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Sammanfattning  

 

Detta är en läromedelsanalys gjord på två läroböcker i matematik för årskurs 1. Böckerna är Prima matematik och Matte eldorado. Avsikten till 

läromedelsanalysen är att undersöka böckernas innehåll, vilka kunskaper och förmågor som förmedlas, och jämföra det med det som Lgr11 tar 

upp som centralt innehåll i matematik för årskurs 1-3. För att jämföra matematikböckernas innehåll användes ett analysverktyg i form av en 

tabell.  

 

Förmågorna som undersöktas var begreppslig förmåga, problemlösningsförmåga, färdighetskunnande, matematisk språk, 

argumentationsförmåga och positiv inställning i matematik inom kunskaperna aritmetik/taluppfattning, geometri, algebra, statistik & 

sannolikhetslära och samband & förändringar. 

 

Resultatet presenteras bok för bok och i diskussionsdelen diskuteras böckernas likheter och skillnader. 

 

De två matematikböckerna är ganska olika i utseende och hur de har utformat uppgifterna. De stora skillnaderna innehållsmässigt rör 

problemlösningsförmåga och positiv inställning till matematik där Matte eldorado har fler uppgifter om dessa förmågor. Däremot har båda 

läroböckerna uppgifter inom samtliga kunskapsområden. Stutsatsen är att både Prima matematik och Matte eldorados innehåll ger elever 

möjligheten att lära sig de kunskaper och utveckla de förmågor som Lgr11 ser som centrala att lära sig. 
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1 Inledning 

Sen starten av min egen skolgång i årskurs 1 har jag som många andra fått använda mig av 

matematikböcker för att lära mig och träna mina matematikkunskaper. Matematikböcker är 

idag väldigt omtalat. Ska boken få styra undervisningen eller ska den bara vara ett 

komplement för att ge plats till mer problemlösande matematik? En undersökning som 

Skolinspektionen har gjort säger att om läroböcker ska fortsätta att dominera 

matematikundervisningen måste de utvecklas för att ge elever mer möjligheter att utveckla 

centrala matematiska kompetenser.
1
 Under min utbildning på lärarprogrammet i Linköping 

fick jag ofta rådet att under mina första arbetsår använda mig av läroböcker för att jag skulle 

vara säker på att jag lärde mina elever allt som de behövde lära sig. Men under min utbildning 

till lärare har jag även sett att det finns en uppsjö av olika läromedel i matematik och att 

väldigt gamla läroböcker fortfarande används trots att det kommer ut många nya böcker på 

marknaden. Så hur vet jag då vilket läromedel jag ska använda? Jag upptäckte själv när jag 

blev äldre att jag inte hade fått samma kunskaper som jämnåriga elever från andra skolor hade 

fått. De var till exempel bättre på huvudräkning medan jag var bättre på uppställda 

uträkningar. Vi kom fram till att det berodde på att deras serie av matematikböcker fokuserade 

på mer på huvudräkning än vad mina böcker hade gjort.  

Därför vill jag jämföra två läromedel i matematik så att jag kan få den kunskapen som behövs 

för att välja ett läromedel som kan bistå mig i att lära mina framtida elever allt det som de 

behöver kunna för att bli det som de vill bli, vare sig det är kassörska i en mataffär eller 

programmerare för ett It-företag. Förhoppningsvis kan min analys även hjälpa och inspirera 

andra lärare att analysera innehållet i sina läroböcker. Kanske till och med få igång 

diskussioner om att göra ett verktyg som lärare kan använda sig av för att snabbt analysera att 

läroböckernas innehåll stämmer överens med Lgr11. 

1.1 Läromedel 

Enligt Skolverkets rapport Läromedlens roll i undervisning finns det ingen officiellt bestämd 

definition av begreppet läromedel.
2
 I 1980:s läroplan för grundskolan står det däremot att 

                                                           
1
 Skolinspektionen (2009). Undervisningen i matematik – utbildningens innehåll och ändamålsenlighet. 

Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 

2
 Skolverket (2006a). Läromedlens roll i undervisningen. Stockholm: Skolverket 
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”Läromedel är sådant som lärare och elever kommer överens om att använda för att nå 

uppställda mål”.
3
 Nationalencyklopedin definierar begreppet läromedel som en resurs för 

lärande och undervisning.
4
  Dessa definitioner har jag haft i åtanke då jag har skrivit detta 

arbete. I samband med ovanstående måste nämnas att jag i arbetet fortsättningsvis kommer att 

använda begreppet lärobok/-böcker istället för begreppet läromedel. Anledningen till detta 

beslut är att jag i min analys kommer att hålla mig till endast tryckta läroböcker som har 

använts eller fortfarande används i matematikundervisning. Begreppet läromedel syftar ofta 

till flera olika undervisningsmedel så som böcker, film, internet m.fl. 

1.2 Läromedelsgranskning  

År 1938 beslutade Sveriges riksdag att alla läromedel som skulle användes i undervisning 

oavsett ämne skulle förhandsgranskas och godkännas. Granskningen gick ut på att staten 

kollade bland annat så att böckerna överensstämde med kursplaner och språk samt att 

böckerna höll sig objektiva. Från och med 1974 granskades enbart läroböckerna i de 

samhällsorienterade ämnena och år 1991 avskaffades förhandsgranskningen av läroböcker. 

Nu, som innan 1938, är det ingen statligt organ som kontrollerar vad som skrivs i 

läroböckerna innan de används i undervisningen. Det är upp till skolorna själva att välja 

vilken lärobok de vill använda. Däremot övergick möjligheten till granskning till Skolverket 

men inte i form av förhandsgranskning utan istället till efterhandsgranskning. Det är idag upp 

till lärarna som använder läroböckerna att kvalitetssäkra dem innan användning. Det är därför 

viktigt att lärarutbildningarna i landet utbildar lärarna till att känna sig säkra i att 

kvalitetssäkra ett läromedel.
5
  

1.3 Lgr 11 

Utdrag ur Lgr11. Syfte med matematikundervisning: 

 Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera  

och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller  

och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna  

                                                           
3
 Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80), s. 50 

4
 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/l%C3%A4romedel 2012-06-28, kl 15.43 

5
 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/hur-valjs-och-kvalitetssakras-

laromedel-1.181769     2015-02-16, kl 11.43 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/l%C3%A4romedel
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/hur-valjs-och-kvalitetssakras-laromedel-1.181769
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/hur-valjs-och-kvalitetssakras-laromedel-1.181769
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tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med  

hjälp av matematikens uttrycksformer.  

 Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med  

grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska  

eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda  

digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att  

presentera och tolka data. 

 Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt  

och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges 

möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa  

kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska 

sammanhang. 

 Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska  

sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats. Genom  

undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens  

betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under  

historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens sammanhang och 

relevans.
6
 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att jämföra två läroböcker i matematik för år 1 genom att studera och 

analysera innehållet och hur detta relaterar till Lgr 11 samt att se vilka skillnader i innehåll det 

finns mellan olika läroböcker. 

1.5 Frågeställning  

1. Vilket matematiskt innehåll tar läroböcker upp i årskurs 1? 

2. Ger läroböckernas innehåll möjlighet för elever att utveckla förmågorna som Lgr11 tar 

upp? 

 

                                                           
6 Skolverket. Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr11). Skolverket, Stockholm. s. 31 
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2 Teoridel 

Här under kommer jag att presentera närmare vad läromedelsanalys är och vad matematik är 

enligt både vad skolverket och forskare säger. Jag kommer även att skriva vad matematiken 

innehåller och vilka förmågor eleverna förväntas lära sig i matematik med grund i läroplanen 

Lgr11.  

2.1 Läromedelsanalys  

Det finns många sätt att analysera läromedel på. Det finns ingen punktlista att följa för att 

göra en bra analys. Du måste själv välja vilka aspekter som är viktiga för dig att titta på och 

jämföra. Det är viktigt att ha ett bra lärobok i sin undervisning eftersom den ofta är en central 

del av undervisningen i grundskolan enligt en undersökning som Skolverket genomförde 

2003
7
. Niklas Ammert

8
 skriver att undervisningens innehåll och genomförande influeras av 

läromedlen. Samt att en studie gjord på 80-talet visade att hela 88 % av svenska lärare 

använde läroboken vid planering av sina lektioner. Det är därför viktigt att analysera 

böckernas innehåll så att det följer läroplanens riktlinjer.  

Det finns som sagt innan ingen klar metod för läromedelsanalys men Ammert lyfter i sin bok 

Att spegla världen
9
 att det finns tre perspektiv ur vilka vi kan forska kring läroböcker; 

 Processuellt perspektiv 

 Strukturellt perspektiv 

 Funktionellt perspektiv 

Processuellt perspektiv handlade förr mest om att titta på läromedlet utifrån de 

omständigheter som rådde när boken i fråga skrevs. Till exempel hur läroplaner och 

statsmakten såg ut eller hur författaren såg på saker och ting. Detta perspektiv har dock 

utvecklats och idag tittas det mer på vad läroböckerna innehåller med tanke på hur innehållet 

förmedlas och hur böckerna används i verksamheten.  

                                                           
7
 Skolverket i Ammert, Niklas (2011). Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: 

Studentlitteratur  

8
 Ammert (2011)  

9
 Ammert (2011) s28-38 
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Inom Strukturellt perspektiv tittat vi på vad det är som har färgat och bestämt själva innehållet 

i läroböckerna som analyseras. Vi tittar på vilka faktorer som har påverkat innehållet till 

exempel förlagens krav, köparens krav, läroplaner och kursplaner, pedagogiska strömningar 

och trender, kulturellt klimat, aktuella samhällsdebatter m.fl.  

Det tredje perspektivet, Funktionellt perspektiv, fokuserar på vad läroboken förmedlar. Detta 

gör vi via tre funktioner. Den första funktionen handlar om hur böckerna väljs och hur de 

används i verkligheten. Den andra funktionen tittar på innehållet i böckerna och de perspektiv 

som förmedlas till eleverna och den tredje funktionen handlar om vilket mottagande böckerna 

får av användarna samt hur böckernas innehåll och perspektiv upplevs av eleverna.  

Även om det finns hjälp att få kring analyser av läromedel framhåller Agnete Andersen 

Breie
10

 att det på skolor saknas rutiner och kriterier för hur lärare ska analysera läroböcker. 

Agnete menar att sedan staten tog bort läromedelsgranskningen väljer lärare böcker främst 

utifrån tips från andra kollegor.  

2.2 Vad är matematik?  

Matematik är för många ett känsloladdat ord som kan ge både obehag och rysningar men 

också glädje. Många människor minns sina matematiklektioner som något tråkigt och svårt att 

ta till sig. Men det finns också människor som upptäckte hur fantastik matematik kan vara, 

hur tillfredställande det är att kunna lösa de matematiska problemen. Så alla har sina egna 

erfarenheter av vad matematik är, men vad är det egentligen? På denna fråga finns det många 

olika svar och nationalencyklopedins definition är: ”matematik av latinets maʹthēma 

(kunskap) är en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.”
11

 

Skolverket ger en lite mer lättillgänglig beskrivning av vad matematik är: ”matematisk 

verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära 

kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen.”
12

. Matematik vill uttrycka 

något precis som bilder, musik, dans eller litteratur och det gör den via kommunikation som 

kan ske på olika sätt. För att vi människor ska finna matematik meningsfullt måste vi kunna 

                                                           
10

 Breie Andersen i Ammert (2011) 

11
 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/matematik 2015-03-16  kl 14.30 

12
 Lgr11 s.62 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/matematik
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använda oss av dessa olika sätt att kommunicera. Det är skolan uppdrag att lära eleverna olika 

sätt att kommunicera matematik. Enligt Gärdenfors är det centrala för ett framgångsrikt 

lärande att elever har en förståelse för det som görs och att motivationen finns där.
13

  

2.3 Förmågor i matematik 

För att kunna kommunicera matematik måste vi lära oss vissa förmågor. Vilka förmågor som 

är viktiga för elever att lära sig är flera författare ense om men förmågorna kategoriseras 

olika. I Lgr 11 beskrivs förmågorna på detta sätt: 

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

metoder, 

 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter, 

 föra och följa matematiska resonemang, och 

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

frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
14

 

Johansson m.fl. tar även de upp förmågor men skriver dem så här: 

a) Produktivt förhållningssätt: att se matematik som meningsfull, användbar och 

värdefull, parat med stark tilltro till den egna förmågan att utöva matematik i 

vardagsliv, samhällsliv, kommande studier och yrkesliv. 

b) Helhetsperspektiv: att se matematikens roll, värde och egenvärde i ett historiskt, 

kulturellt och samhälleligt perspektiv. 

c) Begreppslig förståelse: att begripa innebörden av matematiska begrepp och 

operationer och hur dessa bildar sammanhängande nätverk. 

