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Sammanfattning 
Matematik har blivit ett omdiskuterat ämne i hela Sverige de senaste åren och detta 
på grund av de dåliga resultaten som har uppnåtts i olika undersökningar. Det har 
även visat sig i forskning att matematikundervisningen till största del bedrivs med 
enskilt arbete i läromedel och att detta inte är till någon fördel för elever med 
särskilda matematiska förmågor. Syftet med arbetet är att analysera om läromedel i 
årskurs 4 stödjer elever med särskilda matematiska förmågor i deras utveckling och 
om lärarna får stöd i undervisningssituationer med dessa elever. För att kunna 
undersöka detta genomfördes en läromedelsanalys av sex förekommande läromedel i 
grundskolan för årskurs 4. Till läromedelsanalysen utvecklades ett analysverktyg. 
Resultatet visar att flera läromedel saknar en välutvecklad struktur och uppgifter som 
är gynnsamma för elever med särskilda matematiska förmågor. Däremot innehåller 
de flesta lärarhandledningarna stöd till lärarna för att de ska kunna anpassa och 
utmana dessa elever.  
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1. Inledning 
Matematik har blivit ett omdiskuterat ämne i Sverige de senaste åren, framförallt 
beror det på de dåliga resultaten som visats sig i olika undersökningar. Det har 
medfört att regeringen har gjort en storsatsning på matematiken genom att fortbilda 
lärare inom ämnet, öka undervisningstiden och en särskild satsning i lågstadiet där 
alla elever ska lära sig läsa, skriva och räkna. 

Matematikundervisningen i Sverige idag innehåller oftast enskilt arbete i läromedel, 
där elever arbetar individuellt i sina böcker efter eventuella genomgångar i helklass 
(Löwing 2004; Skolverket 2003; Skolverket 2012; Pettersson, 2008). De flesta lärare 
använder läroboken som basen i sin undervisning och annat material såsom 
arbetsblad och andra övningsuppgifter används endast som komplement (Skolverket, 
2012). Uppfattningen om att olika områden inom matematiken bygger på varandra 
kan vara en förklaring till lärobokens viktiga roll i matematikämnet (Skolverket, 
2001). I Skolverkets (2003) rapport framkom det att en positiv utveckling kan ske om 
bra läroböcker i matematik används på rätt sätt. Det framkom även i rapporten att 
endast använda läroböcker kan leda till att eleverna distanserar sig mer och mer till 
ämnet och inte ser kopplingen till verkligheten.  
 
I en granskning som Skolinspektionen gjorde 2009 framkom det att lärobokens 
upplägg med att arbeta utifrån givna regler inte ger eleverna möjlighet att utveckla 
ytterligare kompetenser som står i läroplanen och kursplanen att de ska få göra. I 
rapporten framkommer också att mål och kompetenser att uppnå inom ämnet är 
otydliga för både elever och lärare, vilket gör att undervisningen inte ger eleverna 
möjlighet att utvecklas. Granskningen visar också att fokus på proceduren blir 
viktigare och att föra matematiska resonemang försvinner allt mer desto äldre man 
blir. Av granskning som Skolverket gjorde 2003 framkom det att elever i de tidigare 
åren får möta en varierad och konkret matematikundervisning, där aktiviteterna 
tillfredsställer de olika sinnena. Elever i högre årskurser anser att det är för mycket 
repetition av sådant de redan lärt sig i tidigare årskurser, vilket bidrar till den 
minskade motivationen i ämnet. Granskningen visade även att elever i årskurs 5 ofta 
är positiva till matematikämnet. Det framkom däremot att en negativ inställning till 
ämnet finns hos elever som har det lätt på grund av att de inte blir utmanade och det 
är för mycket upprepningar. I granskningen framkommer det också att färdighet går 
före förståelse i den bemärkelsen att eleverna ska hinna räkna så många uppgifter 
som möjligt (Skolverket, 2003). Matematikundervisning med enskilt arbete i 
läromedel har visat sig inte gynna eleverna i deras kunskapsutveckling inom 
matematiken och framförallt inte de elever som har särskilda matematiska förmågor, 
menar Pettersson (2008). 

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem (Lgr 11) ska all 
undervisning anpassas efter varje enskild elevs förutsättningar och behov och ge dem 
möjlighet till fortsatt utveckling och lärande. Det står även att utbildningen ska vara 
likvärdig men att vägen mot målen kan se olika ut. Varje elev har rätt att få utvecklas 
och få känna framgången av att lyckas och göra framsteg samt att få övervinna 
svårigheter (Lgr 11). I Skolinspektionens (2009) rapport uttrycker de att 
matematikundervisningen och förtydligande av mål och bedömning måste bli bättre. 
De beskriver att lärarna måste erbjuda en varierad undervisning och utvärdera den 
för att öka matematikundervisningens kvalitet och elevernas intresse för ämnet. 
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Det som har bidragit till mitt intresse för ämnet är av erfarenheter från min skolgång 
där jag ansåg att matematik var ett lätt ämne men blev aldrig utmanad. Av mina 
arbetslivserfarenheter inom skolan ser jag att detta förhållningssätt har fortlöpt och 
elever som har lätt för ämnet hamnar i skymundan för andra elever. Elever med 
behov av särskilt stöd är oftast de som tar mycket plats och tid av lärarna under 
lektionstid och även efter lektionstid. Under den praktiska utbildningen har jag 
uppmärksammat detta och vill att även de elever som klarar sig själva ska få samma 
möjligheter och få utvecklas. Därför har detta arbetet inriktat sig på de elever som har 
särskilda matematiska förmågor och läromedlens insatser för deras 
kunskapsutveckling. I Skollagen (SFS 2010:800) står det att ”elever som lätt når de 
kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 
längre i sin kunskapsutveckling” (3 § p.3 Skollagen). 

Det intressanta med arbetet är att se om den vanliga svenska undervisningsformen, 
individuellt arbete i läroboken, tillfredsställer de behov som elever med särskilda 
matematiska förmågor behöver för att utvecklas. Nyttan för undervisningspraktiken 
med arbetet är att man som lärare får insikt om en god matematikundervisning. 
Arbetet är också tillför att lyfta elever med särskilda matematiska förmågor och att 
skapa en diskussion kring hur matematikundervisningen bedrivs. 

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med arbetet är att analysera hur läromedel i årskurs 4 stödjer elever med 
särskilda matematiska förmågor i deras utveckling och om hur lärarna får stöd i 
undervisningssituationen med dessa elever. 

 Hur stödjer elevboken elever med särskilda matematiska förmågor? 

 Hur stödjer lärarhandledningen läraren i undervisningssituationen med elever 
med särskilda matematiska förmågor? 

3. Teori 
I första delen definieras centrala begrepp som matematiska förmågor och särskilda 
matematiska förmågor. Som bakgrund diskuteras den svenska 
matematikundervisningens upplägg i den andra delen. I den tredje delen ges en 
genomlysning av vad olika forskare visat vara en god matematikundervisning både 
överlag och för elever med särskilda matematiska förmågor.  

3.1 Elever med matematiska förmågor 
Pettersson (2008) skiljer på elever med särbegåvning och elever med särskilda 
matematiska förmågor.  Hon menar att de särbegåvade endast utgör en liten grupp 
och tillhör i gruppen med elever med särskilda förmågor, vilket är en större grupp 
elever. Förmågor tyder på att det finns något som kan utvecklas och det är i 
aktiviteten som dessa förmågor kan komma att utvecklas (Pettersson, 2008). 

Sollervall och Wistedt (2004) menar att i dagens skola anses elever som arbetar 
snabbt och enskilt med sina uppgifter som elever med matematiska förmågor. De 
kritiserar detta och stödjer sig på Krutetskii (1976) studie som menar att elever med 
särskilda förmågor har andra färdigheter som är mer avgörande. De färdigheter som 
Krutetskii presenterar i sin studie är förmågan att samla matematisk information, 
bearbeta information, förvara information och till sist det generella intresset för 
matematiken. De anser att det är bristen på kunskap kring elever med matematiska 
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förmågor som gör att vi kategoriserar in dem i en homogen grupp. De refererar till 
Bloom (1985) som beskriver att dessa barn är lika olika varandra som andra barn. 
Förmågor är utvecklingsbara på olika sätt för olika elever (Sollervall och Wistedt, 
2004). 

