andelen uppgifter som kräver att elever 
tillämpar ett kreativt matematiskt resonemang är jämförbart i de olika länderna och 
att samtliga länders läroböcker främst innefattar uppgifter som inte kräver ett 
kreativt matematiskt resonemang vid lösningen av uppgifterna.  
 
Resultatet visar att andelen imitativa uppgifter är främst förekommande i samtliga 
lärares urval, med undantag för en lärare. Tidigare forskning verkar till stor del 
korrespondera avseende hur läroboken vanligtvis inleder sina avsnitt med 
information i en faktaruta följt av några exempeluppgifter. Därefter förväntas 
eleverna själva lösa övningsuppgifter genom att kopiera den procedur som tidigare 
har visats i exempeluppgifterna (Johansson 2003, s. 65; Lithner 2004, s. 426; 
Bergwall och Hemmi 2017, s. 4). Ett sådant arbetssätt kräver inte alltid någon 
förståelse av bakomliggande principer då eleverna endast kan applicera de 
procedurer de har fått lära sig (Hoelgaard 2015, s. 20; Schoenfeld 1988, s. 163). 
Läroboken har ofta beskrivits innehålla uppgifter som fordrar att elever ska kopiera 
den procedur som tidigare har presenterats i så kallade exempeluppgifter som guidar 
eleven till en lösning (Johansson 2003, s. 65; Lithner 2004, s. 426; Bergwall och 
Hemmi 2017, s. 4). Enligt Bentley (2008) tenderar läroböcker att främst inrikta sig 
på procedurell kunskap och en möjlig slutsats från resultatet i den här studien är att 
urvalet av uppgifter som lärare gör indikerar ett fokus på GAR-uppgifter och 
procedurkunskaper. Vid elevaktivt läroboksarbete verkar störst fokus ligga på just 
procedurkunskaper snarare än på problemlösning eller resonemangsförmågan.   
 
 
7.2.2 Behov av att analysera läroboksuppgifter? 
Studiens resultat visar hur samtliga lärares urval består av uppgifter och 
sidhänvisningar som följer varandra snarare än ett urval av specifika uppgifter 
utvalda från olika sidor. Det förekom heller inte enligt urvalen att lärare gjorde några 
aktiva bortval av uppgifter. Det kan i sin tur ge föreställning av att elever ofta 
ombeds att arbeta med läroboken från pärm till pärm. Studiens deltagande lärare har 
gjort sina urval från läroböcker de arbetar med i klassrummet vilket har inneburit att 
dessa böcker har kommit från fyra olika förlag. Det faktum att alla urvalen från 
böcker utgivna av fyra olika förlag samtliga, med undantag för ett urval, främst 
innehåller GAR-uppgifter kan tyda på att det finns ett behov av att lärare till viss del 
bör analysera de uppgifter som elever ombeds att arbeta med i läroboken. Behovet 
av en uppgiftsanalys bottnar i att eleverna ska ges möjlighet att möta alla de 
kunskapskrav som ställs på dem. Numera förekommer det inte någon statlig 
kvalitetskontroll av läroböcker. Johnsson Harrie (2009, s. 223) menar dock att det 
finns en indirekt statlig påverkan i förväntningarna att professionella lärare ska 
bedöma och välja läroböcker som kan bidra till att elever når de mål som finns 
formulerade i kursplanen. För att lärare i sin undervisning ska kunna ta stöd av 
läroböcker är det viktigt att de medvetet och kritiskt granskar innehållet i böckerna 
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(Shield & Dole 2012, s. 197). Genom att göra en uppgiftsanalys på liknande sätt 
som i denna studie kan lärare bli medvetna om och själva styra i vilken utsträckning 
eleverna får möjlighet att arbeta med uppgifter som kräver både imitativa och 
kreativa resonemang. Därmed kan lärare också möjliggöra för elever att utveckla 
både sin procedurella och konceptuella kunskap vilket enligt Hansson (2013, s. 2) 
är avgörande för att elever ska kunna utveckla goda matematiska kompetenser.  
 