                                                           
13

 Gärdenfors, Peter (2010). Lusten att förstå: om lärande på människans villkor. 1. utg. Stockholm: Natur & 

kultur 

14
 Lgr11 s63 
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d) Behärskande av procedurer: att på ett flexibelt, precist och effektivt sätt tillämpa olika 

slags procedurer. 

e) Kommunikationsförmåga: att i tal och skrift kunna diskutera och argumentera kring 

frågeställningar i matematik. 

f) Strategisk kompetens: att formulera, representera och lösa matematiska problem – 

såväl inommatematiska som från vardag och tillämpningar. 

g) Argumentationsförmåga: att tänka logiskt och reflektera, samt förklara, troliggöra och 

berättiga matematiska påståenden.
15

  

2.4 Innehåll i matematik  

Det är inte bara förmågor eleverna ska lära sig inom matematik. De måste lära sig vissa 

kunskaper också. Dessa kunskaper som kursplanerna i matematik vill lära oss kan delas in i 

fem huvudområden;  

2.4.1 Aritmetik/taluppfattning 

Orden aritmetik betyder räknekonst samt tal och är en beteckning för de fyra räknesätten; 

addition subtraktion, division och multiplikation.
16

 Taluppfattning är desto svårare att 

definiera. Engvall skriver i boken Att leda den tidiga matematikundervisningen att begreppet 

taluppfattning inte är entydigt.
17

 Hedrén har dock sammanfattat begreppet i boken 

Matematikdidaktik: ett nordiskt perspektiv som följande: 

 Förståelse för tals betydelse och storlek. 

 Förståelse för tals relativa storlek. 

 Förståelse för likvärdiga uttryck för tal och för olika sätt att avbilda tal. 

 Kännedom om tals delbarhet.  

                                                           
15

  Johansson, B. m.fl. (2001). Hög tid för matematik. NCM rapport 2001:1. Göteborgs universitet 

16 Unenge, Jan, Sandahl, Anita & Wyndhamn, Jan (1994). Lära matematik: om grundskolans 

matematikundervisning. Lund: Studentlitteratur 

17 Engström, Arne, Engvall, Margareta & Samuelsson, Joakim (2007). Att leda den tidiga 

matematikundervisningen. Linköping: Skapande vetande, Linköpings universitet s50 
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 Förmåga att inse lämpligheten i att använda olika tal i olika situationer. 

 Kännedom om den relativa effekten av att operera med tal. 

 Förståelse för och användning av räknelagarna. 

 Referenspunkter för vanliga föremål och situationer i omgivningen.
18

 

I läroplanen Lgr11 från Skolverket står det att eleverna ska utveckla sin taluppfattning, lära 

sig att förstå talens betydelse och hur de kan användas, och lära sig de fyra räknesätten samt 

att förstå deras egenskaper.
19

 Löwing förklarar att taluppfattning inte är något som barn själva 

bygger upp utan det krävs en långsiktig genomtänk planering med gott om tillfällen till att 

praktisera kunskapen
20

. Just vikten av en stor mängd färdighetsträning för att skapa ett flyt i 

räknandet är något som Löwing betonar extra tydligt. 

2.4.2 Geometri 

Geometri kommer från de grekiska orden geo och metria som betyder jord och mätning. Inom 

ämnet lärs enhetssystemet och hur man mäter objekt ut.
21

 Inom området har eleverna som mål 

att förvärva sig kunskaper om grundläggande geometriska objekt till exempel linjer, 

fyrhörningar treanglar, cirklar klot med mera. Eleverna ska också lära sig vanliga lägesord 

samt kunna mäta längt, massa, volym och tid. 
22

 

2.4.3 Algebra 

Ordet kommer från arabiskans al-jabr som kan betyda addera lika.
23

 Ibland kallas algebran för 

bokstavsräkning och det som framförallt behandlas i grundskolan vad gäller algebra så 

handlar det om att lösa ekvationer.
24

 Inom algebra ska eleverna lära sig matematiska likheter 

                                                           
18 Hedrén, Rolf (2001). Räkning i skolan i dag och i morgon. Vilka kunskaper och färdigheter är viktiga för 

elever, när många beräkningar kan göras med miniräknare och dator? I Grevholm, Barbro (red.). 

Matematikdidaktik: ett nordiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur s. 137-138 

19
 Lgr11 

20
 Löwing, Madeleine (2008). Grundläggande aritmetik: matematikdidaktik för lärare. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

21
 Unenge, Sandahl & Wyndhamn (1994)  

22
 Lgr11 

23
 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/algebra 2015-03-18 kl 15.20 

24
 Unenge, Sandahl & Wyndhamn (1994)  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/algebra
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och likhetstecknets betydelse. Eleverna ska kunna konstruera, beskriva och uttrycka enkla 

mönster i talföljder och enkla geometriska mönster.
25

 Poängen med algebra enligt Löwing är 

”att man med dess hjälp kan se mer generella samband så som att flera olika fenomen kan 

beskrivas med samma matematiska modell.”
26

 

2.4.4 Statistik och Sannolikhetslära 

Statistik betyder insamling och tolkning av data och ”numera avses med statistik alla slags 

sifferuppgifter, ofta medelvärden, om företeelser som uppvisar variation mellan enheter samt i 

tid och rum.”
27

 Statistik handlar också om att kunna presentera resultat i olika tabeller och 

diagram och sedan kunna tolka dessa.
28

 Sannolikhetslära handlar om att kunna bedöma hur 

sannolikt det är att en viss händelse sker eller hur stor risken är att någonting specifikt ska 

hända. I kursplanen för statistik ska eleverna lära sig ”enkla tabeller och diagram och hur de 

kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar” samt 

”slumpmässiga händelser i experiment och spel”
29

. 