Pettersson (2011) menar att oftast är lärares beskrivning av elever med matematiska 
förmågor att de skriver bra på prov, är aktiva och arbetar självständigt med 
uppgifterna samtidigt som de är snabba och hinner mer än andra elever. I hennes 
studie har det framkommit att det finns egenskaper som återfinns hos flertalet av 
eleverna som var med i studien, men de visar sig på olika sätt. De egenskaper som 
Pettersson funnit är nyfikenhet, motivation, stark koncentrationsförmåga och viljan 
att lära sig mer. Andra viktiga och utmärkande förmågor hos dessa elever är att de 
kan se helheten i problemet, samtidigt som de får med delarna och att de i problemet 
kan se och tolka den formella strukturen. Både lärare och föräldrar i studien 
beskriver att dessa elever ofta ses som stökiga och jobbiga, eftersom de ifrågasätter 
och inte lyder. Eleverna anses också ha det svårt socialt men det handlar om att de är 
understimulerade (Pettersson, 2011).  

3.2 Matematikundervisningen i skolan 
Matematikundervisningen bedrivs främst genom eget arbete i läroboken (Pettersson, 
2008).  I Löwings (2004) studie där hon granskat matematikundervisningen visar 
det sig att lärarna anser att eleverna utformar sin egen kunskap och att detta görs 
olika snabbt. Därför blir läromedlen centrala i undervisningen, eftersom eleverna då 
kan arbeta i sin egen takt. Hon beskriver att lärarrollen i dessa fall blir att handleda 
när eleverna kört fast. Det visade sig i studien att förkunskaperna hos eleverna inte 
fanns och ledde till att många behövde hjälp hela tiden. Läraren hann inte med utan 
eleverna satt sysslolösa och lärarens handledning blev endast ytlig och en lotsning för 
att lösa problemet snabbt. Löwing (2004) menar att något som också är avgörande är 
hur man använder läromedlen i sin undervisning.  
 
Ahlberg (2000) menar att det har visat sig att den tidigare erfarenhetsvärlden som 
eleverna har av matematik skiljer sig alltför mycket ifrån den matematik de möter i 
skolan. Det kan leda till negativa följder där eleverna tappar självförtroendet kring sin 
egen matematikkunskap. En annan fara när eleverna uppmanas att arbeta enskilt i 
läromedlen är också att de inte når kunskapen och förståelsen av de matematiska 
symbolerna och begreppen (Ahlberg, 2000).  
 
Ahlberg (2001) beskriver problemet kring hur man byggt upp ämnet matematik i 
skolan och frågar sig hur det påverkar elevernas inställning till matematiken. I 
dagens skola är matematiken inriktad på att eleverna ska finna ett svar och att 
process fram till svaret inte är så viktig. Ahlberg (2001) ifrågasätter om detta kan leda 
till att eleverna tror att matematik är ett ämne som endast vissa kan klara av och 
andra inte klarar alls. 
 
Läromedlens negativa effekter beror på att lärarna låter eleverna arbeta på sida efter 
sida. Den negativa effekten blir att eleverna blir passiva och inte förstår vad de lär sig. 
Om läromedlen istället skulle användas till den grundläggande kunskapen och att 
lärarna kompletterade med andra undervisningsformer får eleverna möjlighet att ta 
del av all kunskap som erbjuds (Maltén, 2003). 

Pettersson (2011) menar att uppgifterna i boken utgör grunden och sedan får i många 
fall eleverna som är klara flera liknade uppgifter eller i ett fåtal fall utmanande extra 
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uppgifter. Däremot förmedlar Pettersson att alla elever till viss del behöver denna 
färdighetsträning för att träna sig i matematiska metoder, algoritmer och 
beräkningar. Hon framhåller i sin studie att matematiken i dagens skola och i 
läromedlen handlar om att använda rätt metoder för att få fram ett korrekt svar som 
läraren bekräftar. Istället för att utmana eleverna till att förklara och resonera kring 
sina lösningar (Pettersson, 2011). 
 
De höga krav som ställs på dagens lärare medför att lärarna använder sig av 
läromedel för att de kan förlita sig på att eleverna då kan uppnå målen. De orimliga 
kraven som ställs på dagens lärare bör sållas bort och att man bör se till vad som ska 
göras och vad som är viktigast. Läraren behöver ha en trygghet i sin lärarroll, i 
undervisningen och i matematikämnet för att kunna tillfredsställa eleverna. God 
ämneskunskap innebär att lärare vet hur eleverna bygger upp sin matematikkunskap. 
Det ligger till grunden för att kunna planera, genomföra och utvärdera en 
stimulerande och målinriktad matematikundervisning. Behovet av läromedel 
kommer troligtvis aldrig att försvinna på grund av att de ger planering och struktur 
till inlärningen och att de förmedlar matematiska metoder (Löwing och Kilborn, 
2010). 
 
Löwing (2004) menar att det finns en komplexitet kring matematikundervisningen. 
Hon menar att läraren måste ha kontroll över undervisningens upplägg, 
arbetsformer, arbetssätt och förklaringsmodeller, och hur de fungerar med elevernas 
olika behov, förutsättningar och förkunskaper. Malmer (2010) beskriver tryggheten 
som dagens lärare känner till läromedlen och menar att lärare har vant sig vid 
arbetsmetoden och anser att läromedelsförfattarna bör vara kunniga. Upplägget i 
läromedlen ser ungefär likadant ut. Där det först ges förslag på lösningsmetod som 
visas i exempel och sedan ska eleverna upprepa metoden i uppgifterna som följer. 
Malmer anser att detta bidrar till att eleverna tidigt får lära sig att ett korrekt svar är 
viktigare än processen för att nå ett svar.  

Lundström (2008) beskriver att han efter sin läromedelsanalys inser att läraren 
aktivt måste delta för att komplettera läromedlen. Han menar att läraren måste ställa 
frågor, ställa krav på utförliga resonemang och uträkningar av eleverna. Lundström 
anser att läraren i vissa fall behöver korrigera en del uppgifter för att eleverna ska 
kunna utvecklas inom matematiken. 
 
Enligt Brändström (2003) ska lärarhandledningen vara en tillgång till lärarna i 
undervisningen. Lärarhandledningen i de flesta fall används endast av lärarna för att 
komma åt kopieringsunderlag. Lärarhandledningen bör innehålla förslag på 
användbart material, arbetsformer och lektioner utanför läroboken. Samtidigt som 
den informerar lärarna om var de kan hitta ytterligare information, uppgifter och 
inspiration till god undervisning (Brändström, 2003).  

3.3 Matematikundervisning för elever med särskilda matematiska 
förmågor  
Pettersson (2008) menar att i det svenska samhället inte är accepterat att man satsar 
på elever som klarar sig lite bättre på grund av att det krockar med samhällets 
normer och värderingar. Därför är inte det inte heller accepterat att man talar öppet 
om vad som kan stimulera och stödja personer med förmågor. I sin studie påvisar 
hon att det i Sverige inte är självklart att elever med särskilda matematiska förmågor 
ska ges något extra stöd eller undervisning. I studie framkom det också att 
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matematikundervisning i läromedel inte ger elever med särskilda förmågor 
möjligheter att utvecklas i sitt matematiska tänkande (Pettersson, 2008).  

Sollervall och Wistedt (2004) strävar efter en skola där eleven står i fokus och menar 
att detta kan uppnås med kunskapsutveckling inom matematikämnet i hela 
samhället. De anser att det är skolans uppgift att lyfta fram elevernas förmågor 
genom pedagogiska aktiviteter och att skolan har skyldighet att ge eleverna möjlighet 
att utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov.  