Tidigare forskning samt debatter har visat negativa attityder gentemot lärobokens 
procedurfokus men enligt denna studie har lärare inte gjort några val som tyder på 
att de aktivt söker efter uppgifter och innehåll med fokus på annat än procedurer och 
rutinuppgifter. Vid insamlingen av urvalet framkom det dock vara viktigt för lärarna 
att informera om hur de i sin undervisning ofta inkluderar annat material taget 
utanför boken för att arbeta mer praktiskt och problemlösande. Kanske kan det vara 
ett resultat av den negativa inställning som debatter och forskning har/har haft 
gentemot läroboken under en tid. Finns det en föreställning om att läroboken inte 
kan utmana elevers konceptuella förståelse på det sätt som material hämtat från 
andra källor kan? Enligt Skolinspektionens rapport (2009, s. 17) framkommer det 
enligt observationer att elever då de arbetar enskilt i läroboken vid 90% av 
observationerna innefattar att utföra procedurer medan arbete med andra förmågor, 
så som problemlösning, tränas mellan 9 och 14 procent. När uppgifterna däremot 
kommer från andra källor än läroboken förkommer procedurhantering vid 64 
procent av observationerna och träning av övriga förmågor mellan 40 och 47 procent 
(Skolinspektionen 2009, s. 17). Vidare uttrycker Skolinspektionen (2009, s. 17) en 
önskan om att de proceduruppgifter som dominerar läroböcker bör kompletteras 
med uppgifter som gör det möjligt för elever att utveckla även andra förmågor. 
Frågan är dock om lärare genom att göra aktiva och medvetna urval uppgifter från 
läroboken kan jämna ut den nuvarande procedurdominansen och möjliggöra för 
större utsträckning problemlösning där kreativa resonemang får utrymme?  
 
Antar vi att lärares val av tillvägagångssätt, som tidigare uppmärksammats i 
diskussionen, är avgörande för hur elever tillämpar sig matematisk kompetens kan 
det innebära att läroboken kan utmana och möjliggöra för elever att utveckla goda 
matematiska kunskaper. Lärare skulle då eventuellt inte i lika stor utsträckning vara 
beroende av ytterligare material som anses komplettera för lärobokens brister. 
Bristerna kan därmed relateras till de aktiva val som lärare gör eller inte gör. Om 
lärare genomför någon typ av uppgiftsanalys kanske urvalet av uppgifter som lärare 
gör från läroboken kan möjliggöra för både konceptuella och procedurella 
kunskaper i betydligt större utsträckning än vad som enligt tidigare forskning verkar 
vara fallet (Bentley 2008, s. 125; Skolinspektionen 2009, s. 17; Hansson 2013, s. 2).      
 
Trots att den totala merparten av lärarnas urval visar sig vara uppgifter som är 
möjliga att lösa genom imitativa resonemang så har varje deltagande lärare 
presenterat ett urval som även innehåller uppgifter som möjliggör för elever att 
tillämpa kreativa resonemang. Det faktum att undersökningen efterfrågade 
nästkommande lektions planering och urval av uppgifter tänkt till elevaktivt arbete 
i läroboken säger inget om tillvägagångssättet som lärare väljer i arbetet med dessa 
uppgifter. Det kan således handla om olika arbetssätt, såväl enskilt som grupparbete. 
I det fall eleverna förväntas lösa respektive uppgift genom att ägna sig åt tyst, 
enskild räkning i läroboken kan man anta att dessa uppgifter inte erbjuder något 
utöver det som uppgiftsanalysen påvisar. I skolinspektionens rapport (2009, s. 16) 
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framgår det att lärare menar att läroboken är vad som främst styr och påverkar deras 
undervisning. Anledningen anses vara de numera generellt heterogena elevgrupper 
som innefattar en högre andel, vad lärarna menar, svaga elever vilket då orsakar 
större fokus på procedurmål (Skolinspektionen 2009, s. 16). Det är möjligt att lärare 
ser läroboken och de proceduruppgifter som den innefattar som ett stöd till att hålla 
samtliga elever i arbete. 
 