2.4.5 Samband och förändringar 

Denna kunskapsdel handlar om olika proportionella samband där eleverna ska lära sig till 

exempel hälften och dubbelt.
30

 

2.5 Analysverktyg 

För att överskådligt kunna jämföra mina valda läroböcker med varandra vad gäller innehållet 

och vilka förmågor som elever får möjlighet att träna kommer jag att använda mig av ett 

analysverktyg i form av en tabell. Engström, Engvall och Samuelsson har i sin bok Att leda 

den tidiga matematikundervisningen
31

 en tabell som har inspirerat min egen tabell. 

Kunskaperna i min tabell är desamma som nämns ovan. De förmågor som jag tidigare har 

                                                           
25

 Lgr11 

26
 Löwing, Madeleine (2008) s 283 

27
 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/statistik 2015-03-18 kl 15.24 

28
 Unenge, Sandahl & Wyndhamn (1994) 

29
 Lgr11 s 64 

30
 Lgr 11 

31 Engström m.fl (2007) 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/statistik
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tagit upp har jag valt att sammanfatta och slå ihop till andra rubriker. Här under är mina 

rubriker och vad som innefattas inom varje rubrik: 

 Begreppslig förståelse: vilket innefattar att eleverna ska lära sig att förstå begrepp 

inom områden som tal, statistik, geometri och algebra. Under denna kategori ska 

eleverna också utveckla sina förmågor att kunna dra egna slutsatser. 

 Problemlösningsförmåga: hit hör att elever ska utveckla sina förmågor att använda 

logiska resonemang, formulera egna problem samt att kunna lösa problemuppgifter 

med hjälp av matematik. Enligt Ahlström m.fl. är ”ett av de viktigaste målen för all 

matematikundervisning att utveckla elevernas lust och förmåga att lösa problem.”
32

. 

 Färdighetskunnande: här ska eleverna lära sig att använda sig av olika procedurer, 

alltså olika sätt att räkna på, och att veta när man ska använda vilken metod. Eleverna 

ska också lära sig vilka användningsområden miniräknare och datorer har för 

matematik. 

 Matematiskt språk och argumentationsförmåga: innefattar utveckling av förmågan att 

föra och förstå logiska resonemang både skriftligt och muntligt. Eleverna ska också 

lära sig att kunna förklara och argumentera för sitt eget tänkande samt utveckla sina 

förmågor att utforma problem med hjälp av matematik. De ska också kunna jämföra, 

tolka och värdera lösningarna på problemen för att bedöma om de är rimliga. Det är 

via samtal och resonemang man kan lyfta fram och utveckla elevernas matematiska 

tänkande.
33

 

 Positiv inställning till matematik: här ska eleverna utveckla sitt intresse för matematik 

och en tilltro till sin egen förmåga. De ska lära sig att matematik har spelat och 

fortfarande spelar en viktig roll i olika verksamheter och kulturer samt inse värdet av 

matematik i världen. Lgr11 påvisar också värdet av att eleverna reflekterar över 

matematikens historik för att ”kunna se matematikens sammanhang och relevans”
34

. 

Även Swetz lyfter fram vikten av ett historiskt perspektiv då han skriver att ”genom 

                                                           
32

 Emanuelsson, Göran, Wallby, Karin, Johansson, Begnt & Ryding, Ronnie (red). Matematik – ett 

kommunikationsämne. NCM/Nämnaren. Göteborg s 69. 

33
 Ahlström, R m.fl. (1996) 

34
 Lgr 11 s62 
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ett historiskt perspektiv i undervisningen kan vi minska vrångbilder av matematiken 

som formalistisk och auktoritär och visa hur den skapats av människor.”
35

 

Min tabell ser alltså ut så här:  

 

3 Metod och genomförande 

Under denna del kommer jag att redogöra för hur jag har gått tillväga med min 

läromedelsanalys.  

3.1 Ansats  

Vid forskningsarbeten är det vanligt att de samhällsvetenskapliga metoderna kvantitativ och 

kvalitativ används. Bryman
36

 skriver att när man samlar in kvantifierbara och empiriska data 

som sedan analyseras används den kvantitativa metoden. Inom denna kategori prövas olika 

teorier.  

                                                           
35 Swetz, Frank (1996). Matematiken är en del av vår kultur. I Emanuelsson, Göran, Wallby, Karin, Johansson, 

Begnt & Ryding, Ronnie (red). Matematik – ett kommunikationsämne. NCM/Nämnaren. Göteborg s 117. 

36 Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

                                                

                                               Kunskapsområde 

 

      Förmåga   

T
a
lu

p
p

fa
tt

n
in

g
/ 

A
ri

tm
e
ti

k
 

G
eo

m
et

ri
 

A
lg

eb
ra

 

S
ta

ti
st

ik
 o

ch
 

S
a

n
n

o
li

k
h

et
sl

ä
ra

 

S
a
m

b
a
n

d
 o

ch
  

fö
rä

n
d

ri
n

g
a
r 

              

Begreppslig förståelse   
     

Problemlösningsförmåga   
     

Färdighetskunnande   
     

Matematiskt språk och 
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Tabell 1: Analysverktyg för att jämföra kunskaper och förmågor 
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Den kvalitativa metoden är däremot det motsatta. Den är ”induktiv, tolkande och 

konstruktionistisk till sin art”.
37

 Alltså att man drar allmänna slutsatser och tolkar teorier och 

enskilda fall. Så det är denna metod som passar mitt forskningsarbete bäst. Jag kommer inte 

att pröva eller skapa teorier utan jag kommer istället göra tolkningar av matematikböckers 

innehåll och hur väl den lär elever matematik. Jag kommer att titta på vad som skiljer 

läroböckernas innehåll åt men också se vilka likheter som finns. Det brukar kallas att man gör 

en komparativ studie, enligt Stukát
38

.  

