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Sammanfattning 

Bakgrund: Flertalet forskare har visat att läroboken är dominerande i 

matematikundervisningen. Forskarna har även funnit att en del läromedel inte alltid är kopplade 

till läroplanen (Skolverket, 2003; Skolinspektionen, 2009; Brändström, 2003; Johnsson Harrie, 

2016). I läroplanen (Skolverket, 2018) uttrycks det i kursplanen att kommunikationsförmågan 

är en viktig del, men eftersom forskning har visat att undervisningen till största delen är 

läroboksstyrd kan detta medföra att elever ges få möjligheter att kommunicera matematik med 

olika uttrycksformer i undervisningen (Skolverket, 2018; Ahl et al. 2013; Skolinspektionen, 

2010).  En viktig del i läroplanen är att elever ges förutsättningar att lära sig att använda olika 

uttrycksformer, vilket är betydelsefullt för att eleverna ska utveckla sin kommunikations- och 

resonemangsförmåga (Skolverket, 2018). För att lärare ska kunna variera sin undervisning i 

matematik är det betydelsefullt om de använder tillhörande lärarhandledning (Brändström, 

2003). 

Syfte: Syftet med studien var att studera vilka arbetsformer och uttrycksformer eleverna ges 

möjlighet att använda i två utvalda läroböcker i matematik för årskurs 6, samt vilket stöd 

tillhörande lärarhandledningar ger läraren.  

 

Metod: För att besvara vårt syfte valde vi att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys. 

Studien avgränsades till att undersöka två läroböcker för årskurs 6 med tillhörande 

lärarhandledningar. 

 

Resultat: Resultatet visar att elever ges få möjligheter till att arbeta med olika arbetsformer. 

Dock visade granskningen av lärarhandledningarna att de ger läraren stöd i att planera 

matematikundervisning där elever erbjuds att arbeta med olika arbetsformer. Granskningen av 

läroböckerna visade att den dominerande uttrycksformen var den algebraiska/aritmetiska. 

Granskningen av lärarhandledningarna visade däremot att den uttrycksform som lärare ges mest 

stöd för att använda är den logiska/språkliga uttrycksformen. Resultatet visade även att samtliga 

lärarhandledningar var av både instruerande och bildande karaktär. 
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Inledning 
Flertalet studier visar att läroböcker har en dominerande roll i matematikundervisningen 

(Skolinspektionen, 2009; Skolverket, 2003; Brändström, 2003; Grevholm, 2014a; Johnsson 

Harrie, 2016). Då läroboken är dominerande i matematikundervisningen kan det vara av 

intresse att granska läromedel då staten inte längre kontrollerar dessa, menar Johansson 

(2006;2017). Det har också visat sig att läroböcker inte alltid kopplas till läroplanen 

(Skolverket, 2006). Brändström (2003) menar att innehållet i läroböckerna bör kontrolleras om 

de i fortsättningen ska kunna styra undervisningen. I läroplanens andra kapitel framgår det att 

elever ska få: ”[…] tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet […]” 

(Skolverket, 2018, s. 17).  Om man som lärare ska använda sig av läroboken i undervisningen 

är det enligt Brändström (2003) av stor vikt att använda den tillhörande lärarhandledningen för 

att få bästa möjliga stöttning för en varierad undervisning. Forskning har visat att 

lärarhandledningar är till för att lärare ska inspireras och få stöd genom dessa, men en del lärare 

väljer att använda sig av dessa, medan andra lärare inte väljer att göra det (Ahl, Hoelgaard och 

Koljonen, 2013; Superfine, 2009). 

 

Kommunikation är en viktig del av matematikundervisningen då flera forskare har visat att det 

är viktigt att elever ges möjlighet att kommunicera med varandra (Oltenatu, 2016; Ahlberg, 

1992). Ahl et al. (2013) menar att kommunikation är betydelsefullt för att elever ska få utveckla 

de olika matematiska förmågorna. Enligt Taflin (2007) och Skolverket (2003) är det av stor vikt 

att elever kommunicerar med andra både muntligt och skriftligt. Genom att eleverna ges 

möjlighet att kommunicera tillsammans med andra kan de själva lära en annan elev samtidigt 

som de lär sig av andra (Olteanu, 2016). I läroplanens andra kapitel (Skolverket, 2018) lyfts det 

fram att elever ska få arbeta i samarbete med andra och även individuellt. Eftersom forskning 

har visat att matematikundervisning ofta präglas av individuellt arbete kan elevers möjligheter 

till att utveckla sin allsidiga kommunikationsförmåga begränsas (Skolinspektionen, 2010). I en 

rapport av Skolverket (2003) framgår det att elevers tänkande inte utmanas i tillräcklig 

utsträckning, om de inte ges möjlighet att kommunicera matematik med hjälp av olika 

uttrycksformer.  

 

Enligt Ahlström et al. (1996) är det väsentligt att elever ges möjlighet att använda olika 

representationsformer för att kunna utveckla sina matematikkunskaper. Författarna menar att 

det är betydelsefullt att eleverna ges förutsättningar att arbeta med olika 

uttrycksformer/representationsformer och inte enbart med symboler. Dessa kan se olika ut och 

kategoriseras som: verbalt, symboliskt, numeriskt och bildligt eller grafiskt (Lingefjärd, 2014).  

Även Rystedt och Trygg (2013) betonar vikten av att elever erbjuds att använda sig av olika 

uttrycksformer för att utveckla sin förståelse för begrepp. I läroplanens andra kapitel framgår 

det att elever ska få använda och ta del av uttrycksformer av olika slag (Skolverket, 2018). I 

kommentarmaterialet till kursplan i matematik (Skolverket, 2017) betonas det att det är viktigt 

att elever ges möjlighet att växla mellan olika uttrycksformer för att utveckla 

kommunikationsförmågan.  
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Eftersom forskning visar (Grevholm, 2017; Johansson, 2017) att läroböcker är dominerande i 

undervisningen och att lärare inte alltid vet om läroböckerna är kopplade till läroplanen, finner 

vi det intressant att granska läromedel för matematikundervisning. Vi har funnit studier som 

visar att det är viktigt att det skapas förutsättningar för eleverna att använda olika uttrycksformer 

i matematikundervisningen för att stimulera elevers kommunikations- och 

resonemangsförmåga (Sfard & Kieran, 2001; Lingefjärd, 2014; Olteanu, 2016). Mot bakgrund 

att det även i kursplanen för matematik (Skolverket, 2018) framgår att detta är en viktig aspekt 

för elevers kunskapsutveckling, har följande syfte utmynnats och som följer nedan. 

 

Syfte  

Syftet med studien är att studera vilka arbetsformer och uttrycksformer eleverna ges möjlighet 

att använda i två utvalda läroböcker i matematik för årskurs 6, samt vilket stöd tillhörande 

lärarhandledningar ger läraren.  
 

Frågeställningar   

Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar formulerats:  

1. Vilka arbetsformer ges elever möjlighet att använda för att lösa uppgifter i läroböcker?  

2. Vilka uttrycksformer ges elever möjlighet att tillämpa för att lösa uppgifter i 

läroböcker?  

3. Vilken information ges i lärarhandledningen med avsikt att stötta läraren i 

undervisningen i valet av arbetsformer och uttrycksformer?  

Nyckelbegrepp  
Vi kommer under detta avsnitt att definiera centrala begrepp som vi har använt oss av i vår 

studie.   

 

Läromedel 

Ett läromedel är ett pedagogiskt hjälpmedel för lärande och undervisning (Remillard, 2016). 

Enligt Hoelgaard (2015) innefattar läromedel olika komponenter som exempelvis läroböcker, 

lärarhandledningar och läxböcker. Läromedel kan även bestå av digitala versioner. När vi 

nämner läromedel i denna studie syftar vi till läroböcker och lärarhandledningar.  

 

Lärobok  

Läroböcker är böcker som används bland annat för utbildningssyfte. De är konstruerade på ett 

sätt som ger läraren en pedagogisk bild av ett kunskapsområde. Läroböcker ska fungera som 

ett hjälpmedel för elevernas lärande, och för att det ska kunna stötta eleverna är det viktigt att 

läroböcker har en tydlig struktur. Dessa böcker är skrivna av en eller flera författare (Johansson, 

2006; Johnsson Harrie, 2016). 

 

Lärarhandledning  

I Skolverkets rapport (2006) framgår det att en lärarhandledning är ett material som stödjer 

läraren, och att den vanligtvis är kopplad till en tillhörande lärobok. Lärarhandledningar kan 
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innehålla exempel på hur läraren kan arbeta med ett läromedel. I vår studie har vi valt att utgå 

från denna definition. 

 

Kommunikation  

I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik definieras kommunikation som att man 

tillsammans med andra växlar matematiska idéer, information och tankar. Detta genomförs 

både skriftligt och muntligt genom olika uttrycksformer (Skolverket, 2017).  

Resonemangs – och kommunikationsförmågan i läroplanen   
Resonemangs- och kommunikationsförmågan är två matematiska förmågor som presenteras i 

kursplanen för matematik (Skolverket, 2018). I kommentarmaterialet till kursplanen i 

matematik står det att den kommunikativa förmågan presenteras i två av de långsiktiga målen i 

kursplanen (Skolverket, 2017). De långsiktiga målen som berör den kommunikativa förmågan 

i kursplanen är att eleverna i matematikundervisningen ska ges förutsättningar att utveckla 

förmågorna att ”föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens 

uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar 

och slutsatser” (Skolverket, 2018, s. 55). I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik 

(Skolverket, 2017) framförs att kommunikation i detta sammanhang innebär att eleverna 

tillsammans med andra utbyter tankar och idéer om matematik, vilket kan göras skriftligt, 

muntligt och genom varierande uttrycksformer. Vidare framförs att några exempel på 

uttrycksformer är bilder, konkret material och symboler. Genom att elevernas kommunikativa 

förmåga utvecklas, kan matematiken utvecklas till ett användbart verktyg som eleverna kan 

använda i olika situationer.  

 

I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2017) framgår att det även är 

viktigt att eleverna ges möjligheten till att lyssna på andra elevers förklaringar, beskrivningar 

och argument. Därför syftar undervisningen även till att eleverna ska utveckla sina kunskaper 

att tillgodogöra sig och skapa förståelse för det matematiska innehållet i olika situationer där 

det förekommer olika uttrycksformer och begrepp. Att eleverna utvecklar förmågan att skifta 

mellan varierande uttrycksformer är vidare en betydelsefull aspekt i den matematiska 

kommunikationen, framförs i läroplanen (Skolverket, 2018). Vidare anges det i 

kommentarmaterialet (Skolverket, 2017) att när eleverna kommunicerar i matematik utifrån 

uttrycksformer, utvecklar de bland annat kompetensen att analysera, generalisera och dra 

slutsatser. Genom detta växer och utvecklas även deras begreppsförståelse. Att kunna resonera 

kring matematik är ännu en aspekt som kännetecknar matematisk kommunikation. Det innebär 

bland annat att skapa en insikt i att kopplingar inom matematiken är konstruerade. Genom att 

eleverna ges möjlighet till att resonera matematiskt, uttrycker läroplanen att de kan komma fram 

till olika typer av lösningar genom diskussion där de kan ta hjälp av argument som är av 

informell och formell karaktär. Detta leder till att eleverna på ett enklare sätt, med hjälp av att 

föra resonemang som grundas på matematiska principer, kan styrka sina val och de slutsatser 

de kommer fram till i nya situationer. Det kan exempelvis handla om vad för typ av räknesätt 

de valt att använda sig av, vilket även anges i läroplanen (Skolverket, 2018).  
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Tidigare forskning   

I detta avsnitt tas olika rapporter, artiklar, avhandlingar och litteratur upp som är relevanta för 

våra forskningsfrågor. Först presenterar vi matematisk kommunikation, därefter följer ett 

avsnitt om resonemangsförmågan. Sedan tar vi upp forskning kring kommunikationsförmågan. 

Därefter redovisas samarbetslärande i matematikundervisningen. Slutligen redogör vi för 

läromedlens roll i undervisningen. 

 

Matematisk kommunikation    

I Olteanus avhandling (2016) problematiseras betydelsen av kommunikation mellan 

människor. Enligt Olteanu har begreppet kommunikation flera olika innebörder och 

definitioner. Detta eftersom människor konstant kommunicerar med omgivningen på flera 

varierande sätt, både medvetet och omedvetet samt avsiktligt och oavsiktligt (ibid.). 

Definitionen av begreppet kommunikation i avhandlingen, är att det ses som en gemensam 

process där människorna i samspel med varandra bildar förståelse och mening. Detta framförs 

även av Ahlberg (1992) där hon i sin avhandling formulerar följande ”Matematik betraktas ofta 

som ett språk och därigenom som ett medel för kommunikation mellan människor” (s. 96). 

Flera forskare har betonat att kommunikationen är viktig vid inlärningen av matematik, och 

menar att det även är betydelsefullt för att elever ska kunna utveckla de matematiska 

förmågorna (Ahlberg, 1992; Riesbeck, 2000; Ahl et al., 2013). Olteanu (2016) lyfter fram ett 

exempel på två olika kommunikationssituationer i ett klassrum. Det ena är att eleverna 

tillsammans tar del av varandras olika lösningsstrategier, och det andra är att eleverna löser 

varierande uppgifter enskilt. Att kommunikationen sker både enskilt och tillsammans med 

andra styrks av Taflin (2007) i hennes avhandling. Enligt Taflin innebär kommunikation att 

eleverna ska förstå andra både muntligt och skriftligt, men att de även själva ska kunna uttrycka 

sig muntligt och skriftligt. I en rapport från Skolverket (2003) där en kvalitetsgranskning utförts 

konstaterar man att det är viktigt för alla elevers utveckling att de ges möjlighet att 

kommunicera både muntligt och skriftligt tillsammans med andra. Kommunikation som sker i 

samspel med andra bidrar till att en elev själv exempelvis lär en annan elev något, och att eleven 

samtidigt själv lär sig något av den andra eleven (Olteanu, 2016). Då eleverna erbjuds att 

kommunicera ges de tillfälle att tillsammans med andra pröva och ompröva sina tankar som de 

uttrycker och reflekterar över, framförs även av Riesbeck (2000).     

   

Många olika forskare har i deras artiklar, avhandlingar och rapporter kommit fram till att det 

inte sker mycket muntlig kommunikation i matematikundervisningen. I en rapport av 

Skolinspektionen (2010) har de kommit fram till att eleverna i flera skolor inte ges 

förutsättningar att utveckla verbala kommunikationsförmåga i matematikundervisningen. Detta 

för att undervisningen mestadels är lärarledd följt av individuellt arbete i 

matematikboken. Löwing (2004) styrker detta i sin avhandling då hon fann att 

matematikundervisningen vanligtvis är styrd av läromedel och att kommunikationen mellan 

elever inte är vanligt förekommande. Även Ahlberg (1992) diskuterar detta i sin avhandling där 

hon påpekar att det i matematikundervisningen är mest vanligt att eleverna erbjuds att arbeta i 

läroböcker. En begränsad möjlighet för elever att kommunicera med andra i skolarbetet, kan 

betyda att eleverna inte utmanas i sitt tänkande (Skolverket, 2003). Enligt Williams, Sheridan 
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och Samuelsson (2000) kan konsekvensen av att inte ges möjligheten att kommunicera med 

andra bli att man inte lär sig att förstå andra människors tankesätt. Därför är det viktigt att elever 

ges förutsättningar kommunicera med varandra så att de kan förbättra sin förståelse för andra 

människors tankesätt. Elever som har fått möjligheten till att kommunicera matematik i samspel 

med varandra är positiva till det arbetssättet då de menar att de lär sig mycket av detta 

(Skolverket, 2003).    
 