Det faktum att lärare kan välja att interagera med läroböcker och dess uppgifter på 
olika sätt gör det möjligt att urvalet och dess dominerande andel uppgifter som 
endast fordrar att elever härmar tidigare exempel eller faktarutor inte nödvändigtvis 
betyder att fokus ligger på elevers procedurella kunskap. Löwings forskning (2004) 
visar på att läromedel i sig inte är vad som hindrar elevers lärande, det är lärarna 
själva som väljer hur de ska använda läromedlen. Vidare menar Schoenfeld (1988, 
s. 161) att det är den matematik som elever får uppleva i klassrummet som lägger 
grund för huruvida elever utvecklar sin matematiska förståelse. Eleverna ges 
förutsättningar till olika typer av lärande och kunskapsutveckling beroende på hur 
lärare väljer att använda läroboken (Skolinspektionen 2009, s. 17). Antar vi detta 
synsätt blir det tydligt för oss att lärares val av bland annat arbetssätt, matematiskt 
innehåll och läroböcker, samt hur lärare interagerar med läroboken och eleverna kan 
bli avgörande för elever och hur väl de lyckas utveckla matematiska förmågor. Hur 
lärare väljer att använda läroböcker men även andra artefakter kan vara avgörande 
för elever och deras möjligheter till utveckling (Rezat och Sträβer 2012 & Johansson 
2006).  
 
Det är viktigt att lyfta att läroboken trots sin starka påverkan på själva 
undervisningen inte är helt styrande. Lärare måste veta hur de ska använda sina 
läroböcker för att gynna elevers matematiska utveckling (Johansson 2007, s. 50). 
Det faktum att urvalen i denna studie främst utgörs av uppgifter av imitativ art som 
då fokuserar på procedurer betyder nödvändigtvis inte att läroboken i sig begränsar 
elevers konceptuella kunskapsutveckling. Hoelgaard menar att både den brittiska 
och den svenska debatten gällande läromedel under tid framkommit som negativ 
och sällan diskuterar läromedels kvalitet eller hur de används i undervisningen. 
Debatten verkar främst handla om huruvida läromedel bör eller inte bör användas 
(Hoelgaard 2015, s. 10–11). Kanske bör debatten om lärobokens vara eller icke vara 
ersättas av kvalitetsgranskningar och läroboksanalyser för att i stället 
uppmärksamma de möjligheter som finns i läroboksuppgifter?  
 