3.2 Urval 

Efter att ha kommit på vad jag ville skriva om började jag med att leta efter lämpliga 

läroböcker i matematik till arbetet. Till att börja med valde jag att analysera två läroböcker i 

matematik för årskurs 1 men insåg att det gav mig ett mindre informationsspann. Så jag valde 

att välja till en lärobok till. Sammanlagt blev det tre läroböcker att analysera. Däremot efter att 

ha börjat analysera böckerna upptäckte jag att det skulle blir för tidskrävande att fullt 

analysera tre läroböcker. Därav kom beslutet att ta bort en lärobok och med det blev 

slutresultatet två läroböcker. 

Anledningen till att jag valde att just analysera matematikböcker i årskurs 1 är att det är första 

gången eleverna kommer i kontakt med en lärobok i matematik.Det är viktigt att böckerna gör 

ett bra intryck eftersom eleverna kommer att jobba med matematikböcker hela sin skolgång. 

Från början när jag hade tre läroböcker var två av läroböckerna lånade från Linköpings 

universitetsbibliotek och den tredje är lånad från en skola i Linköping där de använder 

läroboken.  

Hur jag valde vilka läroböcker jag skulle välja ut från biblioteket gick till så att jag valde de 

som tilltalade mig estetisk. Vilka böcker skulle jag vilja räkna i om jag var barn och vilka 

skulle jag som lärare kunna tänka mig att barnen idag skulle intresseras av med tanke på 

utseende. Sen ville jag också ha en lärobok som jag med säkerhet visste att den användes i 

klassrummen. Så jag gick till en skola där jag har kontakter och fick låna ett exemplar av 

deras matematikbok. Jag var även noga med att välja läroböcker från olika 

produktionsföretag.  

                                                           
37

 Bryman, A. (2002). s 249 

38
 Stukát, Staffan (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 
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När jag sedan valde att välja bort en lärobok valde jag att ta bort en av böckerna från 

universitetsbiblioteket. Jag valde att behålla den bok som intresserade mig mest ur ett 

lärarperspektiv efter en första titt i böckerna. Anledningen till att jag valde att behålla en bok 

från biblioteket och en som användes i undervisning var för att få böcker från olika källor. 

3.2.1 Läroböcker 

Prima Matematik är en läroboksserie i matematik som är skriven av Åsa Brorsson som är 

lärare i matematik och matematikutvecklare. Serien sträcker sig från förskoleklass till årskurs 

3 och innehåller grundböcker, extraböcker, utmaningsböcker och böcker med facit samt 

lärarhandledning. Till bokserien tillhör också lärspel som finns att spela på internet. Böckerna 

är illustrerade av Johanna Kristiansson som är serietecknare och barnboksillustratör. 

Utgivaren är Gleerups, ett företag bildat år 1826. Deras mål är att bidra till byggandet av 

världens bästa skola och högskola genom att utveckla innovativa verktyg för framgångsrikt 

lärande. 
39

 Jag har analyserat de två grundböckerna för årskurs 1. 

Läromedlet Eldorado gavs ut 2008 och det finns än så länge bara en upplaga. Böckerna är 

skrivna av Ingrid Olsson och Margareta Forsbäck som har gett ut Eldorado via Natur och 

Kultur. Läromedlet finns från förskoleklass till årskurs 6 och för varje årskurs mellan 1-6 

finns det 2 grundböcker, bonusböcker, läxböcker, facit och lärarhandledning.  

På baksidan av grundbok 1A och 1B, vilka jag har analyserat, går att läsa ”Eldorado 

grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som väcker lust för matematik. Eleverna 

får upptäcka matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, struktur och samband.” 

40
. På Natur och Kulturs hemsida kan jag läsa att Eldorado ger eleverna en grundläggande god 

matematisk förståelse, ett utvecklingsbart matematiskt tänk och att läromedlet har en tydlig 

koppling till Lgr11.
41

 

3.3 Genomförande 

Efter att ha valt läroböcker läste jag på om vad elever ska lära sig i matematik i dagens skola. 

Jag läste läroplanen för matematik och även kommentarsmaterialet. Sen letade jag efter 

böcker med teorier om vad som är bra att barn lär sig i matematik och hur de tar till sig 

                                                           
39

 https://www.gleerups.se/om-gleerups 2014-01-21 kl 18:48 

40 Olsson, Ingrid, Forsbäck, Margareta (2010).  Matte Eldorado 1 A/ 1 B. Stockholm: Natur & Kultur 

41
 http://www.nok.se/Laromedel/F-9/Grundskola-1-3/Matematik/Eldorado-matte/ 2015-01-26 kl 12.52 

http://www.nok.se/Laromedel/F-9/Grundskola-1-3/Matematik/Eldorado-matte/
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kunskaper. Samt hur olika teorier säger att matematik bäst lärs ut. Utefter denna information 

hjälpte min handledare mig att hitta ett analysverktyg för att kunna jämföra böckernas 

innehåll gentemot läroplanen i matematik. Jag använde mig alltså av ett deduktivt arbetssätt 

vilket betyder att man utifrån olika litteratur hittar existerande teorier som sen härleds till det 

valda undersökningsområdet.
42

 

3.4 Analys 

När jag började analysera läroböckerna bearbetade jag en bok i taget. Först tittade jag på hur 

boken såg ut och sen hur den var uppbyggd. När jag analyserade innehållet i böckerna 

använde jag mig av ett analysverktyg där jag skrev in i en tabell, se tabell 1, vilka förmågor 

eleverna lär sig i olika innehåll. Till exempel om det fanns begreppslig förståelse inom 

aritmetik eller om problemlösningsförmågan tränades i algebran. Fanns det i boken jag tittat i 

åtminstone en övning som stämde in på det jag analyserade satte jag ett kryss i den rutan. 

Dessa tabeller gjorde det sen lättare att få en bra överblick över de olika böckernas likheter 

och skillnader. 