Resonemangsförmågan   

Enligt Brunström (2015) är många forskare eniga om att resonemangsförmågan är central i 

matematikundervisningen, dock är de inte eniga om definitionen av begreppet. Den definition 

som används av begreppet i Brunströms avhandling är att då man resonerar motiverar man, 

hittar mönster, generaliserar, förutsäger, bevisar och förklarar, samt ställer hypoteser. Några av 

ovanstående punkter framförs även i Skolinspektionens (2009) rapport. Detta kan vi se då de 

uttrycker att resonemangsförmågan innebär att eleverna ska kunna hitta mönster, ställa 

hypoteser, och motivera deras slutsatser och val. Skolinspektionen tillägger att 

resonemangsförmågan innebär att eleverna ska kunna undersöka och utveckla hypoteser. 

Sterner (2015) har dock en annan förklaring på vad resonemangsförmågan innebär. Sterners 

definition av begreppet är att det innebär att man kommunicerar, kontrollerar, upptäcker, 

utvecklar eller skapar matematiska strategier i relation med ett matematiskt innehåll. Eleverna 

erbjuds antingen inte några möjligheter alls eller väldigt små möjligheter att föra resonemang i 

undervisningen eftersom matematikundervisningen starkt är styrd av läroboken 

(Skolinspektionen, 2009). Detta är något som även Brunström (2015) problematiserar i sin 

avhandling, det vill säga att individuellt arbete i läroboken dominerar och att 

matematikundervisningen fokuserar mindre på resonemangsförmågan och mer på 

procedurförmågan i Sverige, men även i andra länder. Även Sterner (2015) lyfter fram bristen 

av resonemang i matematikundervisningen. Detta diskuterar Sterner i sin licentiatavhandling 

där hon betonar att studier har visat att elever har svårigheter med att resonera och motivera för 

deras val av strategier och deras tankar i matematikundervisningen. Detta för att 

resonemangsförmågan minskat i matematikundervisningen (ibid.). Det framkom i en 

observation utförd av Skolinspektionen (2009) att 15 procent av uppgifterna i 

matematikböckerna ger eleverna i årskurs 4 till 6 möjligheten till att resonera. I observationen 

framkom det även att resonemangsförmågan minskar inom matematikundervisningen ju äldre 

eleverna blir (ibid.). Eftersom eleverna inte ges möjligheten till att resonera i 

matematikundervisningen minskar deras chans att utveckla resonemangsförmågan (Brunström, 

2015). Enligt Jäder (2015) är resonemangsförmågan viktig för att eleverna ska kunna bilda en 

förståelse för det de gör och kunna använda det i olika sammanhang.    

   

Kommunikationsförmågan 

När det kommer till elevernas utveckling av matematisk förståelse, är matematiska 

representationer en viktig del i matematikundervisningen. Varje elev har olika sätt att bygga 

upp en förståelse på, vilket tillåter eleverna att forma olika typer av representationer för att 

skapa en förståelse för betydelsen av matematiska uttryck 

(Anwar,Yuwono, As’ari, Sisworo och Rahmawati1, 2003). Ahlström et al. (1996) poängterar 
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också vikten av användandet av representationsformer då de lyfter fram att för att elever ska 

utveckla sina kunskaper är representationsformer betydelsefullt. Vidare menar författarna att 

man som lärare bör låta eleverna arbeta med matematik på olika vis och inte enbart genom att 

använda och öva med symboler. Det är därför viktigt att eleverna ges möjlighet att uttrycka sig 

genom konkreta modeller, ritningar, vardagsspråk och skriftspråk, samt diagram. Enligt 

Lingefjärd (2014) kan representationerna se olika ut och inneha varierande funktioner och tar 

vidare upp olika kategorier som representationer kan tillhöra, dessa beskriver han som: verbalt, 

symboliskt, numeriskt samt bildligt eller grafiskt. Utifrån dessa kan matematiska begrepp 

representeras. Detta betonas av Rystedt och Trygg (2013) som framhåller att begrepp måste 

representeras genom olika uttrycksformer för att man ska kunna kommunicera genom dem och 

använda dem. Enligt författarna kan det göras genom bild, laborativt material, symboler och 

ord. De elever som använder sig av olika uttrycksformer för att förklara begrepp, har en större 

begreppsbild och på så sätt innehar de en användbar begreppskunskap (Bergsten, Häggström 

och Lindberg, 1997). Rystedt och Trygg (2013) styrker detta då de lyfter fram att genom att 

eleverna ges möjlighet att representera ett begrepp genom olika uttrycksformer, erbjuds de stöd 

i att utveckla sin begreppsförmåga. Författarna poängterar att det därför är viktigt att det skapas 

förutsättningar för eleverna att använda sig av konkret material, att kommunicera om matematik 

i både tal och skrift och använda symbolspråk samt bildspråk. Därmed är det inte tillräckligt att 

endast arbeta i läroboken med siffror och bokstäver. 

 

Uttrycksformer är sammankopplade med de former som man använder för att uttrycka 

representationer på (Lingefjärd, 2014). Elia, Gagatsis och Demetriuou (2007) framhåller i sin 

studie att genom att elever använder sig av flera representationer, kan det stödja eleverna i att 

utveckla processer och nya idéer, avgränsa betydelser och hjälpa de att få en djupare förståelse. 

När eleverna ges möjligheten att koppla samman olika representationer, är de inte längre 

hämmade av de styrkor och brister som en viss representation innehar. Bergsten et al. (1997) 

lyfter fram ytterligare fördelar med att kunna sammankoppla olika representationer. Författarna 

menar att det främjar begreppsförståelsen. Även Rystedt och Trygg (2013) påpekar detta då de 

förklarar att begreppsförståelsen utvecklas genom att det skapas förutsättningar för eleverna att 

se samband som olika uttrycksformer har. De lyfter ytterligare fram att det dock inte är av 

självklarhet att eleverna vet hur de ska se samband och växla mellan de olika uttrycksformerna. 

När det för läraren skapas möjligheter att se hur eleven representerar begrepp ges han eller hon 

betydande information kring hur eleven tänker. Genom detta ges läraren stöd att sammankoppla 

elevens personliga uttrycksformer med matematikens offentliga uttrycksformer.   

 

Samarbetslärande i matematikundervisningen  

Samarbetslärande är en välkänd undervisningsmetod som funnits under en längre tid (Brandell 

och Backlund, 2011; Johnson och Johnson, 2002). Då matematiklektionerna i det svenska 

klassrummet domineras av läroboken, är samarbetslärande ett alternativ istället för eget tyst 

arbete i klassrummet (Brandell och Backlund, 2011). Backlund (2003) lyfter i sin artikel fram 

att det i sammarbetslärande ingår flertalet olika metoder. Det som konstruerar metoderna är 

varierande sätt att organisera arbetet i klassrummet, så att det resulterar i att eleverna samarbetar 

med varandra. Brandell och Backlund (2011) betonar detta och tillägger att sammarbetslärande 
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medför att det ställs särskilda krav på elevernas aktivitet, lärande och arbete. 

Sammarbetslärande grundas på samarbetet mellan elever i små grupper, där grupperna oftast 

omfattas av tre till fyra deltagare. Således är grundtanken med samarbetslärande att eleverna 

tillsammans med varandra och av varandra i grupper utvecklar sitt lärande och tar eget ansvar 

för varandras lärande.  

   

Brandell och Backlund (2011) redogör för fem principer som kännetecknar samarbetslärande. 

Den första principen är ”det positiva ömsesidiga beroendet” (s. 117), som har som syfte att 

målet som sätts är gemensamt för samtliga elever. Den enskilda individen uppnår sitt mål enbart 

om de andra elevkamraterna i gruppen uppnår sina mål. Den andra principen som tas upp är 

”det individuella ansvaret” (s.117), vilket handlar om att varje enskild individ i gruppen har ett 

eget ansvar för sin kunskap och sin egen del av arbetet. ”Produktiv interaktion” (s.117) är den 

tredje principen som författarna tar upp. Principen innebär att lärandet utvecklas av det arbetet 

som innefattas i gruppen. Den fjärde principen är ”social kompetens”. Denna princip handlar 

om förmågan att inom gruppen kunna samarbeta så att det gemensamma lärandet vinner på det. 

Det handlar om att i gruppen kommunicera med varandra, lyssna på varandra, kunna lösa 

motsättningar på ett fredligt sätt och summera gruppens resultat. Den femte och sista principen 

är ”grupprocesserna” (s. 117), vilket samtliga medlemmar i gruppen måste ha förståelse för. 

Somliga regler för ett kollektivt arbete måste följas av gruppen och en regelbunden utvärdering 

gällande medlemmarnas eget ansvarstagande av arbetet för samarbetslärandet ska utföras 

(Brandell & Backlund, 2011). 

   

Läromedlens roll i undervisningen   

Internationella studier har visat att matematikboken styr matematikundervisningen och att det 

har ett stort inflytande på elevers matematiklärande (Grevholm, 2014a; 2017). Detta styrks även 

av Brändström (2003) och Ahl (2016) som framhåller att läroböcker är ett av de viktigaste 

verktygen som används av lärare när det kommer till matematikutbildning. Studier utförda av 

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) har visat att matematikboken 

är mer dominerande i de nordiska länderna än i övriga länder (Valverde, Bianchi, Wolfe, 

Schmidt & Houang, 2002, refererad i Grevholm, 2017).  I matematikundervisningen har 

användningen av läroböckerna under en lång tid oroat myndigheterna i Sverige, och 

läroböckerna kontrolleras för närvarande inte av staten (Johansson, 2006). Enligt Brändström 

(2003) bör läroböckers innehåll kontrolleras om de i fortsättningen ska styra undervisningen. 

Det är oftast läraren som tillsammans med deras kollegor beslutar vilket läromedel som de 

använder i undervisningen (Heikka, 2015; Skolinspektionen, 2009). Detta framförs även av 

Bergqvist et al. (2009) som i sin artikel påpekar att det är lärare som väljer ut det läromedel som 

ska användas tillsammans med sina kollegor. Bergqvist et al. betonar att de faktorer som bland 

annat påverkar valet av läroböcker är ekonomin, och att läroböckerna ska ha en koppling till 

kursplanernas mål. 

    

Det som presenteras i läroboken är det som behandlas i undervisningen, vilket både kan vara 

positivt och negativt (Skolverket, 2003). Enligt Bergqvist et al. (2009) vägleder läroboken 

undervisningen. Undervisningen utvecklas om läromedlet som används är bra (Skolverket, 
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2003). Är användningen av läromedlet å andra sidan för ensidigt kan det mynna ut i att 

undervisningen blir enformig och att eleverna tar avstånd till ämnet (ibid.). Johansson (2006) 

och Grevholm (2014a) lyfter fram att läroböckerna inte alltid följer läroplanens riktlinjer. Detta 

kan ses som en konsekvens eftersom lärare som är osäkra på målen i kursplanen oftast förlitar 

sig på att läroboken är kopplad till kursplanen på ett riktigt sätt (Skolinspektionen, 2009). Även 

Bergqvist et al. (2009) menar att en del lärare har förtroende till att läroboken är kopplad till 

kursplanen, och tillägger även att en del lärare inte vet om läroböckerna är kopplade till 

läroplanen då de inte har granskat böckerna. Ytterligare konsekvenser med att undervisningen 

är för styrd av läroboken är att eleverna inte ges möjlighet att öva på alla matematiska förmågor, 

och att de inte ges möjlighet att välja metod på egen hand då det oftast presenteras en metod 

som de ska använda sig av (Taflin, 2007; Skolinspektionen, 2009; Szabo, 2013).   

   

Skolmatematik för eleverna definieras oftast av det som finns i läroböckerna. Elever i den 

svenska skolan spenderar dessutom mycket av klassrumstiden med att arbeta med 

läroboksuppgifter (Brehmer, Ryve och van Steenbrugge, 2015). Dock är det inte tillräckligt om 

eleverna enbart arbetar i läroböckerna menar Grevholm (2014a).  Brehmer et al. (2015) 

framhåller att det finns studier som visar att det till stor del läggs störst vikt vid elevers 

procedurförmåga framför resonemangsförmågan. Detta styrks även av både Bergqvist et al. 

(2009) och Skolinspektionen (2009) då de i sina studier betonar att 90 procent av uppgifterna i 

läroböcker behandlar procedurförmågan. Lärare som i sin undervisning följer läroboken nära, 

kan argumentera för detta genom att säga att det hindrar dem från att missa viktiga ämnen och 

innehåll (Johansson, 2006). En studie som utförts av Grouws, Smith och Sztajn, (2000) 

(refererad i Ahl, 2016) visar att om en viss typ av innehåll inte framkommer i textböcker, 

kommer det troligen aldrig att presenteras för eleverna i undervisningen. Därför är det viktigt 

att lärare är medvetna kring hur de använder läroböcker, menar Johansson (2006).   
   

Lärarhandledningar  

Brändström (2003) lyfter fram att lärarhandledningen är en betydelsefull del av läroboken, 

och om läraren vill variera undervisningen bör läraren tillvarata den information som ges. 

Enligt Brändströms tolkning är lärarhandledningar till för att lärare ska ges stöttning i sin 

undervisning genom att det finns förslag på exempelvis arbetsformer och material. Detta 

styrks av Ahl et al. (2013) där de i sin artikel nämner att lärare kan ges stöttning och 

inspiration från lärarhandledningar och att de på detta sätt kan utveckla sin undervisning. 

Vidare betonar Ahl et al. att om en lärarhandledning ska kunna stötta läraren på bästa möjliga 

sätt i hens planering bör lärarhandledningen innehålla följande:  

  

1.Beskrivningar av elevernas uppfattningar och missuppfattningar samt hur läraren 

kan hantera dessa.   

2. Begrepp och fakta med härledningar, bevis, metoder, historisk bakgrund, korrekt 

terminologi och användningsområden.   

3. Progression inom och kopplingar mellan matematiska områden.   

4. Kopplingar mellan teori, forskning och styrdokument samt praktik.   

5. Design av klassrumspraktik: hur läraren kan hantera individualisering, 

klassrumssamtal, formativ bedömning, problemlösning, läxor osv. (Ahl et al. 2013, 

s. 81) 
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Lärare kan ges varierande stöttning genom lärarhandledningar beroende på om innehållet i 

lärarhandledningen är ute efter att tala genom läraren eller till läraren enligt Hoelgaard (2015). 

Om innehållet i lärarhandledningen talar genom läraren anses den vara explicit. Detta innebär 

att det i lärarhandledningen exakt står vad det är som läraren ska göra och säga i kronologisk 

ordning, och forskare menar därför att denna typ av lärarhandledningar kan ses som styrande. 