 
7.2.4 Antalet uppgifter kan signalera olika budskap till eleverna  
Resultatet visar hur majoriteten av lärarna väljer ut 20–40 uppgifter som eleverna 
förväntas arbeta med under en lektion. Det är till synes en stor andel uppgifter som 
elever eventuellt förväntas lösa under ett lektionstillfälle, vilket i sin tur kan sända 
elever en viss slags signaler. I detta fall kan det kanske uppfattas av eleverna att 
läraren efterfrågar ett snabbt och effektivt arbete med uppgifterna för att de ska 
hinna lösa så många uppgifter som möjligt. Wester (2015, s. 108) upptäckte i sin 
studie att de deltagande eleverna ansåg att lärares genomgångar och det laborativa 
arbete de vid vissa tillfällen fick arbeta med endast upptar deras tid och att det 
resulterar i att de inte hinner räkna så många uppgifter. Dessa elever verkar ha 
föreställningen att den matematikundervisning som man lär bäst genom är den som 
tillåter dem att räkna så många uppgifter som möjligt (Wester 2015, s. 108). Kanske 
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kan det ytterligare förstärka bilden av att uppgiftsurvalet främst fokuserar på 
procedurer snarare än problemlösning och resonemang. Vad innebär en sådan syn 
och uppfattning av matematikundervisning för elevers möjlighet att utveckla både 
en procedurell och konceptuell kunskap? Kan en uteslutande uppfattning av att 
matematikuppgifter ska gå snabbt att lösa resultera i ett fokus på endast 
proceduruppgifter som elever klarar att lösa genom att tillämpa imitativa 
resonemang? I resultatet för denna studie förekommer en avvikelse som visar hur 
en lärare har planerat att eleverna ska arbeta med sammanlagt fem uppgifter under 
lektionens gång. Ytterligare en avvikelse i detta fall är att 3 av dessa uppgifter, och 
därmed majoriteten av uppgiften för denne lärares urval, kräver att elever tillämpar 
kreativa resonemang för att komma fram till en lösning. Att lärarens urval sträcker 
sig till endast fem uppgifter kan därmed ge helt andra signaler till eleverna där de 
då ges gott om tid till att lösa respektive uppgift. Schoenfeld menar i sin studie att 
de deltagande eleverna sällan får möta riktiga problem som kräver mer än några 
minuters arbete för att komma fram till en lösning. Vidare innebär det att lärare som 
ger sina elever en stor andel uppgifter under en lektion kan antas ha vissa 
förväntningar på att elever ska lösa uppgifterna på kort tid. Det kan i sin tur sända 
signaler som indikerar att om elever inte kan lösa en viss andel uppgifter inom en 
specifik tidsåtgång så förstår de inte uppgiften och bör be om hjälp (Schoenfeld 
1988, s. 159). Kanske kan lärare förändra elevers uppfattning av att matematik 
handlar om att kunna lösa uppgifter på kort tid genom att endast välja ut några få 
uppgifter som de förväntas arbeta med under matematiklektioner. Om elever ges 
möjlighet att spendera mer tid på ett mindre urval uppgifter i läroboken kan det 
eventuellt möjliggöra för elever att tillämpa kreativa resonemang där de själva 
upptäcker metoder och tillvägagångssätt som leder till en lösning, snarare än att 
försöka minnas tidigare använda procedurer eller metoder.     
 
 
8. Slutsatser  
Syftet med denna studie var att undersöka lärares urval av läroboksuppgifter och 
huruvida dessa möjliggör för imitativa eller kreativa resonemang. Studiens resultat 
har gjort det möjligt att dra flera slutsatser. Vid elevaktivt läroboksarbete verkar 
störst fokus ligga på just procedurkunskaper snarar än på problemlösning eller 
resonemangsförmågan. Om lärare skulle genomföra uppgiftsanalyser på liknande 
sätt som gjorts i denna studie kan de bli medvetna om och själva styra i vilken 
omfattning eleverna får möjlighet att arbeta med uppgifter som kräver såväl 
imitativa som kreativa resonemang. Kanske kan lärare genom aktiva och medvetna 
urval av läroboksuppgifter jämna ut den nuvarande procedurdominansen och 
möjliggöra för en större utsträckning problemlösning där kreativa resonemang får 
utrymme. Därmed kan eleverna få möjlighet att utveckla både sin procedurella och 
konceptuella kunskap. Debatten om huruvida läroboken bör existera eller inte borde 
kanske ersättas av kvalitetsgranskningar och läroboksanalyser för att istället 
uppmärksamma de möjligheter som finns i läroboksuppgifter. Lärares val av bland 
annat arbetssätt, matematiskt innehåll och läroböcker samt hur de interagerar med 
läroboken och eleverna kan bli avgörande för elever och hur väl de lyckas utveckla 
matematiska förmågor. Studien visar att majoriteten av lärarnas urval innefattade 
mellan 15–40 uppgifter som eleverna förväntades arbeta med vid nästkommande 
lektion. Kanske skulle ett färre antal uppgifter ge eleverna förutsättningar att 
spendera mer tid på varje uppgift och därmed möjliggöra för elever att tillämpa 
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kreativa resonemang där de själva får fundera och resonera kring metoder och 
tillvägagångssätt för att nå en lösning. 
 