 

4 Resultat 

Här kommer jag att redogöra för de olika läroböckerna som jag har valt att analysera. Jag har 

valt att granska dessa böcker genom olika kategorier; första intryck, utseende, upplägg och 

innehåll. Under rubriken första intryck och utseende har jag granskat böckernas estetik; 

används mycket färg och bilder, finns det någon logik till bilderna och färgerna, är bilderna 

relevanta för innehållet? Jag har även skrivit ner mina första intryck av böckerna. Under 

rubriken upplägg har tittat på hur böckernas upplägg är utformat; finns det kapitel, hur långa 

är de, finns det tydliga gränser mellan kapitlen om det förekommer sådana? Under rubriken 

innehåll presenterar jag resultatet av analyserna av innehållet i matematikböckerna i tabeller. 

Under tabellerna har jag sen i text förklarat närmare exakt vilka kunskaper som böckerna tar 

upp inom de fem olika förmågorna; begreppslig förståelse, problemlösningsförmåga, 

färdighetskunnande, matematiskt språk och argumentationsförmåga och positiv inställning till 

matematik.  

 

                                                           
42 Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera 

en undersökning. Lund: Studentlitteratur 
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4.1 Prima Matematik43 

4.1.1 Första intryck och utseende  

När jag håller i böckerna och bläddrar igenom dem är böckerna ordentliga 

och hållbara. Böckerna är inbjudande i färgerna och innehållsmässigt fångar 

de mig direkt. Prima matematiks två läroböcker har en blå och vit mjuk 

pärm med bilder på barn som gör aktiviteter som relaterar till matematik till 

exempel mäter hur högt en kanin kan hoppa (se figur 4.1).  

Böckerna är färgglada, varje sida innehåller mycket färg och det används olika färger. 

Skaparen av Prima Matematik har även använt sig av färger för att göra böckerna tydligt 

uppdelade. Till exempel: kopparröd för inledning av kapitel, grön för diagnos och orange för 

träna-mer-uppgifter. I böckerna används också mycket illustrationer på barn, saker, djur m.m. 

vilket gör att uppgifter som är desamma blir roligare att räkna. Böckerna verkar även 

innehålla varierade uppgifter och läroböckerna känns lättövergripliga för mig som lärare.    

4.1.2 Upplägg  

De två böckerna innehåller båda fem kapitel vardera med en kapitellängd på 22-24 sidor. 

Varje kapitel innehåller Mål, Mattelabbet, Diagnos, Repetition/Utmaning. Mellan delarna 

Mattelabbet och Diagnosen finns de uppgifterna som ska lära 

eleverna det som kapitlet ämnar att lära dem. 

Sidorna benämnda med Mål tar upp vad eleverna ska få lära 

sig under ett visst kapitel. Det är tre - fem punkter i varje 

kapitel och i figur 4.2 ges ett exempel på hur dessa mål kan 

se ut. 

Under Mattelabbet får eleverna testa på att jobba laborativt 

med fysiskt material till exempel stenar, pärlor och 

tandpetare. Uppgifterna reflekterar innehållet som eleverna kommer att jobba med i kapitlet.  

                                                           
43

 Brorsson, Åsa (2008). Prima Matematik 1A/1B.  Malmö: Gleerups Utbildning AB 

 

Figur 4.1 Brorsson, 

Åsa (2008) 1A 

Figur 4.2 Brorsson, Åsa 

(2008) 1A s. 5 
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Diagnosen är mellan fyra till sex uppgifter där eleverna testas för att se så att de kan och har 

förstått den typen av uppgifter som kapitlet har för avsikt att lära dem. 

I Repetitionsdelen får eleverna en chans att repetera uppgifter som de fullt ut inte har förstått 

innan boken går vidare till nästa kapitel. Under Utmaningen får de även chansen att räkna 

liknande uppgifter från samma kapitel men med en högre svårighetsgrad. 

Uppgifterna som är i majoritet i läroböckerna är de som är av typen färdighetsträning. Det 

förekommer även problemlösningsuppgifter i andra delar av kapitlet och inte bara i delen 

mattelabbet. Läroböckerna tränar huvudsakligen huvudräkning men uppgifterna är många 

gånger utformade på ett sätt som gör att eleverna får träna på att ställa upp talen som om man 

skulle räkna ut genom uppställning men sen räknar man ut det i huvudet i slutänden.  

Instruktionerna i de båda böckerna innehåller ibland matematiska begrepp som eleverna 

förmodligen inte har stött på innan. Ett exempel på en instruktion är ”skriv termer och 

differens”
44

. Dessa instruktioner kan vara svåra att förstå. 

4.1.3 Innehåll 

Här under kommer den ifyllda tabellen som visar vilka förmågor elever som använder Prima 

matematik kan lära sig inom varje kunskapsområde. Efter tabellen kommer mer utförligt vad 

matematikböckerna innehåller.  

                                                           
44

 Prima matematik 1B s. 38 
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Begreppslig förståelse   X X X X X 

Problemlösningsförmåga   X   X     

Färdighetskunnande   X X X X X 

Matematiskt språk och 

argumentationsförmåga   
X X X X X 

Tabell 1: Kunskaper och förmågor i Prima matematik 
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4.1.3.1 Begreppslig förståelse  

Aritmetik och taluppfattning 

Prima Matematik lägger stor vikt vid att elever ska få en bra 

taluppfattning för addition och subtraktion inom aritmetiken. 

Böckerna går igenom talen 0-10 och visar hur siffrorna ska 

skrivas, men visar också att talen kan uttryckas på olika sätt, 

till exempel som fem prickar på en tärnig eller som 6 ifyllda 

fält eller 6 stycken fiskar (se figur 4.3). Eleverna får även öva 

på att dela upp talen på olika sätt. 

Geometri 

Inom geometri tar Prima Matematik upp de vanligaste lägesorden så som över, under, på, 

mellan, först och så vidare. Böckerna går igenom de geometriska objekten cirkel, triangel, 

rektangel och kvadrat samt klockans hel och halvtimmar. Eleverna få också komma i kontakt 

med begrepp som volym (de får lära sig att volym mäts i deciliter) och längd (det finns olika 

medel för att mäta objekt till exempel med pinnar och tummar, eller med måttenheterna 

meter, decimeter och centimeter).  

Algebra  

Elevernas får lära sig begreppet = och hur det används (se figur 4.4) samt mönster inom 

algebra vilket ses i figur 4.5.  