När lärarhandledningar är styrande ges lärare i mindre utsträckning möjlighet att utifrån 

klassrumsförhållanden anpassa sin undervisning. Om innehållet i lärarhandledningen å andra 

sidan talar till läraren anses den vara deskriptiv (ibid.). Hoelgaard menar att en sådan typ av 

lärarhandledning inte styr läraren på samma sätt, utan innehållet är mer beskrivande än 

styrande. Om lärare använder sig av en sådan lärarhandledning ges han eller hon inspiration 

samtidigt som de ges ett större utrymme att anpassa sin undervisning. Även Remillard, 

Steenbrugge och Bergqvist (2014) lyfter fram att en lärarhandledning kan vara explicit eller 

deskriptiv, men de använder terminologin instruerande och bildande. De flesta 

lärarhandledningar är oftast både explicita och deskriptiva, men oavsett om den är explicit eller 

deskriptiv anses den vara en resurs för lärares undervisningsplanering (Hoelgaard, 2015).   

  

I sin studie har Ahl et al. (2013) kommit fram till att lärarstudenter inte föredrar att använda sig 

av lärarhandledningar eftersom de upplever att de inte ges det stöd som de behöver. Det som 

lärarstudenterna bland annat upplever är att det i lärarhandledningarna saknas hur man kan 

anpassa undervisningen för att alla elever ska utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. 

I studien framkom det även att lärare som varit verksamma under en längre tid använder sig 

mer av lärarhandledningar. I en annan studie som genomförts av Superfine (2009) framgår det 

att lärare med mer lärarerfarenhet använde sig mindre av lärarhandledningar än lärare som har 

mindre lärarerfarenhet. Nyexaminerade lärare brukar oftast till en början endast använda sig av 

det material som finns tillgängligt på skolan, men det är av stor vikt att de senare även 

införskaffar annat material som stödjer eleverna i deras utveckling (Grevholm, 2014).  

Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras tre olika teorier som vi använt oss av som analysverktyg för att 

besvara våra frågeställningar. Ett eget konstruerat analysschema har använts för att besvara 

studiens första frågeställning; ”Vilka arbetsformer ges elever möjlighet att använda för att lösa 

uppgifter i läroböcker?”. För att besvara vår andra frågeställning; ”Vilka uttrycksformer ges 

elever möjlighet att tillämpa för att lösa uppgifter i läroböcker?”, har vi använt oss av KLAG-

modellen. Remillards et al (2014) analysschema har vi använt oss av för att besvara vår tredje 

frågeställning; ”Vilken information ges i lärarhandledningen med avsikt att stötta läraren i 

undervisningen i valet av arbetsformer och uttrycksformer?”. 

 

Analysschema för arbetsformer 

För att besvara vår första frågeställning har vi konstruerat ett eget analysverktyg, där EPA-

metoden ingår. Detta analysverktyg är ett analysschema, vilket vi valt att namnge analysschema 

för arbetsformer (se tabell 1). I analysschemat presenteras fyra olika arbetsformer, vilka är: 

EPA-metoden, enskilt, par och alla. Utifrån detta analysschema kunde vi urskilja vilka 

arbetsformer som elever ges möjlighet att lösa uppgifter på. 
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Tabell 1. Analysschema för arbetsformer 

EPA- 

metoden 

Enskilt Par Alla 

    

    

 

EPA-metoden 

Kagan och Stenlev (2017) betonar att EPA-metoden är en förkortning av enskilt, par, alla, och 

att denna struktur är vanlig för kooperativt lärande. Enligt Svanelid (2014) är syftet med att 

använda sig av EPA-metoden att tempot på lektionerna ska sänkas vilket kan göras genom att 

exempelvis ställa större frågor istället för flera små frågor. Svanelid lyfter vidare fram att 

elevernas kunskapsnivå höjs om läraren minskar tempot på lektionen. Kagan och Stenlev 

(2017) poängterar att EPA-metoden innebär att eleverna ges en uppgift av läraren som de ska 

arbeta med enskilt först. Sedan ska eleverna i par diskutera sina svar. Slutligen ska eleverna 

redovisa sina svar i helklass eller i grupp. Det positiva med att använda sig av EPA-metoden är 

att eleverna ges betänketid för sina idéer (ibid.). Ytterligare en fördel som Svanelid (2014) 

belyser är att stressen hos eleverna minskar genom att läraren bygger upp olika stödstrukturer 

för tänkandet.  

KLAG-modellen 

Vid vår analys har vi använt oss av en figur som beskrivs av Hagland, Hedrén och Taflin  (2005) 

för att besvara vår andra frågeställning (se figur 1). Denna figur har de valt att kalla för KLAG-

modellen och den presenterar fyra olika uttrycksformer vilka är konkret uttrycksform, 

logisk/språklig uttrycksform, algebraisk/aritmetisk uttrycksform och grafisk/geometrisk 

uttrycksform (ibid.). Konkret uttrycksform handlar om att eleverna använder sig av konkret 

material för att lösa uppgifter. Logisk/språklig uttrycksform innebär att elever ges möjlighet att 

lösa uppgifter genom att använda sig av språket, både skriftligt och muntligt. Den 

algebraiska/aritmetiska uttrycksformen har som syfte att eleverna ska uttrycka sina lösningar 

med algebraiska- och/eller aritmetiska symboler. Algebraiska symboler innefattar bokstäver 

eller förkortade ord, och aritmetiska symboler innefattar siffror eller övriga talsymboler. 

Grafisk/geometrisk uttrycksform innebär att eleverna presenterar hur de har löst uppgifter med 

hjälp av att exempelvis rita en bild, en graf eller en tabell (ibid.).  

 

                      Konkret  

                   uttrycksform 

                      Logisk/språklig  

                        uttrycksform 

 

 

               Algebraisk/aritmetisk 

                     uttrycksform 

 

                     Grafisk/geometrisk  

                         uttrycksform 

Figur 1 KLAG – modellen (Hagland et al.2005, s. 33). 
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Hagland et al. (2005) lyfter fram att det är eftertraktat att elever ”zappar” mellan de olika 

uttrycksformerna, det innebär att man växlar mellan dem. Anledningen till att vi har valt att 

använda oss av KLAG-modellen som analysverktyg för att besvara vår andra frågeställning är 

för att det i läroplanen framkommer att eleverna ska kunna använda sig av olika matematiska 

uttrycksformer (Skolverket, 2018). 

Instruerande och bildande lärarhandledningar 

För att besvara vår tredje frågeställning har vi använt oss av ett analysschema som ett 

analysverktyg, vilket är framtaget av Remillard et al. (2014). Utifrån detta analysschema har vi 

översatt och konstruerat en egen tabell, som vi utgått från vid vår analys av lärarhandledningar 

(se tabell 2).  

 

Tabell 2 Remillards et al. (2014, s.396) analysschema.  

 Instruerande 

lärarhandledning 

Bildande  

lärarhandledning 

Referensinformation Lärarna ges information om 

lektionen men den är inte 

kontextbunden. 

 

 

Styrande riktlinjer Informationen i 

handledningarna ger riktlinjer 

för lärare och elever om vad 

de ska säga och göra.  

 

 

Transparent design 

 

 Den avsikt som ligger bakom 

författarens designbeslut ska 

framföras. 

Förutse elevers tänkande  Anvisar vad det är som 

eleverna ska begripa. Visar på 

tänkbara missuppfattningar 

som kan uppstå och hur lärare 

kan bemöta dessa. 

 

Förklaring av matematiska 

idéer 

 Redogör för viktiga 

matematiska begrepp, 

egenskaper, relationer och 

definitioner samt betydelsen 

av dem. 

Beslutsfattande  Anvisar att beslut ska tas av 

läraren.  

 

I tabellen ovan tas kännetecken upp för instruerande- och bildande lärarhandledningar. Enligt 

Remillard et al. (2014) används detta analysschema som stöd för att urskilja om 

lärarhandledningar är instruerande eller bildande, vilket vi kunnat urskilja om våra granskade 

lärarhandledningar är utifrån detta analysschema. Tabellen läses vågrätt, det vill säga från 
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vänster till höger. Om granskningen exempelvis visar att lärarhandledningen ger 

referensinformation är den av instruerande karaktär, ger den däremot inte någon 

referensinformation är den istället av bildande karaktär. Detta görs under varje kategori.  

Metod  
I detta avsnitt redogör vi för valet av vår metod och en beskrivning av denna metod, vilket är 

kvalitativ innehållsanalys. Sedan lyfter vi fram urvalet och de material vi har använt i studien. 

Därefter redovisar vi vårt tillvägagångssätt och bearbetning av vår data, följt av studiens 

tillförlitlighet. Slutligen redogör vi för forskningsetik och hur vi gick tillväga när vi sökte efter 

litteratur.  

Val av metod 

Boréus och Bergström (2017) lyfter fram att det finns två typer av innehållsanalys. Den ena är 

kvantitativ innehållsanalys och den andra är kvalitativ innehållsanalys. Vi har i vår studie valt 

att utföra en kvalitativ innehållsanalys som metod för att analysera vårt material. Detta för att 

syftet med vår studie var att studera vilka arbetsformer och uttrycksformer eleverna ges 

möjlighet att använda i två utvalda läroböcker i matematik för årskurs 6, samt vilket stöd 

tillhörande lärarhandledningar ger läraren. De texter som vi har valt att analysera är läromedel 

i matematik för årskurs 6. Enligt Boréus och Bergström är syftet med en kvalitativ 

innehållsanalys att analysera olika texter där man inte räknar eller mäter något, vilket man gör 

i en kvantitativ innehållsanalys. Eftersom en kvantitativ innehållsanalys syftar till att räkna eller 

mäta något i texter, var denna metod inte lämplig att utföra i vår studie då syftet med studien 

inte var att räkna förekomsten av uttrycksformer eller i hur många uppgifter eleverna erbjuds 

att arbeta med olika arbetsformer. Bergström och Boréus (2005) påpekar att en innehållsanalys 

kan användas för att upptäcka mönster i en mångfald av texter. Detta är något som vi har gjort 

i vår studie då vi granskat de utvalda läromedlen utifrån studiens frågeställningar.   

 

Innehållsanalys 

När man använder sig av en innehållsanalys som metod i sin studie kan man i texten försöka 

finna manifesta delar, vilket innebär att man letar efter något som står uttryckligen i texten, men 

även det som inte står uttryckligen i texten (Bergström & Boréus, 2005). Om en forskare 

däremot söker efter det latenta innehållet innebär det att forskaren behöver tolka texter på djupet 

eftersom det inte står uttryckligen i texten (Bryman, 2011). I vår studie har vi vid vår analys 

försökt finna manifesta delar som står uttryckligen i läromedlen i matematik. Vi har även vid 

vår analys försökt finna delar i läromedlen som inte står uttryckligen. Detta har vi gjort eftersom 

informationen som vi sökte efter vid granskningen av läromedlen inte alltid stod uttryckligen i 

texten. Vi valde att inte leta efter det latenta innehållet då det inte berör våra frågeställningar.  

 

Enligt Cohen, Manion och Morrison (2017) ska man i en innehållsanalys se till att reducera 

mängden av data genom kategorisering. Detta är något som vi gjorde i vår studie genom att vi 

fokuserade på att undersöka vilka arbetsformer elever ges möjlighet att använda sig av för att 

lösa uppgifter. Vi fokuserade även på att undersöka vilka uttrycksformer som elever ges 

möjlighet att tillämpa för att lösa uppgifter samt vilken information som lärarhandledningarna 

ger läraren som stöttning i sin undervisning i valet av arbetsformer och uttrycksformer. Detta 
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var det som vi valde att förhålla oss till, och vi gick inte utanför denna kategorisering för att 

kunna avgränsa vårt område och inte gå bortom studiens frågeställningar.  

Urval och material           

Det material som vi har använt oss av i vår textanalys är matematikböcker. Vi lyckades först få 

tag på två olika matematikböcker för årskurs 6, där en av dem är uppdelade i två delar. Den ena 

boken fick en av oss låna från sin VFU- plats, och den andra boken lånade vi från Högskolan 

Västs bibliotek, av de läromedel som fanns tillgängliga för årskurs 6. Vårt syfte med studien 

ändrades från att enbart granska matematikböcker till att även granska lärarhandledningar som 

tillhörde matematikböckerna, detta för att få en bredare bild. Med bredare bild menar vi att 

lärarhandledningar tillför information som inte alltid står i matematikböckerna. Ett exempel på 

information som kan tillkomma i lärarhandledningarna är att eleverna ges möjlighet att 

kommunicera och resonera. Vi fick därför låna andra matematikböcker och tillhörande 

lärarhandledningar från Högskolan Väst eftersom vi inte kunde få tillgång till 

lärarhandledningar på annat vis. De böcker och lärarhandledningar som vi fick låna var de som 

fanns tillgängliga (se tabell 3). Materialet har därför valts utifrån ett tillgänglighetsurval, vilket 

innebär att man använder sig av det material som finns tillgängligt.  

Tabell 3 Urval av läromedel. 

Läroböcker och 

lärarhandledningar 

Författare Utgivningsår  Förlag 

Mera Favorit 

matematik 6A. 

 

Favorit matematik 

Lärarhandledning 

6A 

 

Lärobok och 

lärarhandledning 

Asikainen, 

Nyrhinen, Rokka 

och Vehmas. 

 

Lärobok 

2016 

Studentlitteratur 

Mera Favorit 

matematik 6B 

 

Favorit matematik 

Lärarhandledning 

6B 

 

Lärobok och 

lärarhandledning 

Asikainen, 

Nyrhinen, Rokka 

och Vehmas. 

 

Lärobok 

2017 

Studentlitteratur 

Prima Formula 

Matematik 6 

 

Prima Formula 

Matematik  

Lärarhandledning 6 

 

Lärobok 

Sjöström, Sjöström 

och Sörensson. 

 

Lärarhandledning 

Sjöström och 

Sjöström. 

Lärobok 

2013 

 

Lärarhandledning 

2014 

Gleerups 

 

Läroböckernas uppbyggnad 

Det finns en grundbok som heter Favorit matematik, men vi har i vår studie granskat Mera 

Favorit matematik som är en mer utmanande bok. Det är en läromedelsserie från årskurs 1 till 
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6, där det för varje årskurs finns en lärobok med två delar, A och B. Den del som vi har valt att 

granska är läroböckerna för årskurs 6, 6A och 6B. Mera Favorit matematik 6A är uppdelad i 

fem olika kapitel och 6B är uppdelad i fyra kapitel. Kapitlen behandlar olika matematiska 

områden som har delats in i olika lektioner, och i det sista kapitlet finns det repetitionsuppgifter 

som eleverna erbjuds att arbeta med. Varje lektion består av fyra sidor. De första två sidorna är 

obligatoriska att utföra av alla elever och på den tredje sidan finns avsnitten ”Öva” och ”Pröva”. 

”Öva” består av övningsuppgifter och i avsnittet ”Pröva” presenteras uppgifter där eleverna ges 

möjlighet att testa nya uppgifter. Eleverna ges möjlighet att själva i dessa avsnitt välja vilka 

uppgifter som de vill lösa. Den fjärde sidan kallas för ”Träna” och i läroboken lyfter författarna 

fram att dessa avsnitt ges i Finland till eleverna som en hemläxa. Varje lektion har kopplingar 

till läroplanen. Det finns i varje kapitel ett avsnitt som kallas för ”Favoritsidor”, ”Vad har jag 

lärt mig” och ”Repetition”. Under avsnittet ”Favoritsidor” presenteras olika spel och aktiviteter 

som eleverna erbjuds att göra antingen individuellt eller tillsammans med andra. Dessa spel och 

aktiviteter behandlar ett område inom matematiken. Eleverna kan utföra en diagnos i slutet av 

varje kapitel, och de ges under avsnittet ”Vad har jag lärt mig” möjlighet att utvärdera sig själva 

kring hur de tycker att de behärskar det matematiska området som kapitlet behandlat. Under 

avsnittet ”Repetition” presenteras en repetition på det område som kapitlet har berört. 