I studien som Pettersson (2011) gjort framkom det att utvecklingen inom matematik 
för elever med särskilda matematiska förmågor påverkas av vilket bemötande de får 
av skolan och lärare. Hon menar att skolans engagemang och organisation kring 
dessa elever kan bli helt avgörande för deras utveckling. Skolans och lärarens stöd till 
dessa elever samt den matematiska undervisningen påverkar elevens självkänsla och 
därmed även dennes intresse och matematiska förmågor. Lärarens roll, kompetens 
och elevernas delaktighet i undervisningen är viktiga delar för att skapa ett 
lärandeklimat där eleverna utmanas och utvecklas i sitt matematiska tänkande. Ett 
gemensamt arbete måste ske mellan läraren och eleven för att eleven ska få utvecklas 
och stimuleras. Lärarens agerande och utrymmet för matematiska diskussioner 
påverkar i vilken grad eleverna utmanas i deras matematiska tänkande. Pettersson 
beskriver hur skolan faktiskt kan hämma elever med särskilda förmågor genom att 
undervisningen inte utformats så att det gett dem möjlighet att utvecklas och 
stimuleras. Hon menar att dessa elever klarar sig bra i skolan men på grund av detta 
framkommer inte deras förmågor förrän senare i livet (Pettersson, 2011). 

Barger (2001) menar att begåvade elever också behöver en lärare som engagerar sig i 
dem och stödjer dem i deras matematiska utveckling. Läraren ska inte behöva känna 
att den ska vara ett facit åt eleverna utan det är ett arbete tillsammans med eleven för 
att nå målen. Barger har en uppfattning om att samhället går miste om många 
matematiskt kunniga på grund av att de i skolan inte får det de är i behov av.  

Tydligt syfte, respons och följdfrågor är det som är avgörande faktorer i lärarens 
undervisning för att ge eleverna möjlighet att uttrycka och utveckla matematiska 
förmågor (Pettersson, 2011). Barger(2001) har ett förslag om att låta eleverna göra 
fördiagnoser innan man startar ett nytt område. Hon menar att detta sätt kan hjälpa 
läraren att se vad eleverna kan, vad de behöver träna lite mer på och vad som är helt 
obekant för dem. Även elever med särskilda matematiska förmågor borde ha samma 
rätt att lära sig något nytt varje dag. Dessa elever inte borde behöva repetera sådant 
de redan kan utan istället erbjudas alternativ undervisning för att få möjlighet att 
kunna utvecklas. Elever med matematiska färdigheter ska kunna slippa undan 
genomgångar som genomförs i klassen om de redan behärskar området. Lärare bör 
istället ge dessa elever uppgifter där de kan bredda samt fördjupa sina kunskaper 
inom samma område som övriga arbetar med (Barger, 2001). 

Löwing och Kilborn (2010) menar att en fördiagnos är viktig för att ta reda på vilka 
elever som har kunskap nog att kunna ta till sig av undervisningen. Läraren behöver 
ha kontroll på elevernas olika kunskaper innan man startar upp för att kunna hjälpa 
dem i deras utveckling (Löwing och Kilborn, 2010). Löwing (2004) anser att det är 
viktigt att läraren känner till elevernas förkunskaper innan man startar upp ett nytt 
område. Bristen på fördiagnoser i läromedlen är en stor orsak till att inte låta 
läromedlen styr undervisningen. Lärarnas strävan efter aktivitet har tagit över 
strävan efter kunskapen. Hon kunde tydligt se i sin studie att undervisningens mål 
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var att få till en god aktivitet och i andra hand att elever skulle nå kunskapen. Lärarna 
måste få insikt om hur och varför man väljer vissa arbetsformer och arbetssätt. De 
behöver även få kunskap om att man konkretiserar för att förtydliga och för att visa 
på andra sätt att tänka. Det krävs att lärarna inte endast har kunskaper om 
matematikämnet och pedagogiken, var för sig utan även om hur man planerar, 
förklarar, konkretiserar och utvärderar (Löwing, 2004). 

Malmer (2010) beskriver att det är viktigt att man får med sig alla elever. Det är 
därför viktigt att läraren anpassar uppgifterna till elevernas olika nivåer, 
förutsättningar och kunskaper. Genom att arbeta utifrån elevernas förmågor menar 
Malmer att eleverna kan förstå vad, hur och varför de lär sig matematik. Pettersson 
(2011) menar att nivågrupperingar inte är något som används speciellt mycket i den 
svenska skolan. I studien har det visat sig att är detta något som är mycket gynnsamt 
för elever med särskilda matematisk förmågor om syftet är berikning och flera 
utmaningar.  

Under färdighetsträning är det viktigt att alla elever arbetar utifrån sin nivå för att de 
ska kunna nå nya kunskaper. Även de elever som har lätt för matematik bör vara 
delaktiga i den konkretiserade undervisningen. En viktig del i inlärningen handlar om 
att man vet hur man lär sig och att den konkreta undervisningen även är en del av 
detta (Löwing och Kilborn, 2010).  

Malmer (2010) menar att undervisningen ska inrikta sig mot att eleverna når ett 
logiskt tänkande och är kritiskt granskande. Hon beskriver att detta kan uppnås 
genom att lärarna tillämpar arbetsformer där eleverna får beskriva, argumentera och 
finna lämpliga lösningsmetoder. Det bör ske i samarbete mellan eleverna och mellan 
elever och läraren eftersom Malmer menar att det är så vi löser problem i vardagen. 

Marton och Booth (2000) menar att en varierad undervisning är av betydelse för att 
eleverna ska måste få möta matematiken på olika sätt för att kunna ta till sig den.  De 
skriver att genom att arbeta på detta sätt ges eleverna även möjlighet till att se på 
matematikområdena utifrån nya och andra aspekter. Gruppuppgifter bidrar till rika 
variationer på undervisningen eftersom eleverna får problematisera och diskutera 
kring problemen med hjälp av elevernas olika synsätt och problemlösningsstrategier. 
Det är också viktigt att redovisa alla gruppers lösningsförslag eftersom dessa kan se 
mycket olika ut (Marton och Booth, 2000). 

Pettersson (2011) skriver att undervisningen bör bli mer inriktad mot lärprocessen i 
undersökande aktiviteter där både skriftliga och muntliga lösningar presenteras i 
helklass, par eller i grupper. Undervisningen bör vara kreativ och utmanade men att 
elever med särskilda matematiska förmågor ibland behöver få stimuleras ytterligare 
antingen i grupp eller i enskild undervisning. Vidare menar hon att upplägget av 
undervisningen bör vara undersökande aktiviteter med problemlösning i interaktion 
mellan eleverna och mellan elev och lärare för att alla elever ska få utveckla 
matematiska färdigheter, framförallt för de eleverna med särskilda matematiska 
färdigheter. Fördjupande frågor kan bidra till att dessa elever får stöd och möjlighet 
att föra sitt resonemang vidare. Det har framkommit i Petterssons studie att 
varierande undervisningsmetoder ger eleverna störst möjlighet att utveckla och 
uttrycka sina matematiska förmågor. 
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4. Metod 
I metod avsnittets första del kommer studiens urval som har gjorts i undersökningen 
att beskrivas. I den andra delen beskrivs studiens tillvägagångssätt och 
analysverktyget som använts vid undersökningen. I den fjärde delen beskrivs 
studiens tillförlitlighet och i den sista delen beskrivs de forskningsetiska principerna. 

4.1 Urval 
Studien är avgränsad till sex läromedel, dess elevböcker och lärarhandledningar i 
matematik i årskurs 4. Valet av årskurs 4 är på grund av vad som framkommit i 
tidigare forskning. Som i Skolverkets (2003) granskning säger så är det i årskurs 4-5 
som skillnaderna mellan elever som har det lätt i matematik och de som inte har det 
blir tydliga. Valet av läromedlen baseras på en generell bild av vilka som mest 
förekommer på skolor och även vilken tillgång som funnits för mig att låna dessa. I 
undersökningen har jag valt att undersöka elevböckerna och lärarhandledningarna 
eftersom min generella bild är att det är dessa som framförallt används i 
matematikundervisningen. 

Avgränsningen till vad som undersökts i läromedlen är baserat på vad forskare, 
aktörer och myndigheter beskriver som viktiga delar i matematikundervisningen 
generellt och för elever med särskilda matematiska förmågor. Undersökningen 
begränsades därefter till tre delar; elevbokens struktur, elevbokens uppgifter och 
lärarhandledningens stöd.  

Här kommer en kort presentation av läromedlen som medverkat i undersökningen. 
Beskrivningarna är hämtade ifrån respektives förlags hemsidor och vidare 
information om läromedlen finner ni där. Vidare i texten kommer beteckningen 
lärarhandledning att användas för alla lärarböcker och elevbok för alla 
grundböcker/elevböcker. 