 

 

 

 

 

 

 

Positiv inställning till matematik   X         

Figur 4.3 Brorsson, Åsa (2008) 

1A s. 34 

Figur 4.5 Brorsson, Åsa 

(2008) 1A s. 78 
Figur 4.4 Brorsson, Åsa 

(2008) 1A s. 16 
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Statistik och sannolikhetslära 

Eleverna får lära sig hur diagram ser ut och hur diagram 

kan användas. Till exempel får eleverna kasta en tärning 

och skriva ner hur ofta de olika siffrorna kommer upp. 

Resultatet får eleverna sen föra in i ett diagram (se figur 

4.6).  

 

Samband och förändringar 

Inom den sista kategorin tas begreppen hälften och dubbelt upp. 

4.1.3.2 Problemlösningsförmåga 

Denna förmåga hittar vi inom aritmetik, geometri och algebra i Prima Matematik. Inom 

aritmetiken är problemlösningsuppgifterna av slaget att det finns ett givet räknesätt och svar 

som eleverna ska redogöra för och inom algebran finns de några uppgifter som involverar 

mönster. I geometri får eleverna träna på att lista ut vilken enhet som passar bäst till olika 

objekt.  

4.1.3.3 Färdighetskunnande  

Inom aritmetik och taluppfattning lär sig elever att utföra enkla uträkningar inom addition och 

subtraktion. Det är mycket färdighetsträning. I addition och subtraktion tränar eleverna inom 

spannet 0-20. De lär sig också att räkna med hela tiotal inom spannet 0-100. Elever får även 

lära sig att skriva/forma siffrorna 0-9. 

I geometri lär sig eleverna att mäta med linjal och med andra metoder till exempel med 

tummar. De lär sig att uppskatta längd och vilken enhet som ska användas exempelvis: är det 

troligt att granen är 20 cm hög?  

Prima Matematik tränar algebra genom att automatisera aritmetiken med hjälp av pre-

algebraiska uppgifter som 4+__= 8 eller __+__= 7. Eleverna tränar också på att slutföra olika 

mönster.  

Inom statistik och sannolikhetslära tränar eleverna på att fylla i resultat i tabeller och slutföra 

diagram. De ska även läsa av diagram och svara på frågor tillhörande diagrammet. 

Figur 4.6 Brorsson, Åsa 

(2008) 1B s. 99 
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Dubbelt och hälften tränas inom samband och förändringar (se figur 4.7 och 4.8).  

 

4.1.3.4 Matematiskt språk och argumentationsförmåga  

I Prima Matematik finns delen mattelabbet där eleverna ska undersöka och pröva sig fram för 

att sedan diskutera, förklara och argumentera sina resultat. Detta ska ibland göras skriftligt 

och ibland muntligt. På detta sätt tränar eleverna sitt matematiska språk och sin förmåga att 

argumentera. 

4.1.3.5 Positiv inställning till matematik 

I Prima matematik diskuteras det inte var ifrån 

matematiken kommer eller hur vi har nytta av den i våra 

liv. Men det finns en räkneuppgift där eleverna får möta 

hur Egypterna förr använde sig av symboler istället för 

dagens siffror när de räknade vilket ändå visar hur 

matematik användes förr (se figur 4.9). 

 

4.2 Matte Eldorado45 

4.2.1 Första intryck och utseende 

Matte Eldorado har en stor och avlång pärm. På pärmens framsida 

finns mycket som fångar ögat, mycket detaljer som kan diskuteras 

och reflekteras kring med eleverna (se figur 4.10). Uppgifterna i 

böckerna har mycket utrymme emellan sig vilket gör sidorna luftiga. 

                                                           
45

 Olsson, Ingrid, Forsbäck, Margareta (2010).  Matte Eldorado 1 A/ 1 B. Stockholm: Natur & Kultur 

Figur 4.7 Brorsson, Åsa (2008) 1B s. 73 Figur 4.8 Brorsson, Åsa (2008) 1A s. 43 

Figur 4.9 Brorsson, Åsa (2008) 1B s. 

116 

Figur 4.10 Olsson & 

Forsbäck (2010) 1A.   



24 

 

Mycket färger i böckerna gör att de genast ser mer inbjudande ut för eleverna. 

Färgerna som används är starka och klara och det används främst primära färger i böckerna. 

Bilderna som används är både illustrerade och verkliga, det är även få bilder som upprepas. 

För att differentiera kapitlen används olika färger på sidornas ramar. Till exempel så har 

kapitel ett rosa bård på sidornas nederkant och när barnen kommer till kapitel två får samma 

område en grön färg. Detta ger en tydlig brytning mellan kapitlen.  

4.2.2 Upplägg 

Böckerna innehåller sammanlagt 19 kapitel, nio i bok 1A och tio i bok 1B. Varje bok har även 

en utvärdering sist i boken där eleverna själva ska utvärdera hur det har varit att arbeta med 

boken och vad det tycker har varit roligt att lära sig samt vad de skulle vilja lära sig mer av i 

matematiken. Varje kapitel börjar med en heltäckande, väldigt händelserik bild som ska 

användas som sporre till samtal om matematik. I nederkant av sidan, nere i ramen, finns det 

en hjälptext där det står vad jag som lärare kan/ska ta upp till diskussion med bilden. 

På samma sida som diskussionsbilden finns det också en beskrivning på vad som kommer att 

räknas och gås igenom i kapitlet.  

Varje kapitel har en problemlösningsdel som både har uppgifter som knyter an till kapitlets 

huvudinnehåll och andra lärorika uppgifter. Varje kapitel har också en repetitionsdel där 

eleverna kan repetera innehållet på kapitalet de har räknat. Varje kapitel är upplagt på samma 

sätt med samma början, samtalsbild, och samma avslut, problemlösningsdel.  

Innehållet i Eldorado är mycket omfattande. Eleverna får möjlighet att lära sig mycket olika 

kunskaper på ett varierat sätt. Det finns relativt mycket problemlösning i böckerna och 

instruktionerna är lätta att förstå.  