Författarna påpekar att det finns repetitionsuppgifter på tre olika nivåer, och det är eleverna 

själva som får välja vilken nivå de vill utföra beroende på hur de har utvärderat sig själva efter 

de utfört diagnosen. 

 

Prima Formula Matematik 6 

I denna läromedelsserie ingår böcker från årskurs 1 till 6, där vi i vår studie granskat läroboken 

för årskurs 6. Läroboken innehåller sex kapitel. De tre första kapitlen är grunddelar och 

behandlar tre olika matematiska områden. Dessa kapitel är obligatoriska och består av bland 

annat delarna ”Aktiviteter”, ”Lösa problem” och ”Tänk efter”. I varje kapitel finns en diagnos 

som eleverna ska göra. Det finns sedan något som kallas för ”Spår 1” och Spår 2”, där diagnosen 

fungerar som en handledning för vilket spår som eleverna sedan ska välja att arbeta med. ”Spår 

1” behandlar det som kapitlen behandlat och är givande för de elever som är i behov av 

ytterligare övning för att uppnå målen. I ”Spår 2” ges eleverna möjlighet att fördjupa sina 

kunskaper då de utmanas. Dessa kapitel avslutas sedan med något som kallas för ”Något extra” 

som är en uppsamling där uppgifterna både är av enklare slag och utmanande. I lärobokens 

fjärde kapitel är upplägget och innehållet fokuserat på att pröva och utveckla elevernas 

kunskaper inför och efter de nationella proven. Lärobokens femte kapitel är en repetition av 

viktiga områden som eleverna tidigare arbetat med i årskurs 4 till 6, vilket handlar om tal och 

räknesätt. I det sjätte kapitlet ges eleverna möjlighet att arbeta vidare med problemlösning och 

strategier. Slutligen innehåller läroboken läxor för kapitel ett till tre.  

 

Tillvägagångssätt och bearbetning av data 

Bergström och Boréus (2012) menar att det vid en innehållsanalys är viktigt att till en början 

sätta sig in i materialet som ska granskas. Detta kan man göra genom att läsa igenom materialet 

i dess helhet eller delar av det. Vi började därför med se igenom de läromedel som vi skulle 
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granska, genom att se över innehållet och strukturen i dem. Detta gjorde att vi kunde få en 

överblick för hur materialen ser ut, vilket underlättade vår granskning av dem. 

 

Efter man gjort sitt urval av det material man ska använda sig av i sin studie, ska ett 

analysinstrument utformas för att fastställa det som ska uppmärksammas i materialet 

(Bergström och Boréus, 2012). Som tidigare nämnts i avsnittet ”Teoretiska utgångspunkter” 

användes det i studien tre olika teorier som analysverktyg för att besvara studiens tre 

frågeställningar. Det analysverktyg som användes för den första frågeställningen var ett eget 

konstruerat analysverktyg. Vi inledde därför med att granska läroböckerna efter detta 

analysverktyg, där vi studerade vilka arbetsformer elever ges möjlighet att arbeta med när de 

löser uppgifter i läroböckerna. Sedan granskade vi lärarhandledningarna utifrån detta 

analysverktyg, för att se vilket stöd som lärare ges för detta. Vid granskningen skrev vi ut det 

analysverktyg som presenterades i tabell 1 under teoretiska utgångspunkter, och hade den 

tillgänglig under tiden vi granskade läromedlen. Under granskningen granskade vi ett kapitel i 

taget. Vi utgick från de olika arbetsformer som presenteras i analysverktyget och satte ett kryss 

under respektive arbetsform vi fann. Varför vi valde att sätta ett kryss i schemat var för att vi 

kunde få en överblick kring vilka arbetsformer som var mest förekommande och inte för att 

kvantifiera data. Varje arbetsform gavs en färgad post-it lapp som sattes i böckerna där 

respektive arbetsform återfanns, för att underlätta vid framställningen av resultatet då vi enklare 

kunde finna vart i läromedlen de fanns.  

Därefter granskade vi läroböckerna och lärarhandledningarna utifrån KLAG-modellen, som 

användes för att besvara den andra frågeställningen. Vi försökte då leta efter olika 

uttrycksformer som eleverna ges möjlighet att använda sig av, samt vilket stöd lärare ges för 

detta. Vi valde att kategorisera uttrycksformerna. Detta gjorde vi genom att använda färgade 

post-it lappar som var av fyra olika färger. Varje uttrycksform i KLAG-modellen gav vi en färg 

och de uttrycksformer vi hittade i läromedlen, satte vi sedan en post-it lapp med den färg som 

uttrycksformen tillhörde. Vi skrev ut KLAG-modellen och hade den framför oss under 

granskningarna.  

Slutligen granskades lärarhandledningarna utifrån Remillards et al. (2014) analysschema, för 

att besvara studiens tredje frågeställning.  Till varje lärarhandledning skrev vi ut Remillards et 

al. analysschema. Det vi gjorde var att vi granskade en del i taget av schemat, det vill säga vi 

började med att granska om det fanns någon referensinformation i lärarhandledningarna eller 

inte och sedan gick vi vidare i schemat. Visade granskningen att referensinformationen 

exempelvis var instruerande satte vi ett kryss i den rutan som står under instruerande. Detta 

gjorde vi under varje del som berörs i analysschemat, vilket underlättade för oss när vi sedan 

skulle sammanställa resultatet. Vi använde oss även här av färgade post-it lappar, en för varje 

del, för att kunna lyfta fram ett exempel på resultatet. Genom att vi använde ett analysverktyg 

i taget i vår granskning, underlättade det för oss att finna relevant information för de olika 

frågeställningarna och det gjorde att vi fokuserade på det som skulle hittas utan att behöva tänka 

på annat.  

Vid granskningen av materialet granskade vi först var sitt läromedel individuellt. Därefter bytte 

vi med varandra. Detta gjorde vi för att få en likartad bedömning. Bergström och Boréus (2012) 
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påpekar att det är av stor vikt att ha uppsikt över att alla som granskat har gjort liknande 

bedömningar av materialet. Genom att vi båda granskade materialet och bytte med varandra 

kunde vi se om vi gjort liknande bedömningar och även om någon hade missat eller 

missuppfattat något i materialet.  

Tillförlitlighet  

För att beskriva kvaliteten i kvalitativ forskning är trovärdighet och tillförlitlighet exempel på 

begrepp som används. Begreppen innebär hur systematisk, noggrann och transparant forskaren 

varit genom sin forskningsprocess och i redovisningen av denna. Begreppen innefattar även 

resultatens trovärdighet och tillförlitlighet till följd av hur man gjort för att samla in data och 

analysera materialet (Widén, 2009). Vid vår analys av läromedlen i matematik förde vi 

noggranna anteckningar och vi båda granskade varje lärobok två gånger var för att tillförsäkra 

oss att vi båda kommit fram till samma resultat. Det vi fann i vår granskning berättade vi inte 

för varandra, utan vi granskade läroböckerna och lärarhandledningarna var för sig för att sedan 

sammanställa resultatet. Detta gjorde vi för att vi inte ville påverka varandras bedömningar. 

Boolsen (2007) menar att om man vid upprepade mätningar får liknande resultat kan det ses 

som god tillförlitlighet. Vid arbete tillsammans med andra kan det vara positivt att först 

individuellt analysera samma text och efter det sammanställa de resultat man kommit fram till 

med varandra. Ju mer resultaten stämmer överens med varandra, desto större anses 

tillförlitligheten av resultatet vara.  

Enligt Boolsen (2007) är det av betydelse att forskaren är transparent och redogör för alla steg 

som gjorts i studien. Vi har tidigare i vårt metodavsnitt förklarat vårt tillvägagångsätt, 

bearbetning och framställning av data. Boolsen påpekar att det är vanligt att vid kvalitativa 

analyser lägga för mycket fokus på tillvägagångsättet, istället för att fokusera på resultatet som 

anses vara det mest väsentliga. Tidigare i metodavsnittet har vi beskrivit hur vi har gått tillväga 

vid vår analys av resultatet och vi anser att vi inte har lagt mer fokus på att beskriva vårt 

tillvägagångsätt, utan vi anser att vi lagt mer fokus på resultatdelen.  

Etiska ställningsantagande 

Vetenskapsrådet (2017) uttrycker att plagiat är en form av etisk aspekt som man som forskare 

ska förhålla sig till i sin studie. Med plagiat menas enligt Vetenskapsrådet att man som forskare 

kopierar data, textavsnitt, resultat och idéer, från andra forskare och framhåller att man själv 

har skrivit det. Detta är något som vi har förhållit oss till i vår studie. Vi har under arbetets gång 

angett referenser på det som har lyfts fram av andra än oss själva, och vid citat har vi med hjälp 

av citationstecken och sidhänvisning visat på att det är taget från en annan källa. 

Vetenskapsrådet framför att forskaren under forskningsprocessen inte ska påverkas av yttre 

faktorer. Valet av läroböcker skedde utifrån ett tillgänglighetsurval, som tidigare nämnts, och 

vi blev inte erbjudna ekonomisk ersättning för att välja dessa läromedel. 

Litteratursökning 

Vi började med att söka efter tidigare forskning i databasen DIVA. Vi sökte bland annat på 

orden: läroboksanalys, läromedelsgranskning, resonemangsförmågan i matematik, 

kommunikationsförmågan i matematik, uttrycksformer, och lärarhandledning. Vi fick fram en 

del tidigare forskning om läroböcker, samt resonemangs- och kommunikationsförmågan. Dock 
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var urvalet begränsat och vi fick därför ta hjälp av vår handledare för att finna vetenskapliga 

artiklar, avhandlingar och forskningsbaserad litteratur. Forskning gällande uttrycksformer och 

lärarhandledningar fann vi svårt att hitta. Vi bokade därför möte med en bibliotekarie som 

hjälpte oss att söka efter forskning. Under mötet använde vi oss av databasen ERIC för att finna 

forskning. Vi fick översätta sökorden uttrycksformer och lärarhandledningar till engelska. De 

ord som vi bland annat sökte på var: teacher´s guide, representation och expression. Utöver 

sökning i databaser har vi även sökt efter forskningsbaserad litteratur på högskolans bibliotek. 

Samtliga sökningar gav oss relevanta artiklar, avhandlingar, rapporter och böcker som vi hade 

användning av i vår studie. 

Resultat 
I detta avsnitt redovisar vi studiens resultat. Först redogör vi för vilka arbetsformer elever ges 

möjlighet att använda för att lösa uppgifter i läroböckerna, följt av resultatet kring vilka 

uttrycksformer elever ges möjlighet tillämpa för att lösa uppgifter i läroböckerna. Resultatet av 

vilken information som lärarhandledningen ger med avsikt att stötta läraren i undervisningen i 

valet av arbetsformer och uttrycksformer.  

Att arbeta med uppgifter med olika arbetsformer  

Nedan presenteras resultatet av vår första frågeställning; ”Vilka arbetsformer ges elever 

möjlighet att använda för att lösa uppgifter i läroböcker?”, från de utvalda läroböckerna och 

tillhörande lärarhandledningar som har analyserats med hjälp av ett eget konstruerat 

analysschema, vilket vi har presenterat under våra teoretiska utgångspunkter.  

 

Mera Favorit matematik  

I nedanstående avsnitt redovisas resultatet av läroböckerna Mera Favorit matematik 6A och 6B, 

samt resultatet av vilket stöd som lärare ges i sin undervisning i de tillhörande 

lärarhandledningar.  

 

Arbeta med olika arbetsformer  

Granskningen av läroböckerna visade att eleverna till största del ska arbeta enskilt med 

uppgifterna. Eleverna ges i liten utsträckning möjlighet att arbeta tillsammans i par eller i grupp, 

och de erbjuds inte att arbeta tillsammans med alla i klassen. Det är under avsnitten 

”Favoritsidor” som eleverna ges möjlighet att arbeta tillsammans i par. Det eleverna ska göra 

är att spela matematiska spel, vilket utförs muntligt. I läroboken 6A erbjuds eleverna att spela 

spel i par om exempelvis skala, bråk och algebra. Under avsnitten ”Favoritsidor” presenteras 

en uppgift som eleverna först enskilt ska lösa och därefter i en grupp om fyra elever ska de 

presentera hur de har löst uppgifterna för varandra. Detta sker både skriftligt och muntligt. I 

läroboken 6B ges eleverna också möjlighet att spela matematiska spel i par och i grupp, men 

dessa spel behandlar momenten decimaltal, procent och binära tal. Utöver spelen ges eleverna 

inga möjligheter till att arbeta tillsammans i par eller i grupp. 

 

Lärarhandledning 

Granskningen av lärarhandledningarna visade att eleverna erbjuds flera möjligheter att arbeta 

tillsammans i par och i grupp. Det finns under varje lektion fyra huvudräkningsuppgifter som 
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behandlar det innehåll som lektionerna berör. Dessa uppgifter behandlar antingen en repetition 

av innehåll som tidigare arbetats med eller det som just lektionen i fråga ska behandla. Lärarna 

ges förslag på hur de kan variera arbetssättet vid dessa uppgifter. De förslag som lyfts fram är 

att de antingen kan svara på uppgifterna individuellt eller i par, där de tillsammans kan samtala 

kring svaren på uppgifterna. Det skapas då förutsättningar för eleverna att utveckla sin 

kommunikations- och resonemangsförmåga. I lärarhandledningarna finns det även 

problemlösningsuppgifter under varje lektion. Förslagsvis kan eleverna utföra 

problemlösningsuppgifterna tillsammans eftersom dessa uppgifter kräver att man tänker till 

väldigt mycket. Genom att låta eleverna arbeta tillsammans med uppgifterna utvecklar de 

kommunikations- och resonemangsförmågan då de tillsammans kommunicerar och resonerar 

kring lösningarna på uppgifterna. Under de olika lektionerna finns det en rubrik som behandlar 

”Resonemang och kommunikation”. Det som tas upp under denna rubrik är förslag på 

aktiviteter som eleverna kan samtala och resonera kring. Läraren ges även förslag till hur dessa 

samtal och resonemang kan gå till, vilket är gemensamt, i par eller i grupp. Ibland står det enbart 

”diskutera...”, vilket vi tolkar som att läraren tillsammans med eleverna ska diskutera kring det 

som behandlas. Lärarna ges ibland förslag på att tillsammans med eleverna gå igenom en del 

uppgifter innan de arbetar vidare i avsnittet. Det förekommer även förslag till läraren att vid ett 

tillfälle låta eleverna lösa en uppgift utifrån EPA–metoden och ett förslag till att låta eleverna 

först svara på uppgifterna enskilt och sedan resonera kring svaren tillsammans. I 

lärarhandledningarna finns det även under varje lektion en rubrik där lärare erbjuds förslag på 

hur de kan lägga upp en lektion. Vid granskningen visade det sig att de förslag som läraren ges 

är huvudsakligen att lektionen först introduceras gemensamt, sedan erbjuds eleverna 

möjligheter att arbeta i par eller i grupp, och slutligen skapas förutsättningar för dem att arbeta 

enskilt i läroboken. Det förekommer dock bland annat även förslag på att låta eleverna arbeta 

gemensamt, sedan enskilt, i par och därefter alla, enskilt, tillsammans och sedan enskilt igen 

etcetera. 