Matte Direkt Borgen 
Matte Direkt ges ut av förlaget Sanoma Utbildning och sträcker sig från förskoleklass 
till årskurs 9 (Picetti, Falck och Sundin, 2011).  
 
Läromedel för årskurs 4: 

 Grundbok 4A och 4B ny upplaga 

 Lärarhandledning 4A och 4B ny upplaga 

 Facit 4A och 4B ny upplaga 

 Läxbok 4A och 4B ny upplaga 

 Onlinebok 4A och 4B ny upplaga 

 Matte Direkt mera Rustkammaren 4A och 4B ny upplaga 

 Mera Tornet, fördjupningshäfte  

Matte Eldorado 
Matte Eldorado ges ut Natur och Kultur och finns för årskurserna förskoleklass till 6 
(Olsson och Forsbäck, 2011).  

Läromedel för årskurs 4: 

 Grundbok 4A och 4B 

 Lärarhandledning 4A och 4B 

 Facit 4A och 4B 
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 Digitalbok (ljud) 4A och 4B 

Min matematik 
Min matematik ges ut av förlaget Schildts och sträcker sig från årskurs 1 till 6. Det är 
ett finskt läromedel som finns översatt till svenska (Asikainen, Fälden, Nyrhinen, 
Rakka, Vehmas, Törnros, och Westerlund, 2011). 
 
Läromedel för årskurs 4: 

 Lärobok 4A och 4B  

 Lärarhandledning 4A och 4B 

 Facit 4A och 4B 

 Elevkuvert 4A och 4B 

Matematikboken Alfa 
Matematikboken Alfa ges ut av förlaget Liber och Matematikboken finns som 
läromedel från förskoleklass till årskurs 9 (Undvall, Melin, Ollén, Johnson, och 
Welén, 2011). 
 
Läromedel för årskurs 4: 

 Alfa Grundbok 

 Alfa Bashäfte 

 Alfa Utmaningen 

 Alfa Lärarhandledning 

 Alfa Facit 

 Alfa A-boken och B-boken 

Pixel 
Pixel ges ut av förlaget Natur och Kultur och läromedlet finns från förskoleklass till 
årskurs 6. Pixel är från början ett norskt läromedel som blivit översatt till svenska 
(Alseth, Rosseland och Nordberg, 2007). 
 
Läromedel för årskurs 4: 

 Grundbok 4A och 4B 

 Digitalbok (ljud) 4A och 4B  

 Facit åk 4 

 Lärarbok 4A och 4B 

 Övningsbok 4 

 Kopieringspärm 4-6 

Prima Formula 
Prima Formula ges ut av förlaget Gleerups och läromedlet, Prima, finns från 
förskoleklass till årskurs 6 (Johansson, Sjöström, och Sjöström, 2011). 
 
Läromedel för årskurs 4: 

 Elevbok inkl. DVD 

 Lärarhandledning 

 Facit  
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4.2 Tillvägagångssätt och analysverktyg 
Vid påbörjandet av undersökningen utgick jag ifrån vad som framkommit vid 
insamlandet av teorin för att kunna utforma ett analysverktyg. Utifrån det som 
framkom i teoridelen formades följande frågor till läromedelsanalysen: 

 Vilken struktur har elevboken? 

– Vad finns det för mål/syfte? 

– Innehåller elevboken fördiagnoser? 

– Hur ser nivåindelningen ut? 

 Vilken/vilka olika typer av uppgifter innehåller elevboken? 

– Innehåller elevboken uppgifter där eleverna får färdighetsträna? 

– Finns det uppgifter som är inriktade på att se till läroprocessen? 

– Innehåller elevboken par- och gruppuppgifter? 

– Finns de fördjupande uppgifter där eleverna får ”djupdyka” inom ett 
område eller uppgifter där de får granska, analysera och uppskatta? 

 Vad ger lärarhandledningen för stöd i hur elevboken kan anpassas efter elever 
med särskilda matematiska förmågor? 

– Ges det exempel på hur läraren kan variera undervisningen? 
– Finns det undersökande aktiviteter, utöver de som finns i elevboken? 
– Ges det förslag på hur uppgifterna kan bli mer utmanade eller var det 

kan finns uppgifter som är mer utmanade? 

Dessa frågor ligger till grund för analysverktygets uppbyggnad. De två första frågorna 
riktar sig till elevböckerna och den sista frågan riktar sig till lärarhandledningen. 
Läromedelsanalysen består därför av tre delar. Den första handlar om vilken struktur 
som är mest lämpad för elever med särskilda förmågor och hur detta ter sig i 
elevboken. Den andra delen handlar om vilka uppgifter som dessa elever är i behov av 
för att utvecklas och utmanas. Den tredje och sista delen handlar om 
lärarhandlednings stöd till läraren för att kunna skapa en god undervisningssituation 
för dessa elever. För att få en tydlig och enkel struktur skapades ett protokoll i form 
av en tabell där detta kunde checkas av. Analysen genomfördes med en fråga och 
följdfråga i taget samt läromedel för läromedel. 

Under analysen och genomgången av läromedlen insåg jag att det som skulle 
undersökas i läromedelsanalysen återfanns i olika stor utsträckning i läromedlen. Jag 
beslutade därför att genomföra bedömningen genom en tregradig skala: 0=finns inte 
med alls, 1=finns med till liten utsträckning, 2= finns med i godtagbar utsträckning 
och 3= finns välutvecklad i läromedlet. För att kunna genomföra en så rättvis 
bedömning som möjligt, beslutades att: 

 0=finns inte med alls 

 1=finns med i liten utsträckning, innebär att det finns max 4 uppgifter/kapitel 
eller finns med men är inte tydligt att det syftar till det efterfrågade. 

 2=finns med i godtagbar utsträckning, innebär att det finns fler än 4 men färre 
än 10 uppgifter/kapitel som syftar till det efterfrågade.  

 3= finns välutvecklad i läromedlet, innebär att det finns flera än 10 
uppgifter/kapitel eller att det står tydligt i texten att det riktar sig till det 
efterfrågade. 
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4.3 Tillförlitlighet 
Jag genomförde en läromedelsanalys, en kvalitativ innehållsanalys för att kunna 
uppnå mitt syfte med studien. Detta innebar att jag själv granskade och bedömde sex 
olika läromedel utifrån frågorna som presenteras ovan. Med en kvalitativt inriktad 
studie menar Patel och Davidson (2011) och Stukát (2009) att man använt sig av 
öppna intervjuer eller tolkande analyser i datainsamlingen. Bryman (2002) menar att 
vid en kvalitativ studie krävs det att forskaren utgår ifrån andra termer och metoder, 
men att de uppfyller samma sak som validitet och tillförlitlighet. Trovärdighet är en 
av de termerna som kan avgöra och bedöma en kvalitativ studies kvalitet. Det finns 
fyra delkriterier inom termen trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 
och objektivitet, menar Bryman. För att kunna uppnå trovärdighet med min studie 
har jag på olika sätt tagit hänsyn till de fyra delkriterierna som Bryman skriver om. 
För att nå tillförlitlighet i studien har jag genomfört den utifrån de regler som finns 
och ser till att berörda kan ta del av studiens resultat. Överförbarheten har jag tagit 
hänsyn till genom att det analytiska verktyget kan återanvändas på andra läromedel. 
Analysverktyget utformades av teoridelen och utmynnade i de frågor som jag använt 
mig av i analysen. Protokollet och tabellens uppbyggnad är ett enkelt och 
välfungerande verktyg som användes under läromedelsanalysen. Det tredje kriteriet 
om pålitlighet har jag uppnått genom att jag noggrant har presenterat alla delar i 
studien och även sätt till att andra fått granska och ta del av den kontinuerligt. 
Genom att jag låtit mina värderingar och egna tankar fått legat åt sidan har jag även 
tagit hänsyn till det sista kriteriet, objektivitet. För att undvika en felbedömning har 
jag noggrant gått igenom elevböckerna och lärarhandledningarna utifrån mitt 
protokoll och genomfört analysen fråga för fråga och läromedel för läromedel. Risken 
för att en felbedömning har gjorts beror i sådana fall på att man ser olika på 
utsträckningen av det som bedömts i läromedelsanalysen. 