Denna studie var på många sätt nödvändig för att uppmärksamma hur läroboken och 
dess uppgifter möjliggör för såväl imitativa och kreativa resonemang och att boken 
i sig nödvändigtvis inte bör beskyllas för att hämma elevers matematiska 
kunskapsutveckling. Trots att majoriteten av uppgifterna i urvalen var av imitativ 
typ kan lärares aktiva och medvetna val gällande metoder, arbetssätt och urval av 
uppgifter eventuellt jämna ut den rådande procedurdominansen. Studien innefattade 
9 lärare vilket såklart skulle kunna utvidgas i omfattning för att få en bredare och 
större undersökning. Det skulle också vara intressant att undersöka lärares egna 
tankar gällande läroboksuppgifter och genom intervjuer belysa deras uppfattningar 
av läroboken. Hur väljer de ut vilken bok som ska användas i klassen? Vilka kriterier 
anses vara viktiga för att en lärobok ska anses lämplig? Genomförs någon slags 
analys av läroböcker innan de köps in? Skulle det vara möjligt att använda läroboken 
på ett sätt som i större utsträckning kan möjliggöra för elever att tillämpa kreativa 
resonemang? Möjligheterna till en fortsatt forskning utifrån denna studie är många. 
Då denna studie endast innefattade lärares urval utan någon närmare förståelse 
avseende vad urvalen grundade sig på vore det mycket intressant att i en fortsatt 
studie undersöka lärares motiv och tankar kring hur och varför de gör sina urval av 
uppgifter.      
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Bilaga 1: Informationsbrev 
 
 

 
Informationsbrev till lärare i årskurs 1–3 om en studie gällande 
hur matematiklärobokens uppgifter möjliggör för elever att 
tillämpa imitativa eller kreativa resonemang  
 
Hej! Jag heter Erika Bergstrand och studerar till grundskollärare med inriktning 
årskurs F-3 vid Högskolan Dalarna. Jag läser min sista termin på programmet och 
skriver nu mitt examensarbete inom matematikdidaktik. Detta examensarbete 
innehåller en empirisk undersökning med syfte att få kunskap om lärares urval av 
uppgifter från matematikläroboken.  
I denna studie är du som undervisar matematik inom grundskolans årskurs 1–3 och 
på något sätt använder en matematiklärobok i undervisningen mycket värdefull för 
mig. Jag är därför tacksam om du vill dela med dig av det urval av uppgifter från 
matematikboken som du avser att föreslå att dina elever arbetar med vid nästa 
matematiklektion.  
Insamlingen av uppgifter kommer att ske personligen utifrån gemensamt bestämd 
tidpunkt och plats. Mötet kommer endast att innefatta insamlingen av urvalet 
uppgifter och tidsåtgången sträcker sig därför till några minuter. Önskvärt vore om 
jag under en kortare tid även får låna ett exempel av läroboken, alternativt kopiera 
det aktuella avsnittet i boken, vid genomförandet av uppgiftsanalysen.   
Som deltagare i denna studie är du garanterad anonymitet och detta gäller även 
skolans och kommunens namn. Deltagares namn kommer att kodifieras. Det 
insamlade materialet kommer endast användas i min studie och tillgången till detta 
begränsas till mig, min handledare samt examinatorn vid Högskolan Dalarna. 
Undersökningen och uppgiftsanalysen kommer att presenteras i form av en uppsats 
vid Högskolan Dalarna. Då uppsatsen är godkänd kommer materialet förstöras. Du 
som deltagare får självklart möjlighet att ta del av det färdiga arbetet om så önskas. 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Ditt deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan motivering. Om du väljer att avbryta ditt deltagande kommer ditt bidrag inte 
ingå i den färdiga uppsatsen.  
Om du väljer att delta i undersökningen går det bra att bekräfta det, alternativt tacka 
nej, via mail eller personligen då du tilldelas detta informationsbrev.  
 
Vid övriga funderingar kontakta gärna mig via mobil; 072-200 XX XX alternativt 
Mail; XXXXXX 
Det går också bra att kontakta min handledare Jonas Jäder, Telefon; 023-77 XXX, 
Mail; XXXXXXXX 
 
Tack på förhand!  
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