 

Prima Formula Matematik  

Resultatet av Prima Formula Matematik redovisas nedan följt av resultatet gällande det stöd 

som lärare ges i tillhörande lärarhandledning. 

  

Arbeta med olika arbetsformer 

I matematikboken ges eleverna möjlighet att arbeta tillsammans med andra vid de avsnitt i 

boken som kallas för ”Aktivitet”. Dessa avsnitt påträffas i de tre första kapitlen. Varje kapitel 

inleds med en ”Aktivitet” och sedan förekommer avsnittet fler gånger i efterhand i kapitlen. 

Dessa avsnitt rymmer en sida och innehåller frågor som eleverna ska arbeta med tillsammans, 

både skriftligt och muntligt. Eleverna erbjuds även att arbeta tillsammans under avsnitten 

”Lösa problem”, som finns i bokens tre första kapitel. Avsnittet omfattar en sida med frågor, 

precis som avsnitten ”Aktivitet”. Frågorna är ”problemfrågor” där eleverna tillsammans med 

andra ges förutsättningar att lösa dessa problem. Även detta utförs muntligt och skriftligt. För 

övrigt är det enskilt arbete som är det dominerande arbetssättet. Utöver avsnitten ”Aktivitet” 

och ”Problemlösning”, ska eleverna svara på frågorna individuellt. Även i bokens tre sista 

kapitel som är: ”4. Inför nationella prov”, ”5. Mer om tal och räknesätt” och ”6. Mer om 

problemlösning och strategier”, ges  eleverna möjlighet att arbeta enskilt med de olika 

uppgifterna.  
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Lärarhandledning 

Under granskningen av lärarhandledningen, framgick det att eleverna kan arbeta med avsnitten 

”Aktivitet” i par eller grupp. Det framgick även att det är viktigt att som lärare efter arbete med 

dessa avsnitt följa upp med reflektionsfrågor till eleverna, som kan besvaras i antigen enkätform 

eller i form av diskussion. Enligt författarna är detta betydelsefullt för att eleverna ska utveckla 

sin samarbetsförmåga och förståelse för sitt eget samt andras lärande. I lärarhandledningen 

finns det förslag på reflektion efter alla aktiviteter. Det ges även förslag på allmänna 

reflektionsfrågor som kan utnyttjas till samtliga aktiviteter och dessa kan eleverna arbeta med 

antingen enskilt eller kollektivt, samt muntligt eller skriftligt. Enligt författarna är det bra om 

eleverna efter läroböckernas ”vanliga” uppgifter ges förutsättningar att tänka igenom deras 

lärande och kunnande. Det återfinns förslag på reflektionsfrågor som eleverna kan arbeta med 

efter specifika sidor. Vid arbete med avsnitten ”Lösa problem” framgår det att eleverna under 

detta avsnitt i synnerhet ska arbeta självständigt men att de även kan göra det i par. I läroboken 

återkommer ett avsnitt som heter ”Tänk efter”. I Lärarhandledningen framgår det att eleverna 

under detta avsnitt ska få möjlighet att reflektera och diskutera kring olika tankesätt, förståelse 

av begrepp och användning av olika metoder. Det poängteras i lärarhandledningen att det är 

viktigt att eleverna under detta avsnitt först ska tänka efter själva för att sedan diskutera i par 

eller grupp. Som lärare kan man möjligtvis sedan i helklass föra en diskussion kring det man 

uppfattar vara tveksamt eller berikande för de flesta av eleverna. I läroboken återfinns det något 

som kallas för ”Pratbubblor” på en del sidor. Granskningen visade att dessa ”Pratbubblor” 

uppmanar eleverna till att finna samband mellan olika uppgifter i boken. Dessa uppgifter 

poängterar författarna att eleverna kan arbeta med enskilt eller tillsammans med en klasskamrat 

eller läraren, vilket kan utföras både muntligt och skriftligt. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visade vår granskning av läroböckerna Mera Favorit matematik och Prima 

Formula Matematik att eleverna inte ges många möjligheter till att vid arbete med uppgifter 

använda varierande arbetsformer. Dock framgick det i granskningen av lärarhandledningarna 

för dessa läroböcker, att de ger lärare stöd för sin undervisning där eleverna främst erbjuds att 

arbeta tillsammans i par. 

Elevers möjlighet att använda olika uttrycksformer i uppgifter 

Resultatet av vår andra frågeställning; ”Vilka uttrycksformer ges elever möjlighet att tillämpa 

för att lösa uppgifter i läroböcker”, som har analyserats utifrån KLAG-modellen i läroböckerna 

och tillhörande lärarhandledningar, redovisas i nedanstående avsnitt.  

 

Mera Favorit matematik 

Under detta avsnitt presenteras resultatet av läroböckerna Mera Favorit matematik 6A och 6B. 

Därefter redovisas resultatet av vilket stöd som de tillhörande lärarhandledningarna ger lärare i 

sin matematikundervisning. 

 

Konkret uttrycksform 
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I läroböckerna visade analysen att elever i liten utsträckning erbjuds att använda sig av den 

konkreta uttrycksformen. Under avsnitten ”Favoritsidor” ges eleverna möjlighet att spela olika 

matematiska spel, och det är i dessa avsnitt som den konkreta uttrycksformen kommer till 

användning. De konkreta material som elever erbjuds att använda när de spelar är tärningar, 

spelmarkörer, knappar och linjal. Under avsnitten ”Favoritsidor” i 6A ges elever även ett 

tillfälle till att individuellt konstruera bråkdelar med hjälp av papper och färgpennor, ett tillfälle 

att bygga ett mönster med hjälp av tändstickor, och ett tillfälle till att använda sig av laborativa 

material för att bygga ett rätblock och en kub. I en uppgift i 6B som behandlar mönster ska 

eleverna även använda färgpennor för att måla ett mönster. Eleverna ges även möjlighet att 

använda sig av linjal för att lösa uppgifter som kräver att de mäter något i både 6A och 6B.  

 

Logisk/språklig uttrycksform 

Eleverna erbjuds flera möjligheter att använda sig av den logiska/språkliga uttrycksformen 

under avsnitten ”Öva” i läroböckerna. I dessa avsnitt finns det en ruta som kallas för ”Träna”, 

och i denna ruta finns det alltid en fråga som berör det område som avsnittet behandlar. Ett 

exempel är:  

Kan du förklara? Varför behövs prioriteringsregler? (Asikainen et al. 2016, s.12) 

 

Vi tolkar det som att eleverna ges möjlighet att förklara sitt svar kring dessa frågor antingen 

muntligt eller skriftligt. Utöver dessa avsnitt ges eleverna en del möjligheter till att motivera 

och förklara sina lösningar med ord. Detta kunde vi urskilja då det vid några uppgifter står 

uttryckligen att de ska motivera eller förklara sitt svar. Det är till störst del under avsnittet 

geometri som eleverna erbjuds att motivera och förklara sina svar, med det förekommer bland 

annat även någon gång under avsnitten mönster och kombinatorik i 6A boken, och under 

avsnitten statistik och sannolikhet samt tabeller och diagram i 6B boken. 

 

Algebraisk/aritmetisk uttrycksform  

Den algebraiska/aritmetiska uttrycksformen är den uttrycksform som eleverna ges mest 

möjlighet till att använda sig av i läroböckerna. I de avsnitt som eleverna bland annat erbjuds 

att använda den algebraiska uttrycksformen är ekvation, olikhet och funktion. Vid svar på 

uppgifter under dessa avsnitt använder eleverna sig av bokstäver och siffror för att lösa en 

uppgift. Den aritmetiska uttrycksformen finns med i samtliga delar i läroböckerna, men två 

exempel på avsnitt där eleverna ges möjlighet att använda sig av denna uttrycksformen är under 

avsnittet som behandlar ”De fyra grundläggande räknesätten” och ”Prioriteringsregeln”. I dessa 

avsnitt erbjuds eleverna använda den aritmetiska uttrycksformen då de ska lösa uppgifter med 

siffror och andra talsymboler. I läroböckerna uppmanas eleverna ett flertal gånger att visa hur 

de har löst en uppgift. Detta tolkar vi som att eleverna ges möjligheten att använda sig av den 

algebraiska/aritmetiska uttrycksformen för att lösa en uppgift om de vill. 

 

Grafisk/geometrisk uttrycksform 

Granskningen visade att eleverna ges förutsättningar att använda sig av den 

grafiska/geometriska uttrycksformen när de löser uppgifter. I 6A uppmanas eleverna att rita 

förstoringar och förminskningar av olika bilder under avsnittet om skala. Under avsnitten grafer 

och proportionalitet ges eleverna möjlighet att rita grafer, tabeller och de uppmanas även till att 
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göra koordinatsystem. Eleverna ges även förutsättningar att rita en del under avsnittet som 

behandlar geometri där de uppmanas att rita olika geometriska figurer. Under några av de andra 

avsnitten förekommer det även där några uppgifter där eleverna ska rita för att komma fram till 

ett svar. Det de bland annat ska rita är träddiagram, mönster och rutsystem. I 6B ges eleverna 

inte i lika stor utsträckning möjlighet att använda sig av den grafiska/geometriska 

uttrycksformen. De erbjuds använda denna uttrycksform under avsnitten som repeterar skala, 

tabeller och diagram, och koordinatsystem där de ska rita olika figurer som ska förminskas eller 

förstoras, tabeller och koordinatsystem. Utöver repetitionsavsnitten ges eleverna möjlighet att 

rita tabeller under avsnittet som behandlar decimaltal. De erbjuds även att bland annat rita ett 

talsystem under avsnittet som behandlar binära tal. Som tidigare nämnts uppmanas eleverna i 

ett flertal uppgifter, att visa hur de löser uppgifterna. Detta tolkar vi som att de kan uttrycka sig 

med hjälp av den grafiska/geometriska uttrycksformen om de vill. 

 

Att växla mellan olika uttrycksformer 

Eleverna ges inga möjligheter att växla mellan alla de fyra olika uttrycksformerna när de löser 

en uppgift i läroböckerna. Dock ges de möjlighet till att växla mellan några av uttrycksformerna. 

De uttrycksformer som eleverna erbjuds växla mellan är den grafiska– och den aritmetiska 

uttrycksformen. Detta ges eleverna möjlighet till då de ska lösa uppgifter med hjälp av en tabell 

och siffror. De erbjuds även att växla mellan den geometriska– och den aritmetiska 

uttrycksformen då eleverna ska rita en bild och sedan lösa uppgiften med hjälp av siffror och 

andra talsymboler. Den geometriska– och den logiska/språkliga uttrycksformen ges eleverna 

också en möjlighet att växla mellan. Detta få de göra då de i några uppgifter uppmanas att rita 

en bild och sedan förklara och motivera svaret med ord. Vid ett tillfälle ges eleverna möjligheten 

att växla mellan tre olika uttrycksformer, och dessa är den grafiska-, den konkreta– och den 

aritmetiska uttrycksformen. Det eleverna erbjuds göra i denna uppgift är att de ska rita en tabell 

som de ska fylla i med siffror med hjälp av en miniräknare. Vid uppgifterna som eleverna 

uppmanas att visa hur de har löst uppgifterna, tolkar vi det som att de kan växla mellan de olika 

uttrycksformerna om de vill. 

 

Stöd från lärarhandledning 

Den konkreta-, logiska/språkliga-, algebraiska/aritmetiska-, och grafiska/geometriska 

uttrycksformen behandlas inte i lika stor utsträckning i lärarhandledningarna. Detta innebär att 

läraren inte erbjuds mycket stöd för sin undervisning där eleverna ges förutsättningar för att 

använda olika uttrycksformer. Det finns ett avsnitt som kallas för ”Pedagogiska tips”, där 

författarna ger exempel på hur lärare kan introducera och konkretisera innehållet i 

undervisningen för eleverna i klassen. ”Tips” är ytterligare ett avsnitt som lyfts fram, där det 

ges exempel på olika aktiviteter, lekar och förslag på vilket laborativt material som lärarna kan 

använda sig av i undervisningen. Detta kan kopplas till den konkreta uttrycksformen. Det stöd 

som lärarna erbjuds gällande denna uttrycksform är att det vid flertalet lektioner förekommer 

förslag på material som kan användas för att tydliggöra undervisningens innehåll för eleverna. 

Exempel på förslag som lärare ges är:  

  

De elever som behöver stöd kan använda tallinjen eller termometern från det 

laborativa materialet i samtliga uppgifter. (Asikainen et al. 2017, s. 31) 
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Utifrån granskningen av lärarhandledningarna kan vi urskilja att lärarna ges förslag på konkret 

material som de kan använda men att det inte framgår på vilket sätt de kan använda materialet. 

Under avsnitten ”Resonemang och kommunikation” förekommer även här förslag på aktiviteter 

som ger eleverna möjlighet att öva på resonemangs- och kommunikationsförmågan, vilket kan 

kopplas till den logiska/språkliga uttrycksformen. I granskningen visade det sig att lärarna ges 

stöd för denna uttrycksform. Detta ges dem under varje lektion då det under avsnitten 

”Resonemang och kommunikation”, finns förslag på hur eleverna kan utveckla sin 

resonemangs- och kommunikationsförmåga, både enskilt och tillsammans med andra. Exempel 

på detta är: 

 

Diskutera tillsammans när ett bråk måste förkortas och när det ska förlängas för att 

man ska komma till procent. Fundera på ett fall där täljaren blir ett decimaltal när 

man förkortar (t.ex. 3/200). (Asikainen et al. 2017, s. 63) 

 

Ytterligare ett avsnitt som lyfts fram är ”Frågor till samtalsbilden”. Författarna i boken påpekar 

att de frågor som presenteras där kan användas som hjälpmedel för att visa på det matematiska 

innehållet av lektionen.  

Granskningen visade att läraren inte ges stöd i större omfattning för att låta eleverna använda 

sig av den grafiska/geometriska uttrycksformen. Det är under avsnitten som behandlar 

geometri, grafer, tabeller och diagram, där läraren kan låta eleverna använda sig av den 

grafiska/geometriska uttrycksformen. Utöver de uppgifter som behandlas i läroböckerna ges 

det i lärarhandledningarna tips på hur man ytterligare kan arbeta med denna uttrycksform, under 

dessa avsnitt. Ett exempel från de avsnitt som behandlar geometri är: 

Låt eleverna rita sin egen kommun eller stad på millimeterpapperet som finns som 

kopieringsunderlag i lärarhandledningen. Ta reda på kommunens area. (Asikainen et 

al. 2017, s. 126) 

Angående den algebraiska/aritmetiska uttrycksformen visade granskningen att lärare inte ges 

mycket stöd till att låta eleverna använda sig av denna uttrycksform. Granskningen visade dock 

att eleverna mestadels erbjuds att uttrycka sig utifrån den algebraiska/aritmetiska 

uttrycksformen när de löser elevuppgifter i läroboken. 

Prima Formula Matematik 

Resultatet från läroboken Prima Formula Matematik 6 presenteras i nedanstående avsnitt. 

Därefter lyfts det fram vilket stöd som lärare får från lärarhandledningen gällande 

uttrycksformerna.  