Stukát (2009) skriver att någon form av brist alltid finns med när man genomför en 
studie. Eftersom jag aldrig har genomfört en läromedelsanalys på detta sätt och i 
denna utsträckning, kan bristen i min studie bli att tillvägagångssättet och analysen 
förbiser något som borde ha varit med. Genom att titta på hur andra genomfört 
läromedelsanalyser och därmed plocka fram de bästa ur varje undersökning, så anser 
jag att bristen skulle kunna minimeras. Att gå analysfråga för analysfråga och 
läromedel för läromedel innebar att jag kunde fokusera på frågans innebörd och inte 
läromedlen i sig. Jag har även i min analys sett till hur läromedelsförfattarna 
beskrivit det som undersökts i läromedelsanalysen. 

Patel och Davidson (2011) skriver att en försäkring om att man har uppfattat 
observationerna korrekt är att observatören kan gå tillbaka till materialet och de inte 
har förändrats. Läromedlen har funnits tillhands under hela arbetets gång och jag har 
därför kunnat gå tillbaka och försäkra mig om att min bedömning stämt. Om jag 
funnit att jag hade en annan uppfattning andra gången jag tittade, antecknade jag 
detta och tittade efter en tid en tredje gång i läromedlet.  

4.4 Forskningsetiska principer 

Patel och Davidson (2011) beskriver att forskningsarbetets mål är att tar fram sådant 
som är viktiga för individer och samhällets utveckling men att man då även måste ta 
hänsyn till vissa aspekter. Vidare beskriver de att man i sin forskning måste finna en 
balans mellan nyttan för forskningen och att skydda individer från att tillexempel 
utelämnas av något slag. Det finns fyra övergripande krav vid humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning och dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel och Davidson, 2011; Stukát, 
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2009). Dessa krav är till för att forskaren i sin studie ska ta hänsyn till alla som på 
något sätt är inblandade i studien genom på ett korrekt vis för att ingen ska bli 
utelämnad eller kränkt (Patel och Davidson, 2011). I studien har jag tagit hänsyn till 
dessa fyra krav. Informationskravet har jag tagit hänsyn till genom att berörda blivit 
informerade om studiens syfte. Samtyckeskravet har jag uppnått genom att det i 
denna studie inte krävs att berörda lämnar samtycke, eftersom informationen finns 
tillgänglig för offentligheten, vilket medför att konfidentialitetskravet också uppfylls. 
Genom att endast använt mig av informationen som jag fått fram till forskningens 
ändamål har jag tagit hänsyn till nyttjandekravet också. Jag har även tagit hänsyn till 
de principer som Stukát (2009) beskriver att APA-manualen har när det gäller att 
inte plagiera och att lämna ett ärligt resultat.  

5. Resultat 
I denna del presenteras läromedelanalysen resultat både kommentarer hur de visar 
sig i varje enskild elevbok eller lärarhandledningen och utifrån en tabell. I resultatet 
presenteras strukturen av elevboken, uppgifterna i elevboken och 
lärarhandledningens stöd.  

5.1 Strukturen av elevboken 
I analysen har tre delar utifrån strukturen i elevboken undersökt. Först om det finns 
beskrivet vad det är för syfte eller mål med kapitlet i boken. Sedan om elevboken 
innehåller fördiagnos inför kommande kapitel som eleverna ska arbeta med. Sist 
undersöktes om elevboken innehöll nivåindelning till exempel med lättare och 
svårare uppgifter beroende på vilken nivå eleven ligger på. 
 
Syfte eller mål 
I Matte Direkt Borgen presenteras målen som eleverna förväntas uppnå i början av 
varje kapitel. De står tydligt i en ruta med rubriken Mål. Under rubriken presenteras 
målen i en punktlista där de förklaras vad de ska kunna när de arbetat klart med 
kapitlet. I Matematikboken Alfa finns en målbeskrivning i början av varje kapitel där 
de står ”när du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:”. Sedan följs det av ett 
antal mål i en punktlista som eleven ska uppfylla.  I Prima Formula startas varje 
kapitel upp med en rubrik där det står Mål och sedan står målen i en punktlista. 
Varken i Matte Eldorado, Min matematik eller i Pixel finns det någon form av syfte 
eller mål som beskrivs för eleverna. 

Fördiagnos 
Matte Eldorado innehåller fördiagnos som finns både i läromedlet men även som 
kopieringsunderlag i lärarhandledningen. Fördiagnos finns under rubriken 
Repetition i boken och består av uppgifter som kommer att komma i kommande 
kapitel i boken. Ingen av de andra fem, Matte Direkt Borgen, Min matematik, 
Matematikboken Alfa, Pixel eller Prima Formula innehåller någon fördiagnos. 
Däremot finns det en diagnos efter varje grundkurs (kapitel) i Matte Direkt Borgen, 
Matematikboken Alfa, Pixel och Prima Formula. 
 
Nivåindelning 
I Matte Direkt Borgen finns de nivåindelning i form av en uppdelning på träna mer 
och mer utmanande uppgifter. Den är uppdelad i Rustkammaren som innehåller 
träna mera uppgifter och Tornet som innehåller lite mer utmanande uppgifter. Dessa 
kommer man till i boken efter grundkursen och diagnosen. Resultatet på diagnos 
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avgör om eleven behöver träna mer eller om de kan fortsätta.  I Matte Eldorado är 
nivåindelningen indelad så att det finns blå sidor och röda sidor. De blå sidorna är på 
samma nivå som grundkursen som alla elever gjort tidigare och de röda sidorna 
innehåller uppgifter som är lite mer utmanande.  Valet är väglett av resultatet på 
diagnosen. I Min matematik finns ingen tydlig nivåindelning på uppgifterna. Utan 
avsnittet Tillämpning avser att innehålla uppgifter som är på en högre nivå och görs 
av elever som hinner.  
 
I Matematikboken Alfa innehåller avsnitten ETT, TVÅ och TRE som är en 
nivåindelning där eleverna redan från första början får välja vilken nivå de själva 
anser sig vara på. ETT- uppgifterna innehåller lite text och endast beräkningar i ett 
steg. TVÅ-uppgifterna innehåller mer text och beräkningar i två steg. TRE-
uppgifterna innehåller ganska mycket text och beräkningar i flera steg. Efter 
diagnosen finns också en nivåindelning med Träna mera och Fördjupning. Träna mer 
ska eleven göra med om den inte klarat diagnosen. Varje uppgift i diagnosen har ett 
antal träna mera- uppgifter. Fördjupningen är till för de elever som klarat diagnosen 
utan problem. 
 
I Pixel kommer efter diagnosen ett avsnitt med ÖVA 1, ÖVA 2 och ÖVA 3. Utifrån 
resultatet på diagnosen fortsätter eleven med de ÖVA- uppgifter som lämpar sig bäst. 
ÖVA 1 är till för elever som inte helt behärskar de som gåtts igenom och har många 
fel på diagnosen. ÖVA 2 är till för elever som behärskar kapitlet. ÖVA 3 är till för 
elever som klarat diagnosen helt utan några som helst problem. 

I Prima Formula finns en nivåindelning som är vägledd av diagnosens resultat. De 
kallas för Spår 1 och Spår 2. Spår 1 innehåller liknande uppgifter som i grundkurs 
som alla arbetat med. Spår 2 innehåller lite mer utmanande uppgifter men som 
fortfarande anknyter till grundkursen, men det förekommer även uppgifter som leder 
in i ett nytt angränsande innehåll. 

Tabell 1. Elevbokens struktur 
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Matte Direkt Borgen 3 0 3 

Matte Eldorado 0 3 3 

Min matematik 0 0 1 

Matematikboken Alfa 3 0 3 

Pixel 0 0 3 

Prima Formula 3 0 3 
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5.2 Uppgifterna i elevboken 
Här har det gjorts en undersökning kring fyra olika typer av uppgifter. 
Färdighetsträningsuppgifterna är uppgifter där eleven endast ska skriva ett svar. 
Läroprocessuppgifter är uppgifter där eleverna ska beskriva hur de tänker och hur de 
fått fram sitt svar. De uppgifter som är par eller grupp handlar om att elevboken 
uppmanar eleverna att samarbeta för att utföra och lösa uppgifter. Med fördjupande 
uppgifter menas att eleverna får djupdyka inom ett matematiskt område eller att de 
får granska, analysera och utvärdera i uppgiften. 
 