 

Konkret uttrycksform  

När eleverna arbetar med avsnitten ”Aktivitet” ges de möjlighet att lösa uppgifterna med den 

konkreta uttrycksformen. Under dessa avsnitt ska eleverna arbeta med konkret material för att 

lösa uppgifterna. I början av varje ”Aktivitet” står det vad för material det är som eleverna 

behöver för att arbeta med uppgifterna. I aktivitet 1:1 ska eleverna exempelvis använda sig av 

stickor för att bland annat bygga olika slags månghörningar och i aktivitet 2:2 ska de bland 
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annat bygga figurer med hjälp av kuber i olika färger. Utöver det som nämnts innan ges eleverna 

inga ytterligare möjligheter att använda den konkreta uttrycksformen i läroboken. 

 

Logisk/ språklig uttrycksform 

Eleverna erbjuds att använda den logiska/språkliga uttrycksformen vid några tillfällen. Det 

förekommer uppgifter där eleverna ska förklara hur de tänker och motivera sina svar. I boken 

återfinns även uppgifter med en karaktär vid namn Felex. De uppgifter som berör honom 

handlar om ett fel han gjort i någon slags uträkning, och eleverna ska då förklara vilket fel Felex 

gör. De uppgifter där eleverna ska förklara hur de tänker, motivera sina svar samt där de ska 

förklara Felexs fel, tolkar vi det som att eleverna kan lösa dessa uppgifter genom att använda 

sig av olika uttrycksformer. De kan använda sig av den logiska/ språkliga uttrycksformen 

genom att både redovisa det muntligt och genom att skriva. I boken uppmanas eleverna vid 

några få tillfällen att använda den logiska/ språkliga uttrycksformen genom att de ska resonera 

tillsammans med andra. Exempel på detta är i aktivitet 1:4: 

 
Diskutera vilka av pratbubblorna 1-4 som är rätt. (Sjöström, Sjöström & Sörensson, 

2013, s. 19) 

 

Ovanstående uppgift tolkar vi som att eleverna kan använda den logiska/språkliga 

uttrycksformen genom att använda det svenska språket då de ska diskutera hur de tänker kring 

dem. Vid granskningen fann vi även en uppgift där eleverna med egna ord ska tydliggöra vad 

area och omkrets handlar om. Genom detta tolkar vi det som att eleverna uppmanas till att lösa 

uppgifterna med språket, antingen muntligt eller skriftligt.   

 

Algebraisk/aritmetisk uttrycksform 

Vid granskningen framgick det att den algebraiska/aritmetiska uttrycksformen är den 

uttrycksform som eleverna erbjuds att använda mest. Eleverna ges möjlighet att använda denna 

uttrycksform genomgående i bokens olika kapitel. Vid området ”Omkrets och Area” ska 

eleverna bland annat räkna ut och skriva uttryck för omkrets och area på olika geometriska 

figurer. När eleverna ska arbeta med området ”Algebra och samband” ska de skriva olika 

algebraiska uttryck och lösa ekvationer. Under detta område skapas förutsättningar för eleverna 

att även uttrycka sig aritmetiskt då de ska arbeta med det romerska talsystemet. Som tidigare 

nämnts återfinns det uppgifter i boken där eleverna ska motivera sina svar och förklara hur de 

tänker. Detta tolkar vi som att eleverna kan redovisa sina svar genom att uttrycka sig både 

algebraiskt och aritmetiskt. 

 

Grafisk/ geometrisk uttrycksform 

Den grafiska/ geometriska uttrycksformen ges eleverna möjlighet att använda sig av främst i 

bokens första kapitel som omfattar ”Area och omkrets”. Där erbjuds de att rita olika 

geometriska objekt och figurer. Även i kapitel två, som handlar om volym och skala, ska 

eleverna vid vissa uppgifter rita olika geometriska kroppar. Eleverna ges ytterligare möjlighet 

att använda den grafiska/ geometriska uttrycksformen då de i utspridda uppgifter i böckernas 

kapitel ska rita och fylla i tabeller av olika slag. Ett exempel på en sådan uppgift är: 
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Gör en tabell och skriv in hur många begränsningsytor, hörn och kanter kropparna 

A-D har. (Sjöström et al. 2013, s. 53) 

 

Det finns även ett fåtal uppgifter i lärobokens fjärde kapitlet ”Inför nationella prov”, där 

eleverna ges möjlighet använda den grafiska/ geometriska uttrycksformen då de ska rita 

diagram och fylla i värden från tabeller.  

 

Att växla mellan olika uttrycksformer 

Vid granskningen visade det sig att eleverna endast vid ett fåtal tillfällen erbjuds att växla 

mellan olika uttrycksformer när de ska lösa uppgifter. Under avsnitten ”Aktivitet” ges eleverna 

möjlighet att växla mellan den logiska/språkliga- och den konkreta uttrycksformen då de utifrån 

skriven text ska visa sina lösningar med konkret material. Exempel på detta är i aktivitet 1:1 

där de ska bygga olika typer av månghörningar utifrån antalet stickor som uppgiften uppmanar 

dem till att använda. Under ett avsnitt i läroboken ska eleverna bland annat förklara samband 

mellan olika diagram/tabeller. Utifrån detta ges de förutsättningar att växla mellan den grafiska/ 

geometriska- och den logiska/språkliga uttrycksformen. Eleverna ska exempelvis vid en uppgift 

jämföra tre olika tabeller och förklara vilka av dessa tabeller som inte har ett proportionellt 

samband. Utöver detta skapas inte förutsättningar för eleverna att växla mellan de olika 

uttrycksformerna. Läroboken ger dessutom eleverna ingen möjlighet att använda alla de fyra 

uttrycksformerna vid lösning av en och samma uppgift.  

 

Stöd från lärarhandledning 

Granskningen visade att de olika uttrycksformerna inte berörs i någon större omfattning. Detta 

leder till att läraren ges begränsat stöd för att planera en undervisning där de olika 

uttrycksformerna berörs. Under avsnitten ”Aktivitet” ges läraren vid några tillfällen stöd för 

den konkreta uttrycksformen. Ett exempel på detta är: 

 

Tetraeder D kan eleverna tillverka av ett rektangulärt papper med ena sidan dubbelt 

så långt som andra. Vik pappret på mitten, tejpa ihop långsidan och en av 

kortsidorna. (Sjöström & Sjöström, 2013, s. 59) 

 

Den logiska/ språkliga uttrycksformen är den uttrycksform som läraren erbjuds mest stöd till 

att använda. Som nämnts tidigare återfinns det i lärarhandledningen reflektionsförslag som 

läraren kan använda sig av efter vissa uppgifter, vilka kan göras muntligt eller skriftligt. Genom 

att läraren kan använda sig av reflektionsfrågor för att låta eleverna diskutera, ges dem ett stöd 

för att ge eleverna möjlighet att använda den logisk/ språkliga uttrycksformen. 

Under avsnitten ”Volym och skala” och ”Algebra och samband” erbjuds läraren stöd för att låta 

eleverna använda sig av den grafiska/geometriska uttrycksformen. Exempel på detta är: 

Uppmuntra gärna eleverna att göra tabeller av typ tabell G och H nedan. (Sjöström 

& Sjöström, 2013, s. 102) 

Granskningen visade att läraren inte erbjuds mycket stöd för den algebraiska/aritmetiska 

uttrycksformen. Eleverna ges dock möjlighet att använda denna uttrycksform i läroböckerna, 
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men utöver detta ges det i lärarhandledningen inga ytterligare förklaringar kring hur de kan 

stötta eleverna i detta. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis framkom det i vår granskning av läroböckerna att den 

algebraiska/aritmetiska uttrycksformen är den uttrycksform som eleverna erbjuds använda i 

störst utsträckning.  Granskningen visade även att eleverna ges fler möjligheter att använda sig 

av den logiska/språkliga uttrycksformen i Mera Favorit matematik, än i Prima Formula 

Matematik.  I båda läroböckerna visade granskningen att eleverna ges få tillfällen till att 

använda sig av den konkreta uttrycksformen. I Mera Favorit matematik erbjuds de dock fler 

möjligheter till detta.  Den grafiska/geometriska uttrycksformen ges eleverna flest möjligheter 

till att använda under avsnitten som behandlar geometri, tabeller och diagram, samt grafer. 

Detta görs i båda läroböckerna. Eleverna erbjuds inte i större omfattning möjlighet att växla 

mellan de olika uttrycksformerna. 

Stöd i lärarhandledningarna  

Under detta avsnitt redovisas resultatet av vår tredje frågeställning; ”Vilken information ges i 

lärarhandledningen med avsikt att stötta läraren i undervisningen i valet av arbetsformer och 

uttrycksformer?” från de granskade läroböckernas lärarhandledningar som har analyserats med 

hjälp av Remillards et al. (2014) analysschema.  

 

Favorit matematik 

I nedanstående avsnitt redovisas resultatet från lärarhandledningarna för Favorit matematik. 

 

Referensinformation 

I lärarhandledningarna finns det under varje lektion en tydlig koppling till läroplanen. Inför 

varje lektion presenteras det vilket centralt innehåll och kunskapskrav som lektionen behandlar. 

Däremot förklarar inte författarna hur dessa mål är kopplade till lektionen.  Ett exempel på detta 

är under rubriken ”Förslag på arbetsgång” där lärare ges förslag på hur de kan strukturera upp 

lektionen. Dock finns ingen förklaring till hur genomförandet är kopplat till målen, och det 

finns heller ingen förklaring till varför läraren kan gå igenom det.  Dessa ”Förslag på 

arbetsgång” ges ibland enbart i punktform. Detta kan tolkas som att informationen i de 

granskade lärarhandledningarna inte är kontextbundna. De övriga tips och förslag som föreslås 

till lärare innehåller inte alltid några vidare förklaringar till varför eleverna ska arbeta med det.  

 

För att åskådliggöra ekvationer och olikheter kan man använda en våg. 
(Asikainen et al. 2017, s. 43) 

 

Ovanstående citat visar ett exempel från lärarhandledningen för 6A där författarna talar om 

varför eleverna ska få använda sig av en våg. Utifrån detta kan man se att just detta tips är 

kontextbundet då författarna talar om för lärare varför eleverna kan använda sig av en våg i det 

sammanhanget. Ett annat exempel som lyfts fram i lärarhandledningen för 6B är ett spel som 

kallas för ”Vem får den billigare?”. Det står instruktioner till läraren om hur detta spel ska 

utföras, dock framgår det inte varför detta spel ska spelas. Ett sådant förslag kan därför ses som 

kontextlöst då det inte ges en förklaring till varför detta spel ska utföras. 
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Styrande direktiv 

Vid granskningarna framgick det i introduktionen av lärarhandledningen för 6A, att lärarna ges 

förslag på hur de kan arbeta med de olika lektionerna. Detta kunde vi urskilja då författarna 

under avsnitten ”Förslag på arbetsgång”, ”Resonemang och kommunikation”, ”Pedagogiska 

tips”, ”Frågor till samtalsbilden” och ”Tips”, betonar att de exempel som de ger är förslag på 

arbetsgång, aktiviteter och tips. Detta tolkar vi som att den information som ges inte är styrande 

då de tydligt lyfter fram i introduktionen att dessa exempel är förslag. Författarna presenterar 

även exempel på vad lärare kan skriva på tavlan inför den aktuella lektionen. De betonar i 

introduktionen att även detta är förslag på vad de kan skriva på tavlan. Även detta tolkar vi som 

att informationen inte är styrande då de poängterar att det är förslag. Det presenteras även, vid 

arbete med ”Huvudlösningsuppgifter” och ”Problemlösningsuppgifter”, förslag till läraren på 

hur arbetsgången kring dessa uppgifter kan se ut. Dessa förslag tolkar vi heller inte som 

styrande. 

 

Transparent design 

I lärarhandledningen för 6A finns det i början av lärarhandledningen en introduktion gällande 

designen av den. Den är indelad i fem olika kapitel. De första fyra kapitlen behandlar ett större 

område inom matematiken och det femte kapitlet behandlar repetitionsuppgifter. 

Lärarhandledningen för 6B har ingen introduktion angående upplägget, men vid granskningen 

visade det sig vara samma upplägg, men i denna lärarhandledning finns det totalt fyra kapitel. 

De tre första kapitlen behandlar ett större område inom matematiken och det fjärde kapitlet 

behandlar repetitionsuppgifter. Det finns olika lektioner i kapitlen och dessa är uppdelade i fyra 

sidor. Det första uppslaget i lektionen är obligatoriskt för samtliga elever. ”Öva” och ”Pröva” 

som är lektionens nästa uppslag, är inte obligatoriskt för samtliga elever utan de väljer själva 

vilka uppgifter som de vill arbeta med. Det sista uppslaget i lektionen är ”Träna” som ger 

eleverna en repetition av lektionen. Förutom introduktionen av upplägget av 

lärarhandledningen förklarar författarna däremot inte varför de har valt att lägga upp kapitlen 

på detta sätt. Varje lektion är uppdelad i olika avsnitt. De avsnitt som författarna endast förklarar 

varför de har med är ”Centralt innehåll”, ”Kunskapskrav” och ”Problemlösning”. Författarnas 

förklaring till varför de valt att ha med de två första avsnitten är för att göra eleverna medvetna 

om undervisningens syfte för att utveckla matematiklärandet hos eleverna. Anledningen till att 

författarna valt att ha med avsnittet som behandlar problemlösningsuppgifter är för att 

problemlösningsförmågan är ett av syftena i kursplanen för matematik och att den är central 

inom matematiken.  

 

Förutse elevers tänkande 

Granskningen visade att lärare ges några förslag på hur elever kan tänka. I introduktionen av de 

olika avsnitten i lärarhandledningen för 6A påpekar författarna att det vid arbete med 

problemlösningsuppgifterna kan vara bra om lärare låter elever arbeta tillsammans. Detta 

eftersom elever vid arbete med dessa uppgifter behöver tänka mycket innan de kommer fram 

till ett svar, vilket kan tolkas som att en del elever kanske har svårt med det, och vid arbete med 

andra kan arbetet underlättas genom att växla tankar med varandra. 
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Vid några av de presenterade lektionerna förklarar författarna att en specifik uppgift eller någon 

central del som presenteras under en viss lektion, kan vara svårt för elever som är i behov av 

stöd. Därefter ges det även förslag på hur man kan förtydliga innehållet för eleverna eller vad 

dessa elever istället kan låtas göra. Ett exempel på detta från lärarhandledningen för 6A är: 

 

Med de elever som behöver stöd kan man fokusera på att repetera koordinatsystem 

istället för att arbeta med att rita grafer till funktioner. Eleverna kan till exempel 

märka ut punkter i koordinatsystem enligt givna koordinater. De kan arbeta i par: 

den ena eleven säger en koordinat och den andra märker ut den med ett kryss i 

koordinatsystemet. (Asikainen et al. 2017, s. 55) 

 

Vid ett tillfälle lyfts det fram i lärarhandledningen för 6B, ett exempel på hur man kan utmana 

elever som behöver utmanas: 

 

För de elever som behöver en ytterligare utmaning kan du till exempel använda 

formeln för medelhastighet; medelhastighet = s/t. Hur kan vi lösa ut sträckan s om 

vi känner till medelhastigheten och tiden t? Testa först att lösa uppgiften 3=x/4 och 

tillämpa sedan lösningen för att räkna ut sträckan. (Asikainen et al. 2017, s.155) 

  

Det framgår även vid ett tillfälle i lärarhandledningen för 6A, exempel på frågor som lärare kan 

ställa till eleverna. Därefter påpekas det av författarna att en elev kan svara på ett visst sätt, och 

förbereder därefter läraren på vad hon eller han kan ställa för följdfråga. Detta kan man se i 

följande citat: 

 
Eleverna funderar på son inställning till problemlösningsuppgifter. De berättar 

vilken sorts problemlösningsuppgifter de tyckte bäst om under kapitlet. Hur känns 

det när man kommer på svaret? Varför är det bra att öva på problemlösning? Någon 

elev kanske säger att vi inte behöver lära oss någonting, eftersom all information 

finns på internet. Finns alla lösningar på internet? (Asikainen et al. 2017, s. 171) 

 

Granskningen visade även att det någon enstaka gång förekommer att författarna under någon 

lektion framhåller vanliga missuppfattningar som kan uppstå vid arbete med ett visst innehåll. 

Det lyfts därefter fram ett exempel på hur man kan undvika missuppfattningarna. Ett exempel 

på detta från lärarhandledningen för 6B är: 

 

Nackdelen med kort division är att eleverna ofta glömmer att skriva in ”nollan” (t.ex. 

31,2/3= 1,4 

31,3/3=10,4 

Detta misstag är lättare att undvika i trappan. (Asikainen et al. 2017, s. 47) 

 

Förklaring av matematiska idéer 

Granskningen visade att det inte förekommer redogörelser för begrepp och dess betydelse under 

varje lektion. Dock framgick det att det under några lektioner förekommer en del begrepp som 

förklaras. Som tidigare nämnts finns det ett avsnitt under lektionerna som kallas för 

”Kunskapsbanken”, och det är under detta avsnitt där de begrepp som förekommer definieras.  

Ett exempel på detta från lärarhandledningen för läroboken i 6B är: 
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Ett uttryck är en kombination av tal, bokstäver eller tal och bokstäver och som 

innehåller grundläggande räknesätt/räkneoperationer. Uttrycket kan också innehålla 

parenteser. Vi kan också tolka enskilda tal eller bokstäver som uttryck, till exempel 

i samband med ekvationer. Om en bokstav i ett uttryck kan ersättas av olika tal kallas 

bokstaven för en variabel. Om bokstaven representerar ett visst tal kallas den 

konstant. (Asikainen et al. 2017, s. 47) 

Under lektionerna finns ett avsnitt som kallas för ”Frågor till samtalsbilden”, vilket nämnts 

tidigare i arbetet. I detta avsnitt presenteras frågor som lärare kan ställa till eleverna. Det 

förekommer även här någon gång en förklaring på begrepp.  

Författarna lyfter i slutet av lärarhandledningarna fram att om det skulle vara så att en elev inte 

förstår ett ord finns det ungefär 200 ord i Favorit matematiks digitala ordlista med matematiska 

ord, där man kan söka det ord som man inte förstår. Författarna påpekar att det finns en inläst 

och bildlig förklaring på orden. Granskningen visade även att relationer mellan begreppen 

framhålls. Detta är något som man exempelvis kan se under lektionen som behandlar procent i 

lärarhandledningen för 6B. I denna lektion ser man relationen mellan begreppen procent, 

decimaltal och bråk då läraren ges förslag på hur hon eller han kan gå igenom hur man 

exempelvis omvandlar decimaltal till procentform, eller hur man omvandlar bråk till decimaltal 

som man sedan omvandlar till procent.  

Beslutsfattande 

Som tidigare nämnts under avsnittet styrande direktiv presenteras det i början av 

lärarhandledningen för 6A olika avsnitt som introduceras under de olika lektionerna. I 

introduktionen betonas det under några avsnitt att det är förslag på hur läraren kan lägga upp 

sin undervisning, aktiviteter som behandlar resonemangs- och kommunikationsförmågan, hur 

lektionerna kan tydliggöras, frågor som läraren kan använda sig av vid introduktion av en 

lektion, samt hur den konkreta uttrycksformen kan komma till användning i undervisningen. 

Detta tolkar vi som att lärare ges möjlighet till att ta ett beslut om hon eller han vill använda sig 

av förslagen som presenteras eller inte. Förutom att författarna under ovanstående avsnitt lyfter 

fram att de exempel som ges är förslag, betonar de även under dessa avsnitt att lärare exempelvis 

”kan” använda sig av de olika förslagen. Även detta visar på att lärare själva kan ta ett beslut 

om de vill använda sig av förslagen eller inte. 

 

Prima Formula Matematik 

I detta avsnitt presenteras resultatet av lärarhandledningen för Prima Formula Matematik 6. 

 

Referensinformation  

Lärarhandledningen innehåller ett avsnitt med en förklaring av upplägg och delar för kapitel ett 

till tre. Under detta avsnitt förklaras vad de olika delarna i läroboken handlar om. Granskningen 

visade att det i detta avsnitt förekommer förklaringar till varför det ska göras. Exempelvis 

förklaras det att avsnittet ”Aktivitet” har som avsikt att utveckla elevernas förmåga att kunna 

upptäcka och utveckla begrepp av olika slag, olika metoder och se samband. Vidare förklaras 

det att när eleverna får göra dessa uppgifter i par eller i grupp, får de ge ord åt deras tänkande 

och ge belägg för de metoder de använt. 

  

Varje lektion i lärarhandledningen inleds med en översikt på målen för lektionen. Översikten 
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är indelad i mål, delmål och måluppgifter. Enligt författarna är målen sammankopplade med 

och en utbyggnad av målen som återfinns i läroplanen samt kursplanen. Emellertid ges dock 

inga ytterligare förklaringar till hur översikterna är kopplade till lektionerna, vilket gör att det 

är läraren själv som får tolka sambanden mellan dem. 

 

Styrande direktiv 

Granskningen visade att det under avsnittet med förklaring av upplägg och delar för kapitel ett 

till tre, ges läraren förslag på hur denne kan arbeta med de olika delarna i elevboken. Det ges 

inga direkta styrande direktiv, utan författarna föreslår hur man som lärare kan använda och 

arbeta med de olika delarna. Exempel på detta är: 

 
Något extra kan användas som en buffert och kan ge snabba elever något 

meningsfullt och trevligt att arbeta med, medan du som lärare kan samla alla elever 

inför nästa kapitel. (Sjöström & Sjöström, 2014, s. 16) 

Vid granskningen kunde vi ytterligare urskilja att läraren ges förslag på arbetsgång då 

författarna under ”Kommentarer till elevbokens sidor” poängterar att: ”Till din hjälp berättar vi 

författare vad du eller eleverna bör eller kan tänka på vid aktiviteter och uppgifter” (Sjöström 

& Sjöström, 2014, s. 18). Vår tolkning av detta är att man som lärare kan välja hur man vill 

arbeta med uppgifterna i läroböckerna och att det som framgår i lärarhandledningen kan fungera 

som stöd. Vid beskrivningar av lektionerna ges heller inga direkta direktiv kring hur läraren ska 

arbeta utan det finns information kring vad de olika uppgifterna berör.  

Transparent design 

I lärarhandledningens inledande del beskrivs det allmänt om läromedelsserien. De tar bland 

annat upp tankar bakom några delar av upplägget i läromedlet. Därefter tas lärobokens upplägg 

upp följt av en närmare beskrivning av upplägget och de olika delarna i kapitel ett till tre. Vidare 

finns det olika lektioner utifrån de olika kapitlen som berörs i läromedlet. Varje område inleds 

med en inledande beskrivning av kapitlens mål, delmål och måluppgifter följt av en förklaring 

till den diskussionsbild och fråga som finns i början av varje kapitels inledande sida i läroboken. 

Därefter beskrivs de uppgifter som finns i läroboken. 

 

I lärarhandledningen lyfter författarna fram varför de valt att lägga upp materialet på det sätt 

som de gjort. Bland annat har de utgått från ett forskningsprojekt som Bo Sjöström utfört, som 

är en av författarna. Författarna menar att det upplägg som lärobokens tre första kapitel har är 

upplagda på ett sätt som ska främja elevernas begreppsförståelse. Enligt författarna är upplägget 

och innehållet i lärobokens fjärde kapitel, utformat på så sätt att det inriktar sig för att pröva 

och utveckla elevernas kunskaper när det kommer till nationella prov. 

 

Förutse elevers tänkande 

Det framgick under vår granskning att elevernas tänkande inte förutses i stor utsträckning. De 

gånger som det görs är utspridda i lärarhandledningen och finns inte under något specifikt 

avsnitt. Ett exempel på detta är: 

 
Förmodligen och förhoppningsvis löser inga elever uppgiften med en ekvation som 

ovan, men det finns elever som tänker i de banorna. De kan då anknyta till talföljder 
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som de arbetat med på sidan 7 eller 34 i elevboken. De flesta elever klarar uppgiften 

genom att prova sig fram. (Sjöström & Sjöström, 2014, s. 113) 

Gällande elevers tänkbara missuppfattningar vid lösning av olika uppgifter, visade 

granskningen att det inte förekommer några tänkbara sådana i lärarhandledningen. Som nämnts 

ovan förutses elevers tänkande vid några tillfällen, men utöver det ges inga mer förklaringar.  

 

Förklaring av matematiska idéer 

Granskningen visade att det inte förekommer många förklaringar av matematiska begrepp. De 

fåtal gånger som det görs är under avsnitten som behandlar ”Teorirutan”. Ett exempel på detta 

är: 

Basyta: yta som avgränsar en geometrisk kropp och som man valt ut vid 

volymberäkning. Kommentar: begränsningsytorna i ett rätblock är parvis parallella 

och ett par av sådana kan väljas till basytor. Övriga begränsningsytor kallas därvid 

för sidoytor. (Sjöström & Sjöström, 2014, s. 78) 

Utöver de fåtal gånger där en förklaring ges, förekommer det även förklaringar av matematiska 

begrepp på andra ställen i lärarhandledningen. Ett exempel på detta är:  

Ordet algebra kommer från arabiskans al-jabl, som betyder ”återställande” och syftar 

på ekvationslösning, som beskrevs på 800-talet i Bagdad. På 1800-talet började man 

i Europa härleda algebrans lagar på ett strikt och logiskt sätt. I skolan översätter vi 

oftast algebra med ”bokstavsräkning”. Vi räknar med variabler på liknande sätt som 

vi tidigare räknat med tal. Samma räkneregler ska då gälla för räkning med variabler. 

(Sjöström & Sjöström, 2014, s. 79) 

I granskningen framgick det även att lärobokens tre första kapitel är namngivna med två 

matematiska begrepp, som är sammanförda med ordet ”och”. Enligt författarna har de gjort på 

detta sätt för att visa på de två begreppen har ett samband. Författarna påpekar även att det finns 

ytterligare samband mellan olika begrepp, både i ett kapitel och i olika kapitel emellan.  

Beslutsfattande 

Som nämnts under rubriken ”Styrande direktiv” framgår det i lärarhandledningen att lärare ges 

förslag på hur de kan arbeta, då det bland annat framgår vid kommentarer till elevbokens sidor 

att författarna ger förslag på hur både elever och lärare bör eller kan tänka på vid arbete med de 

olika uppgifterna. Detta indikerar att det är läraren själv som ges möjlighet att fatta beslut om 

hur denne vill göra. Vidare framgår det under de olika lektionerna endast information gällande 

uppgifterna samt reflektionsförslag. Vår tolkning av detta är att lärarna ges möjlighet till att ta 

ett beslut kring hur de vill arbeta med innehållet och inte behöver följa det som just framgår i 

lärarhandledningen. 

 

Sammanfattning 

Sammantaget visade resultatet av granskningen att samtliga granskade lärarhandledningar har 

inslag av både instruerande och bildande karaktär. Gällande delarna ”styrande direktiv” och 

”beslutsfattande” visade resultatet att dessa delar var bildande i båda läroböckerna. Delen som 

behandlar ”referensinformation” visade det sig i resultatet att den var instruerande i Favorit 

matematik, och i Prima Formula Matematik visade det sig att det fanns inslag av både 

instruerande och bildande karaktär. I Favorit matematik visade resultatet att delen som berör 

”transparent design” var av instruerande karaktär, medan det i Prima Formula Matematik var 



 

31 
 

av bildande karaktär. Delen som redogör för ”förutse av elevers tänkande” visade sig vara av 

bildande karaktär i Favorit matematik, medan Prima Formula matematik hade inslag av både 

instruerande och bildande karaktär. Det framgick att den delen som berör ”förklaring av 

matematiska idéer” var av både bildande och instruerande karaktär i båda läroböckerna.  

Diskussion 
Syftet med studien var att studera vilka arbetsformer och uttrycksformer eleverna ges möjlighet 

att använda i två utvalda läroböcker i matematik för årskurs 6, samt vilket stöd tillhörande 

lärarhandledningar ger läraren. Studien avgränsades till att undersöka läromedel i matematik i 

årskurs 6. Från syftet formulerades följande frågeställningar; ”Vilka arbetsformer ges elever 

möjlighet att använda för att lösa uppgifter i läroböcker?”, ”Vilka uttrycksformer ges elever 

möjlighet att tillämpa för att lösa uppgifter i läroböcker?” och ”Vilken information ges i 

lärarhandledningen med avsikt att stötta läraren i undervisningen i valet av arbetsformer och 

uttrycksformer?” I följande avsnitt diskuteras studiens resultat, utifrån nämnda frågeställningar. 

Avslutningsvis redovisas studiens slutsatser och förslag till vidare forskning. 

 

Elevers möjligheter att arbeta med olika arbetsformer 

Resultatet visar att eleverna genom läroböckerna inte erbjuds några möjligheter att arbeta 

utifrån EPA-metoden. Däremot visade granskningen av lärarhandledningen till Prima Formula 

Matematik att eleverna under avsnitten ”Tänk efter” uppmuntras till att arbeta utifrån EPA-

metoden. Vi menar att detta är positivt då eleverna utifrån EPA-metoden enligt Svanelid (2014) 

ges möjlighet till att först tänka själva kring sina idéer för att sedan diskutera de tillsammans 

med andra. Även granskningen av lärarhandledningarna till Mera Favorit matematik visar att 

eleverna inte ges möjligheter till att arbeta utifrån EPA-metoden. Vårt resultat visar att de 

istället ges möjlighet att arbeta utifrån en omvänd EPA-metod, vilket innebär att de först arbetar 

alla gemensamt, sedan i par och till sist enskilt. Att arbeta utifrån en omvänd EPA-metod kan 

få negativa konsekvenser utifrån det som Svanelid framför om att EPA-metoden är att föredra, 

då eleverna inte erbjuds att först tänka till själva. Men utifrån APE (Kagan & Stanley, 2017) 

arbetar man då utifrån modellen ”alla-par-enskilt”, vilket de båda forskarna ser som 

betydelsefullt för att eleverna erbjuds möjlighet arbeta i sin närmaste utvecklingszon och får 

hjälp av sina klasskamrater att följa med i lärprocessen. Vi anser att båda dessa metoder kan 

fungera bra beroende på vilken undervisningssituation som man befinner sig i. I en 

undervisningssituation där eleverna behöver betänketid först innan de diskuterar i helklass, 

menar vi att EPA-metoden fungerar bättre då det ger eleverna tid att tänka. APE-metoden menar 

vi är bra då läraren först kan modellera för eleverna, innan de själva kan pröva att arbeta med 

det som berörs.   