Färdighetsträning 
Alla sex läromedlen innehåller färdighetsträningsuppgifter. Dessa uppgifter är 
uppgifter där eleverna ska skriva ut ett svar tillexempel kan det vara 2+4=__, skriv 
talet efter 579, eller skriv vad termostaten visar för temperatur. De förekommer i 
nästan alla avsnitt i alla elevböcker. 
 
Läroprocessuppgifter 
Matte Direkt Borgen finns dessa uppgifter delvis i utmaningen. En del av uppgifter 
har en karaktär som syftar till att eleverna ska beskriva hur de tänkt och hur fått fram 
sitt svar. Matte Eldorado innehåller avsnitten utvärdera och kul med matte. Det finns 
upp till ungefär 8 uppgifter med denna karaktär/kapitel därför finns de bara med till 
godtagbar utsträckning. Min Matematik innehåller inte någon form av denna typ av 
uppgifter. 
 
I Matematikboken Alfa förekommer denna typ av uppgifter i Pratbubble-uppgifterna, 
Kan du förklara?, Problemlösning, Repetition och Tänka och träna. Det är i olika 
utsträckning som det förekommer men uppgifterna i sin helhet ger eleverna 
möjlighet till att redovisa hur de tänkt och hur de fått fram sitt svar. 

I Pixel innehåller utmaningar till viss del denna typ av uppgifter men inte i tillräckligt 
stor utsträckning för att de ska anses som godtagbart. I Prima Formula förekommer 
dessa uppgifter i aktiviteter, lösa problem, tänka efter, utmaningen och en eller två 
uppgifter i Spår 2. Det finns i olika utsträckning i kapitlen och avsnitten men det 
finns välutvecklat. Oavsett vilken kunskapsnivå eleverna ligger på stöter de på dessa 
uppgifter i läromedlet.  

Uppgifter i par eller grupp 
I Matte Direkt Borgen finns det uppgifter i arbeta tillsammans, där eleverna ska spela 
spel eller lösa uppgifterna i par eller grupp. I Matte Eldorado avsnittet Kul med matte 
innehåller problemlösningsuppgifter som uppmanar eleverna till att arbeta i par eller 
grupp. Under Utforska avsnitten ska elever utforska och lösa uppgifter tillsammans. 
De finns även spel som ska spelas i par eller grupp. I Min matematik förekommer det 
i läromedlet att eleverna ska spela spel tillsammans. I Matematikboken Alfa 
innehåller avsnittet aktivitet, uppgifter där eleverna ska arbeta tillsammans. De 
uppmanas även att arbeta tillsammans med Pratbubble- uppgifterna, Tänka och 
räkna samt Kan du förklara? Pixel innehåller spel som eleverna ska spela i par eller 
grupp. Prima Formula innehåller par- och gruppuppgifter i avsnitten Aktivitet, Lösa 
problem och Tänka efter.  
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Fördjupande uppgifter 
I Matte Direkt Borgen förekommer denna typ av uppgift ibland i Tornet (lite mer 
utmanande uppgifter). De finns tillexempel fakta om hur man mätte förr och sedan 
uppgifter där eleverna ska använda sig av dessa mått när de mäter olika föremål. I 
Matte Eldorado finns de i Kul med matte som innehåller uppgifter där eleverna får 
granska, analysera och uppskatta för att se de ska få undersöka vad som händer och 
varför det blir så. I Min matematik finns inga sådana uppgifter. Matematikboken Alfa 
förekommer denna typ av uppgifter till viss del i problemlösningsavsnittet och Tänka 
och räkna.  I Pixel finns denna typ av uppgifter i utmaningar där eleverna ska 
använda sig av det de har lärt i kapitlet på ett kreativt sätt. Prima Formula återfinns 
dessa uppgifter i stor utsträckning i avsnitten Lösa problem och Tänk efter. Eleverna 
uppmanas att granska, analysera och uppskatta i uppgifterna. 
 
Tabell 2. Elevbokens uppgifter 
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Matte Direkt Borgen 3 2 1 1 

Matte Eldorado 3 2 3 1 

Min matematik 3 0 1 0 

Matematikboken Alfa 3 3 3 1 

Pixel 3 1 1 1 

Prima Formula 3 3 3 3 
 

5.3 Lärarhandledningens stöd till läraren 
Här har lärarhandledningen varit i fokus i undersökningen. Jag har tittat på om det 
utifrån tre olika delar. Exempel på en varierande undervisning, vilket innebär att det 
finns förslag på olika arbetsformer och arbetssätt. Med undersökande aktiviteter 
menas att det finns uppgifter (utöver de i elevboken) där eleverna får göra 
undersökningar inom olika matematiska områden. Förslag på alternativa och 
utmanande uppgifter innebär att det finns till exempel idéer om hur man kan göra 
om uppgifter i elevboken och vart det finns fler utmanande uppgifter att komplettera 
med. 
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Exempel på varierad undervisning 
I Matte Direkt Borgen finns det diskussionsuppgifter vid uppstart av kapitlet som kan 
göras i helklass. Samt man kan diskutera kring hur man kan lösa uppgifter på olika 
sätt med olika metoder (alla gör olika). Det ges exempel på konkret material att 
laborera med till specifika uppgifter. Det finns förslag på att man kan göra vissa 
uppgifter till par uppgifter eller gruppuppgifter istället och att vissa uppgifter kan 
presenteras muntligt. Det finns kopieringsunderlag med tillexempel korsord, spel och 
kluringar. Det ges förslag på att man kan fortsätta på vissa teman som intresserar 
eleverna och exempel på vad som kan göras. I Matte Eldorado beskriver författarna 
inledningsvis hur man kan arbeta från konkret till abstrakt samt med en varierad 
undervisning. Ibland ges det exempel på material som kan användas till sidorna för 
att göra undervisningen mer konkret. Finns även spel som lämpar sig till vissa sidor 
som där ges som förslag att man kan använda i sin undervisning.  
 
I Min matematik finns det diskussionsuppgifter till bilden som finns i början av 
uppstarten av en ny grundkurs. Det finns en rubrik med problemlösningsuppgifter. I 
Matematikboken Alfa finns det i lärarhandledningen, kopieringsunderlag med 
arbetsblad, aktiviteter och GU-blad. På varje uppslag i Pixels lärarhandledning finns 
det aktiviteter som är lämpade till kapitlet. Det ges även förslag på frågor som lärare 
kan ställa till eleverna för att kunna föra matematiska samtal. Det finns också 
kopieringsunderlag som lämpar sig till de olika kapitlena. Prima Formula innehåller 
extra uppgifter, aktiviteter (utöver de i boken), gruppledtrådar 
(kommunikationsuppgifter i grupp) och kopieringsunderlag som är anpassat till vissa 
delar i läromedlet. 

Undersökande aktiviteter 
I Matte Direkt Borgen finns det några kopieringsunderlag som låter eleverna få 
undersöka något. Tillexempel kasta tärning, tangram och pussla ihop mönster. I 
Matte Eldorado finns det ett fåtal kopieringsmaterial som är undersökande 
aktiviteter. Tillexempel geobräde och gemensam problemlösning. I Min matematik 
finns de i lärarhandledningen, där finns en rubrik som heter tips. Under denna rubrik 
finns förslag på undersökande aktiviteter som ska genomföras enskilt, i grupp, par 
eller helklass.  Matematikboken Alfa innehåller vissa av GU-bladen och arbetsbladen 
undersökande aktiviteter. I Pixel finns det till varje kapitel ett flertal aktiviteter som 
läraren kan använda för att utveckla kapitlet. Det är undersökande aktiviteter som 
eleverna kan genomföra enskilt, i par eller grupp. I Prima Formula finns det 
undersökande aktiviteter i gruppledtrådarna där eleverna i grupp ska komma fram 
till en lösning med hjälp av ledtrådar. Det finns även i vissa av kopieringsunderlagen 
och extra uppgifterna. 
 