 

Vår studie visar att det dominerande arbetssättet i läroböckerna är enskilt arbete. Detta stämmer 

överens med det Brunström (2015) lyfter fram i sin avhandling där han poängterar det enskilda 

arbetets dominans i läroböcker. Då det är det enskilda arbetet som är det framträdande 

arbetssättet i läroböckerna, anser vi att eleverna när de arbetar med dessa ges begränsade 

möjligheter att kommunicera och resonera, samt utbyta sina tankar med andra. Detta är något 

som elever behöver få mer av enligt studier som tagits fram av Skolinspektionen (2010;2009). 
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Enligt Brandell och Backlund (2011) kan man istället för enskilt arbete, arbeta med 

samarbetslärande som innebär att elever lär sig tillsammans med varandra. Vi menar att det 

hade gynnat eleverna om man kombinerar arbete i läroböcker med samarbetslärande då 

kommunikations- och resonemangsförmågan utvecklas. Utifrån vår tolkning menar vi att det 

inte gynnar elevers lärande om eleverna endast erbjuds att använda sig av sina läroböcker, om 

det visar sig att läroböckerna exempelvis inte behandlar kommunikations- och 

resonemangsförmågan, vilket var utfallet av vår granskning. Vi anser att det är viktigt att elever 

ges möjlighet att utveckla sin kommunikations- och resonemangsförmåga, vilket också anges i 

kursplanen i matematik (Skolverket, 2018). Nackdelen med att kommunikations- och 

resonemangsförmågan inte behandlas i läroböcker menar vi kan bidra till att de exempelvis får 

svårigheter med att kommunicera och resonera kring sina lösningar med varandra. Sterner 

(2015) pekar på flertalet studier som visar att elever i matematikundervisningen har svårt med 

att motivera och resonera kring deras tankar och de strategier de valt. Vi menar att detta kan 

bero på att eleverna inte fått tillräckligt med förutsättningar för att de ska kunna utveckla 

förmågan att kommunicera och resonera kring matematik. Därför anser vi att det är viktigt att 

lärare ger elever de förutsättningar som behövs för att eleverna ska kunna utveckla dessa 

förmågor och få ett rikt matematiklärande. Enligt läroplanen (Skolverket, 2018) är lärarens 

uppgift bland annat att se till att främja elevers lärande för att stärka deras kunskapsutveckling.  

 

Utifrån vårt resultat anser vi att det är viktigt att lärarhandledningarna ger läraren stöd för att 

utveckla elevernas kommunikations- och resonemangsförmåga om de inte ges möjlighet till det 

i läroböckerna. I en rapport från Skolverket (2003) uttrycks att innehållet av undervisningen är 

beroende av det som introduceras i läroboken. Eftersom det i vår granskning framkom att 

läroböckerna inte behandlar resonemangs– och kommunikationsförmågan i stor utsträckning, 

är det nödvändigt om lärare tar stöd av lärarhandledningarna för att ge eleverna möjlighet att 

kommunicera och resonera med varandra. Detta för att de ska få möjlighet att utveckla 

resonemangs- och kommunikationsförmågan. Enligt Brändström (2003) och Grevholm (2017) 

bör läraren använda sig av lärarhandledningar för att variera sin undervisning då 

lärarhandledningen är en viktig del av läroboken. Forskning har visat att en del lärare väljer att 

använda sig av lärarhandledningar till den tillhörande matematikboken, medan en del lärare 

väljer att inte använda sig av den. I läroböcker där eleverna inte ges möjligheten till att utveckla 

kommunikations- och resonemangsförmågan i stor utsträckning, kan det vara missgynnande att 

enbart utgå från läroboken, då de går miste om en utbildning som de har rätt till. Detta stämmer 

överens med det som Skolinspektionen (2009) och Skolverket (2003) lyfter fram om att en allt 

för läroboksstyrd undervisning kan leda till att eleverna går miste om en undervisning som de 

är skyldiga att få av skolan.  

Elevers möjlighet att arbeta med olika uttrycksformer 

Vår studie visar att de uttrycksformer som eleverna ges minst möjlighet att använda i 

läroböckerna är den geometriska/grafiska uttrycksformen och den konkreta uttrycksformen. 

Den logiska/språkliga uttrycksformen erbjuds eleverna använda i större utsträckning, men det 

är inte den dominerande, utan den dominerande är den algebraiska/aritmetiska uttrycksformen. 

Vi menar att detta kan ses som en nackdel då eleverna inte ges möjligheten till att utveckla de 

andra uttrycksformerna i lika stor utsträckning. Ahlström et al. (1996) lyfter fram att det inte 
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räcker med att låta eleverna endast arbeta med siffror och bokstäver i matematikundervisningen. 

Bergsten et al. (1997) betonar att eleverna utvecklar sin begreppsförståelse när de i 

undervisningen ges möjlighet att använda olika uttrycksformer när de ska förklara olika 

begrepp. Vår tolkning kring detta är att elevernas utveckling av begrepp begränsas. Detta 

eftersom den algebraiska/aritmetiska uttrycksformen är den som dominerar i våra granskade 

läroböcker, vilket leder till att eleverna då inte ges många möjligheter till att använda de andra 

uttrycksformerna. Det kan då innebära svårigheter för eleverna i deras matematiska tänkande 

då de är begränsade i sina möjligheter till att uttrycka sig matematiskt. Ännu en nackdel med 

att den algebraiska/aritmetiska uttrycksformen är den dominerande är att eleverna inte ges 

möjligheten till att utveckla en del av en av de matematiska förmågor som presenteras under 

syftet i läroplanen. Denna förmåga är följande: ”använda matematikens uttrycksformer för att 

samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser” 

(Skolverket, 2018, s. 55). Ytterligare en nackdel är att eleverna kan få svårigheter med att dra 

slutsatser, analysera och generalisera, då det i kommentarmaterialet för kursplanen i matematik 

(Skolverket, 2017) anges att elever utvecklar detta då de får kommunicera matematik med olika 

uttrycksformer. 

Vårt resultat av granskningarna av läroböckerna visade att det är få uppgifter där elever kan 

växla mellan alla fyra uttrycksformer, vilket utifrån Bergstens et al. (1997) forskning är negativt 

då elever behöver kunna växla mellan olika uttrycksformer. Utifrån vårt resultat menar vi att 

elevernas möjlighet till att utvecklas då begränsas, eftersom alla elever är olika och lär sig på 

olika sätt. En del elever kanske behöver växla sig fram mellan olika uttrycksformer för att 

komma fram till ett svar när de löser en uppgift. Enligt kursplanen för matematik (Skolverket, 

2018) ska eleverna få utveckla och pröva att använda sig av olika uttrycksformer. Rystedt och 

Trygg (2013) menar att alla elever inte vet hur man växlar mellan olika uttrycksformer. Läraren 

kan utifrån elevers förmåga att använda flera uttrycksformer urskilja hur eleven tänker och på 

så sätt ges stöd för att utveckla deras kommunikationsförmåga. Resultatet av granskningarna 

av läromedlen visade att eleverna ges få möjligheter till att växla mellan olika uttrycksformer, 

och att lärare i sin undervisning inte ges mycket stöd för detta. Utifrån resultatet och det som 

lyfts fram av Rystedt och Trygg (2013) tolkar vi det som att det blir svårt för eleverna att veta 

hur de ska använda sig av olika uttrycksformer för att lösa en uppgift om inte läraren ges något 

stöd för detta. Därför är det viktigt att eleverna ges det stöd de är i behov av för att utvecklas 

kunskapsmässigt. 

Lärares möjligheter att få stöd i lärarhandledningar 

I vår studie framkom det att både lärarhandledningarna för Favorit matematik och 

lärarhandledningen för Prima Formula Matematik har inslag av instruerande och bildande 

karaktär. Detta stämmer överens med Hoelgaards (2015) studie om att det ofta i 

lärarhandledningar finns inslag av både instruerande och bildande karaktär. Enligt Brändström 

(2003) har lärarhandledningar som syfte att stötta läraren i sin undervisning. Beroende på om 

lärarhandledningen är instruerande eller bildande, varierar detta stöd. Vårt resultat visar att den 

styrande delen och den beslutsfattande delen är bildande i både Mera Favorit matematik och 

Prima Formula Matematik. Hoelgaard (2015) menar att en bildande lärarhandledning inte är 

styrande på samma sätt som en instruerande lärarhandledning. Den anses tala till läraren och 

vara beskrivande, snarare än styrande. Enligt Hoelgaard ger en bildande lärarhandledning 
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läraren större möjlighet att anpassa undervisningen. Om den styrande delen och den 

beslutsfattande delen i lärarhandledningar å andra sidan varit instruerande erbjuds inte läraren 

möjlighet att fatta egna beslut. 

 

Flera forskare (Ahl et al., 2013) menar att en lärarhandledning bör innehålla vissa punkter för 

att kunna ge läraren bästa möjliga stöttning. En av dessa punkter är att elevers missuppfattningar 

och uppfattningar ska beskrivas och en förklaring kring hur läraren kan arbeta med dessa ska 

ges. En annan punkt handlar bland annat om att begrepp ska presenteras och förklaras. I vårt 

resultat framgick det att lärarhandledningarna för Favorit matematik innehåller några tänkbara 

missuppfattningar som elever kan göra, medan det i Prima Formula Matematik inte anges några. 

Resultatet visade även att det ges fler förklaringar på matematiska begrepp i Favorit matematik 

än vad det görs i Prima Formula Matematik. Utifrån detta tolkar vi det som att Favorit 

matematik ger mer stöd åt läraren i sin undervisning, vilket underlättar för läraren i planering 

av lektioner. Sammantaget anser vi att för att en lärarhandledning ska ge läraren det bästa stödet 

bör den vara bildande. Detta eftersom alla klasser ser olika ut med olika förutsättningar och 

behov, och är en lärarhandledning bildande ges läraren utrymme att anpassa sin undervisning 

efter dessa behov. Som tagits upp i tidigare forskning råder det delade uppfattningar kring 

användandet av lärarhandledningar. I en studie framkom det att nyexaminerade lärare väljer att 

inte använda sig av lärarhandledningar, då de anser att det stöd som ges inte är tillräckligt, 

medan lärare med mer erfarenhet väljer att använda sig av lärarhandledningar (Ahl, et al. 2013). 

En annan studie av Superfine (2009) visar däremot ett motsatt resultat. Varför de 

nyexaminerade lärarna i Superfines studie gärna använder sig av lärarhandledningar, kan utifrån 

vår tolkning bero på att de anser att det är bättre att få något stöd än inget alls i sin undervisning, 

då de är nya i sitt yrke och kanske är osäkra. Vi anser att de delade resultaten även kan bero på 

vad det är för lärarhandledning som lärarna använder sig av. De lärare som är positiva till 

lärarhandledningar kan vara det för att de möjligtvis använder sig av lärarhandledningar som 

ger dem bra stöd för sin undervisning, medan de som har en negativ inställning till dem 

möjligtvis använder sig av lärarhandledningar som är för styrande och inte ger tillräckligt med 

stöttning. Vi menar att det är viktigt att granska lärarhandledningar för att kunna välja det 

läromedel som ger lärare bra stöd i sin undervisning. Det kan dock vara problematiskt att välja 

lärarhandledning då skolor ofta väljer ett gemensamt läromedel och att det ibland är ekonomin 

som avgör, det vill säga det är kostnaden för läromedlet som får avgöra och inte det som är det 

bästa ur pedagogisk synvinkel. Bergqvist et al. (2009) problematiserar detta då de framför att 

ekonomin är en faktor som påverkar valet av läromedel. 

 

Sammanfattning och slutsatser 
Resultatet visar att de granskade läroböckerna inte ger eleverna många möjligheter till att arbeta 

med olika arbetsformer, men att det i lärarhandledningarna ges stöd för läraren hur denne kan 

låta eleverna arbeta i par eller i grupp.  Utifrån våra granskningar kunde vi urskilja att den 

algebraiska/aritmetiska var den framträdande uttrycksformer i samtliga läroböcker. Vi kom i 

vårt resultat även fram till att samtliga granskade lärarhandledningar är av både instruerande 

och bildande karaktär. 
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Vårt resultat visar att det är av stor vikt att lärare granskar läroböcker för att få insikt i hur 

böckerna är uppbyggda och om de har med alla delar som är givande för elevers undervisning. 

Vi menar att vår granskning gett oss som blivande lärare en större inblick i läroböckerna, vilket 

är bra då det kanske är någon av de läroböcker som vår blivande arbetsplats använder. Det är 

även av stor vikt att ha en bra tillhörande lärarhandledning, eftersom det i vårt resultat 

exempelvis visade sig att kommunikationsförmågan berörs mer där än i läroböckerna. För att 

ge eleverna en givande undervisning anser vi att det behövs läroböcker och lärarhandledningar 

av god kvalitet, och att lärarhandledningen ger läraren information av bildande karaktär.  

Metoddiskussion 

Fejes och Thornberg (2015) menar att forskarens erfarenheter och bakgrund påverkar hur 

materialet tolkas. Vi är medvetna om att vi i vår studie kan ha tolkat materialet utifrån våra 

tidigare erfarenheter och på så sätt påverkat resultatet. Andra forskare kanske hade tolkat 

materialet på ett annat sätt och fått ett annat resultat då alla kommer från olika bakgrunder och 

har olika erfarenheter. Vi har tidigare under metodavsnittet refererat till Bergström och Boréus 

(2012) som påpekar att det är betydelsefullt att liknande bedömningar av materialet görs om 

det är flera forskare som granskar materialet. Därför valde vi att båda skulle granska läromedlen 

varsin gång för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt.  

Som tidigare nämnts under metodavsnittet menar Widén (2009) att det krävs en stor 

noggrannhet vid en kvalitativ innehållsanalys. Vi är därför väl medvetna om att det i vår studie 

kan finnas fallgropar då vi kan ha missat saker i vår granskning som är av relevans för studien. 

De analysverktyg som använts i vår studie har dock underlättat för oss att vara så noggranna 

som möjligt då vi förhållit oss till de kategorier som presenteras i de olika analysverktygen, 

vilket medfört att vi inte gått in på sidospår och fokuserat på annat utanför studiens syfte. 

Sammantaget anser vi att vår valda metod passade väl till vår studies syfte, då vi kunde utföra 

en närmare granskning av de utvalda läromedlen och finna det som studien syftade till. Under 

metodavsnittet har vi tidigare redovisat för våra etiska ställningsantaganden. Det har inte skett 

några forskningsetiska problem under vår forskningsprocess. 

Förslag till vidare forskning 
Ett förslag till vidare forskning är att utvidga granskningen till att granska en läromedelsserie 

från årskurs 4-6 istället för ett läromedel för en årskurs, som vi har gjort i denna studie. Det 

hade varit intressant att undersöka och jämföra de olika årskurserna med varandra. Detta för att 

få en inblick i om eleverna i någon av årskurserna ges fler möjligheter till att lösa 

matematikuppgifter med olika arbetsformer och använda sig av kommunikations- och 

resonemangsförmågan. 

Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att man besöker en skola som använder sig av det 

läromedel som man valt att granska. Detta för att observera hur lärare i sin undervisning 

använder sig av det stöd som lärarhandledningarna erbjuder. 
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Bilaga 1 
 

Samtliga delar i arbetet har skrivits och diskuterats tillsammans i ett dokument som vi hade 

gemensamt. Sökandet efter avhandlingar, rapporter och artiklar till tidigare forskning, har 

genomförts gemensamt. Alla läromedel har granskats av oss båda författare, och resultatet har 

sedan sammanställts tillsammans.  
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