Förslag på alternativa och utmanande uppgifter 
I Matte Direkt Borgen finns det förslag på extra uppgifter till vissa sidor där eleverna 
uppmanas att göra egna liknande uppgifter. På några ställen finns det extra uppgifter 
där eleverna ska fördjupa sig inom området.  I Matte Eldorado finns det i 
lärarhandledningen till vissa grundkurser i läromedlet en rubrik som heter Utmana. 
Under denna rubrik finns det förslag på hur läraren kan utmana elever som behöver 
extra utmaning. Förslagen som ges kan vara att de ska skriva egna liknade uppgifter 
fast i par, att de kan gå vidare direkt till röda sidorna eller att de får göra en liten 
djupdykning inom området. I början av lärarhandledningen skriver författarna hur 
man tar sig an elever som behöver utmaningar i matematik. De ger även förslag på 
var och hur man kan hitta fler lämpliga uppgifter åt dessa elever.  
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I Min matematik finns inga förslag på alternativa och utmanande uppgifter i 
lärarhandledningen. I Matematikboken Alfa hänvisas läraren till att utmana eleverna 
i utmaningshäftet. Häftet innehåller färdighetsträningsuppgifter, 
läroprocessuppgifter och problemlösningsuppgifter.  I Pixel finns det till varje sida i 
elevboken en rubrik, Utmana, där det beskrivs hur läraren kan utmana eleverna mer 
utifrån området de arbetar med. De hänvisar även till kopieringspärmen som finns 
för årskurs 4-6. Där finns det kopieringsunderlag med olika svårighetsgrader till de 
olika temana. Prima Formula innehåller extra uppgifter där eleverna måste visa på 
hur de löser uppgifter, vilken metod de använder och vilket svar de fått fram.  

Tabell 3. Lärarhandledningens stöd och anpassning till elever med särskilda 
förmågor 
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Matte Direkt Borgen 3 1 1 
Matte Eldorado 3 1 3 
Min matematik 1 1 0 
Matematikboken Alfa 1 1 3 
Pixel 3 3 3 
Prima Formula 3 3 3 

6. Slutsatser 
I denna del kommer först en sammanställning av resultatet att presenteras. 
Slutsatsen är sedan uppdelad efter studiens två frågeställningar och jag kommer 
presentera de slutsatser som jag har tagit utifrån resultatet. 

Sammanställning av resultatet 
Utifrån sammanställningen av medelvärdet kan man utläsa att fyra av sex har ett 
medelvärde på 2 i strukturen, ett har medelvärdet 1 och ett har ett medelvärde på 
cirka 0,3. När man ser till uppgifterna i läromedlen kan man se att ett läromedel har 
medelvärdet 3, två stycken ligger över 2, ett på medelvärdet över 1,5, ett på 1,5 och ett 
läromedel har medelvärdet 1. När det gäller lärarhandelningen hamnar två läromedel 



17 
 

på medelvärdet 3, ett på cirka 2,3, två hamnar på cirka 1,6 och ett hamnar på cirka 
0,7. 

Diagram 1. Sammanställning av medelvärdet av resultatets tre delar utifrån de 
frågorna som användes vid analysen. 

Stöd för elever med särskilda matematiska förmågor 
Utifrån vad som framkommit i resultatet kan jag dra slutsatsen att ingen av 
elevböckerna innehåller en välutvecklad struktur och medelvärdet hos läromedlen 
ligger mellan 0,3 och 2.  Strukturen på läromedlen ser olika ut och det som 
efterfrågas i läromedelsanalysen, syfte/mål, fördiagnos och nivåindelning, är det 
ingen av elevböckerna som innehåller alla tre komponenter. Det man kan se är att de 
i flesta fall antingen har det välutvecklat i elevboken eller så finns det inte alls med. 
Tydliga mål och syften ligger till grunden för en stimulerande och 
kunskapsutvecklande matematikundervisning menar Pettersson (2011).  
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Fördiagnoser förekom endast i ett av sex läromedel, Matte Eldorado. Fördiagnoser 
och att se till elevernas förkunskaper är viktiga delar som läraren behöver ha kontroll 
på för att läraren ska kunna lägga sin undervisning på rätt nivå och kunna hjälpa 
eleverna i deras utveckling (Barger, 2001; Löwing, 2004; Löwing och Kilborn, 2010). 

Nivåindelning förekom i alla läromedel men i Min Matematik förekom det på ett 
otydligt och ostrukturerat sätt. Att nivågruppera elever, framkom i Pettersson studie 
(2011) är mycket gynnsamt för elever med särskilda matematiska förmågor om syftet 
är att utmana och berika. 

Slutsatsen kring uppgifterna som läromedlen bör innehålla framkom det att endast 
Prima Formula fick ett medelvärde på 3, medan resterande läromedels poäng ligger 
på ett medelvärde mellan 1 och 2,5. Alla läromedel innehåller 
färdighetsträningsuppgifter. Löwing och Kilborn (2010) framhäver att när eleverna 
färdighetstränar är det viktigt att de får göra det efter sin kunskapsnivå för att kunna 
nå nya kunskaper. 

Läroprocessuppgifter fanns i alla elevböcker i olika stor utsträckning förutom i Min 
Matematik. Undervisningen bör bli mer inriktad mot processen för att finna svaret 
och att eleverna får ställas inför att själva hitta lämpliga lösningsmetoder, få beskriva 
och argumentera för sina lösningar (Malmer, 2010; Pettersson, 2011).  

Par- och gruppuppgifter fanns med i alla elevböcker. Matematikundervisningen bör 
innehålla par- och gruppuppgifter eftersom det är i interaktion med andra som 
eleverna får utveckla sina matematiska färdigheter (Malmer, 2010; Pettersson, 2011).  

Fördjupande uppgifter förekommer i alla läromedel förutom i Min Matematik, där 
finns dessa uppgifter inte alls. Elever med särskilda matematiska förmågor är i behov 
av att få ställas inför fördjupande uppgifter för att få möjlighet att föra djupare 
resonemang och för att få fördjupa och bredda sina kunskaper ytterligare (Barger, 
2001; Pettersson, 2011). 

Stöd till läraren i undervisningssituationen med elever med särskilda 
matematiska förmågor 
I analysen av lärarhandledningarna kan man dra slutsatsen att fem av sex läromedel 
ligger på ett medelvärde mellan 1,7 och 3 och innehåller alla tre komponenter som 
efterfrågats. Min matematik ligger på ett medelvärde under 1 och innehåller två av tre 
komponenter. I läromedelsanalysen av lärarhandledningarna framkom att alla 
innehöll exempel på varierande undervisningen, men i olika utsträckning. Genom att 
använda sig av varierande undervisningsmetoder ges eleverna möjlighet att 
utvecklas, uttrycka sig och få nya aspekter på matematikområdena (Marton och 
Booth, 2000; Pettersson, 2011).  
Undersökande aktiviteter, utöver det som finns i elevböckerna, fanns också i alla 
lärarhandledningar. De matematiska förmågorna utvecklas i matematiska aktiviteter 
och det är där elevernas förmågor kan ses (Pettersson, 2008; Pettersson, 2011).  

Fyra av sex lärarhandledningar, har gott om förslag på alternativa och utmanande 
uppgifter antingen som fanns i handledningen eller förslag på vart man kan hitta 
sådana uppgifter. Elever med särskilda matematiska förmågor kräver en 
undervisning där de får utmanas och utvecklas i sitt tänkande för att de inte ska 
tröttna eller behöva hämmas i sin utveckling (Barger 2001; Pettersson, 
2011;Skolverket, 2003). 
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7. Diskussion 
I den här studien har jag undersökt om läromedel för årskurs 4 ger elever med 
särskilda matematiska förmågor det de behöver för att kunna se om den vanligaste 
matematikundervisningsformen i den svenska skolan uppfyller dessa krav.  

I studien har jag funnit att många läromedel behöver kompletteras och att det till stor 
del handlar om lärarens förmåga och kompetens att kunna använda läromedlen på 
rätt sätt. Hur läromedlen används och på vilket sätt de används av läraren i 
undervisningen är avgörande för elevernas utveckling anser även Löwing (2004) och 
Skolverket (2003). För mig handlar det om att läraren har en betydande roll för 
eleverna och det är deras kunskaper om matematik och pedagogiska förmåga som 
blir avgörande i elevernas kunskapsutveckling. Jag anser att valet av 
undervisningsform och uppgifter är det som ligger till grunden för vilken kunskap 
eleverna kan ta med sig, vilket även Barger, (2001), Skolverket (2001), Skolverket 
(2003) och Pettersson (2011) beskriver som avgörande faktorer.  

De flesta av lärarhandledningarna som har analyserats i studien ska användas 
tillsammans med elevböckerna. Jag kunde se att i många av lärarhandledningarna 
fanns det uppslag om hur man kunde gå tillväga i undervisningen och aktiviteter som 
inte fanns med i elevböckerna. Det betyder att lärarhandledningarna i stora drag är 
en tillgång för lärarna i deras undervisning, vilket enligt Brändström (2003) innebär 
att den innehåller undervisningsförslag och vart det finns ytterligare förslag till ens 
undervisning. Brändström anser att lärarna måste börja dra nytta av detta och inte 
endast använda kopieringsunderlagen. Jag anser att det som framkommit i studien 
gör det ännu tydligare för mig att lärarna även måste ta del av lärarhandledning om 
läromedlen ska ha den centrala delen i undervisningen. Det handlar om att lärarna 
måste se lärarhandledningen som ett verktyg och hjälpmedel i deras upplägg av 
undervisningen för att den ska bli mer utmanande och utvecklande. Löwing och 
Kilborn (2010) anser att den planering, struktur och förmedlingen av de matematiska 
metoderna som läromedlen ger och gör att behovet av dem troligtvis aldrig kommer 
att försvinna. 
 
I undersökningen har det framkommit att alla läromedel saknar delar som är viktiga 
för att elever med särskilda matematiska förmågor ska få utmanas och utvecklas. De 
flesta av läromedlen saknade fördiagnoser och hälften saknade mål/syfte. Det 
framgår av, Barger (2001), Löwing (2004) och Löwing och Kilborn (2010), att lärarna 
behöver känna till elevernas förkunskaper för att kunna planera och genomföra 
kunskapsutvecklande undervisning. Jag tror också att tydliga mål och syfte med sin 
undervisning bidrar till att eleverna upplever nyttan med kunskapen och att de blir 
medvetna om när och hur de ska använda sig av den. Pettersson (2011) anser att 
målen med undervisningen är avgörande för elevernas utveckling. I 
Skolinspektionens (2009) rapport framhäver de att lärarna behöver vara insatta i 
målen som eleverna ska uppnå för att kunna välja ut lämpliga läromedel och 
uppgifter anpassade till dem. För mig är det en självklarhet att läraren är insatt i 
målen för att kunna planera, genomföra och utvärdera sin undervisning för eleverna. 
Om läraren inte vet hur ska eleverna veta vad och varför de ska lära sig vissa saker. 
Frågan om varför man ska kunna vissa saker är återkommande inom läraryrket och 
genom att ha god kunskap om ämnet och målen i ämnet tror jag att man som lärare 
kan hjälpa eleverna att se detta. 
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Jag anser att genom att endast använda sig av läromedlen och låta eleverna arbeta på 
sida efter sida kan det medverka till att eleverna inte ser kunskapen i ett större 
sammanhang. Som jag ser det kan de inte se att de i vardagen använder sig av sina 
matematiska förmågor eftersom eleverna till stor del endast får lära sig hur 
metoderna används istället för när och varför de ska användas. Enligt Ahlberg (2000) 
och Maltén (2003) blir den negativa effekten av användningen av läromedel att 
förståelsen för vad de lär sig och förståelsen för de matematiska symbolerna och 
begreppen försvinner.  

De flesta av läromedlen innehöll i någon utsträckning de uppgifter som elever med 
särskilda matematiska förmågor behöver. Tydligt blev att alla läromedel innehöll 
färdighetsträning, vilket är något som alla behöver men i vissa läromedel var det till 
största del sådana uppgifter. Jag tror att genom att eleverna till stor del får 
färdighetsträna bidar till att de inte tar till sig av tillexempel metoderna och 
algoritmer eftersom de inte förstår värdet av att kunna dem.  Precis som Marton och 
Booth (2000) beskriver, tror jag också att en varierad undervisning med olika 
arbetsformer bidrar till att eleverna tar till sig kunskapen på riktigt. Pettersson (2011) 
menar att viktiga delar i undervisningen är varierande undervisningsformer eftersom 
det ger eleverna störst möjlighet att utveckla och uttrycka sina matematiska förmågor 
samt att elevernas olikheter ses som en tillgång för undervisningen istället för ett 
hinder. Min åsikt är att en varierad undervisning med fokus på våra sinnen, det 
konkreta och utmaningar gör att eleverna kan ta till sig av undervisningen på sitt sätt. 
Det jag vill framhäva är att alla lär olika och jag tror att det är viktigt att eleverna 
hittar sitt sätt att lära för att kunna fortsätta i sin kunskapsutveckling. Förmågor är 
utvecklingsbara på olika sätt för olika elever (Sollervall och Wistedt, 2004). 

Både Sollervall och Wistedt (2004) och Pettersson (2011) menar att många lärare 
anser att elever med särskilda matematiska förmågor är de elever som arbetar 
snabbt, enskilt och gör bra ifrån sig på prov. Jag känner mig kritisk till detta 
förhållningssätt och anser att en kompetent lärare bör vara insatt i att alla elever är 
olika och att deras förmågor yttrar sig på olika sätt. Pettersson påvisar också i sin 
studie från 2011 att elever med särskilda matematiska förmågor har liknade 
egenskaper men hon kunde också se dessa på olika sätt hos de olika eleverna. Precis 
som jag nämnde ovan ser jag att en förutsättning för en utvecklande och utmanande 
undervisning handlar om att ha kontroll på sina elever, hur de lär och vilken nivå de 
ligger på, och att läraren har en god självinsikt för att kunna förmedla och förbättra 
sig i sin undervisning.  

Pettersson (2011) och Barger (2001) beskriver hur skolan hämmar elever med 
särskilda matematiska förmågor genom den undervisningen som idag bedrivs i 
många av landets skolor. Frågan är om man som lärare har rätt att hämma elever för 
att man själv känner en trygghet i att använda läromedel. Jag anser att någonstans 
har det gått fel och det beror inte bara på undervisningsformen utan också på den 
inställning som allmänt finns i samhället till de elever som har lättare för sig i skolan. 
Petterson (2008) menar att samhällets värderingar och normer gör att man inte 
vågar satsa på elever med särskilda matematiska förmågor eftersom det inte är okej 
att elitsatsa inom skolans värld. I Skollagen (SFS 2010:800) står det att ”elever som 
lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att 
kunna nå längre i sin kunskapsutveckling” (3 § p.3 Skollagen). Enligt Lgr 11 ska all 
undervisningen anpassas till varje enskild elevs förutsättningar och behov och ge dem 
möjlighet till fortsatt utveckling och lärande. Det som beskrivs i Skollagen och Lgr 11 
är det som lärarna ska följa till punkt och pricka. Jag vill därför gärna trycka lite extra 
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på ordet alla eftersom jag själv sett att alla i detta fall ofta handlar om elever som är i 
behov av särskilt stöd och inte alla elever i klass eller på skolan. Jag tror att en 
förbättring kan komma att ske nu när lagen slagit igenom och att man som lärare nu 
också måste uppmärksamma dessa elever. Min förhoppning är att lärarna börjar 
använda sig av uppgifter, material och metoder som blir gynnsamma för alla elever. 
Det kan däremot medföra extraarbete men det kommer troligvis att ge en bättre 
undervisning. För genom att ge alla elever samma chans till utveckling gör också att 
de får möjlighet att kunna prestera efter sin förmåga. Vid nästa undersökning som 
görs av tillexempel PISA kan kanske Sveriges elever få bidra med ett bättre resultat 
om en förändring inom matematikundervisningen kan komma att ske. 

I vidare studierna skulle kunna man kunna utöka läromedelsanalysen och använda 
flera läromedel och läromedel för andra årskurser. Detta för att få en bredare bild 
över om det finns andra läromedel som är mer lämpliga för elever med särskilda 
förmågor och för att se om det är någon skillnad på läromedlen för de olika 
årskurserna.  

En djupare breddning av detta skulle kunna göras genom att undersöka läromedel 
som finns i andra länder, som det till exempel har gått bättre för i PISA 
undersökningen. Genom en sådan undersökning skulle man kunna få reda på om det 
är någon skillnad på de läromedel vi har i Sverige och i de länder som har fått bättre 
resultat än oss. Det skulle även kunna visa om läromedlen i dessa länder ger elever 
med särskilda matematiska förmågor det de behöver för att utmanas och utvecklas. 
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