4.2.3 Innehåll 

Här under kommer den ifyllda tabellen som visar vilka förmågor elever som använder Matte 

eldorado kan lära sig inom varje kunskapsområde. Efter tabellen kommer mer utförligt vad 

matematikböckerna innehåller.  
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4.2.3.1 Begreppslig förståelse  

Aritmetik och taluppfattning 

I Matte Eldorado antar författaren att eleverna redan har förvärvat sig kunskaper kring hur 

talen 0-10 ser ut och att eleverna redan kan skriva dem. Eleverna ska redan ha viss 

taluppfattning. Eleverna får istället kunskap om hur siffrorna och talen kan visas på olika sätt 

(via tärningar, spelkort, pengar) och hur talen kan delas upp i till exempel kamrater. I Matte 

Eldorado får eleverna inte bara möta subtraktion och addition utan också multiplikation och 

division.  
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Begreppslig förståelse   O O O O O 

Problemlösningsförmåga   O O O   O 

Färdighetskunnande   O O O O O 

Matematiskt språk och 

argumentationsförmåga   
O O O O O 

Positiv inställning till matematik    O         

Figur 4.11 Olsson & Forsbäck (2010) 1B s. 100 Figur 4.12 Olsson & Forsbäck (2010) 1B s. 98 

Tabell 3: Kunskaper och förmågor i Matte eldorado 
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Geometri 

I geometri går boken igenom vänster och höger men inga andra lägesord. Eleverna får komma 

i kontakt med både tvådimensionella och tredimensionella figurer (månghörning, kvadrat, 

triangel, rektangel, parallellogram, parallelltrapets, rätblock, cylinder, kub och klot) samt 

koordinater. Matematikboken går igenom klockans hel och halvtimmar samt kvart i och kvart 

över. Boken går även igenom vad area, längd (cm) samt volym (L, dl) är. 

Algebra 

Inom algebra får eleverna lära dig begrepp som = och ≠, mönster med både figurer och siffror 

samt pre-algebra. 

Statistik och sannolikhetslära 

 I statistik och sannolikhetslära får elever lära sig vad diagram är och hur de ska användas. 

Samband och förändringar 

Begreppen hälften och dubbelt bearbetas inom samband och förändringar. 

4.2.3.2 Problemlösningsförmåga 

I varje kapitel av Matte Eldorado finns de en del som heter problemlösning där eleverna möts 

av uppgifter som inkluderar delar från resten av kapitlet fast i problemlösningsform (se figur 

4.13 och 4.14).  

Uppgifterna är ofta utformade på så sätt att eleverna måste ta ut information och sen komma 

på vilken metod de skulle vilja använda för att lösa problemet. 

 

Figur 4.13 Olsson & Forsbäck (2010) 1B s. 55 Figur 4.14 Olsson & Forsbäck (2010) 1A s. 57 
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Figur 4.17 Olsson & Forsbäck (2010) 1B s.87 

4.2.3.3 Färdighetskunnande 

Inom aritmetik och taluppfattning får eleverna lära sig att räkna addition och subtraktion med 

miniräknare. Boken tränar också på att räkna addition och subtraktion på många olika sätt 

vilket ger en djupare förståelse för siffrornas egenskaper. Eleverna får träna mycket på talens 

grannar och slutföra talstegar. Det finns dock inte så många uppgifter där eleverna kan 

färdighetsträna räkning. Eleverna får även testa på att räkna med multiplikation och division. 

Inom ämnet geometri får eleverna träna på att använda de olika begreppen som tas upp i 

böckerna. Figurer tränas genom att färglägga rätt figur och konstruera tangramfigurer med 

hjälp av olika geometriska figurer (se figur 4.15).  

Eleverna tränar klockan genom att skriva vilken tid som bilder på klockor visar och sätta ut 

visare på bilder där en viss tid efterfrågas. Måttenheter gås igenom med hjälp av experiment 

där eleverna får testa exempelvis deciliter- och litermått samt genom att uppskatta hur många 

centimeter en nyckel är med hjälp av tummen vilket föremål som rymmer en liter.  

Prima Matematik har många pre-algebrauppgifter (se figur 4.16 och 4.17) i sina två 

Figur 4.15 Olsson & Forsbäck (2010) 1B 

s.108 

Figur 4.16 Olsson & 

Forsbäck (2010) 1B s. 85 
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arbetsböcker. 

Eleverna får också träna på att sätta ut = och ≠ mellan siffror för att få lära sig hur man ska 

använda tecknen. Eleverna får träna på att slutföra olika 

mönster.  

Uppgifter i Eldorado som rör kategorin statistik och 

sannolikhetslära handlar om att tränar på att ta ut den 

efterfrågade informationen från diagram. Det finns också 

uppgifter när eleverna ska räkna olika antal och sen fylla i 

antalen i ett diagram (se figur 4.18). 

 

 

 Inom samband och förändringar får eleverna träna på både dubbelt 

och hälften (se figur 4.19). Dubbelt och hälften tränas med både 

siffror och symboler.  

 

 

4.2.3.4 Matematiskt språk och argumentationsförmåga 

Många uppgifter i Matte Eldorado uppmuntras till att diskuteras och reflekteras kring. Det 

finns uppgifter som ska göras tillsammans med andra där eleverna sen ska prata om hur de 

tänker kring lösningar.  

 

4.2.3.5 Positiv inställning till matematik 

I matematikboken finns en diskussionsuppgifter eller 

räkneuppgifter som förklarar vart matematiken kommer ifrån och 

hur vi har användning för den idag och i framtiden. Det finns 

också en uppgift som visar hur det matematiska symbolspråket 

har sett ut inom olika civilisationer (se figur 4.20).  

Figur 4.18 Olsson & Forsbäck (2010)  

1A s. 7 

Figur 4.19 Olsson & 

Forsbäck (2010) 1B s. 96 

Figur 4.20 Olsson & Forsbäck (2010) 

1A s. 98 
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Diskussion  

Syftet med denna studie har varit att undersöka vad två läroböcker i matematik har för 

innehåll och hur det innehållet står sig mot Lgr11s krav på kunskaper. Här under har jag 

sammanställt tabell 2 och 3, som har setts separat tidigare i arbetet, i en så att du som läsare 

lättare kan jämföra innehållet i de två läroböckerna. X står för Prima Matematik och O står för 

Matte Eldorado.  

 

4.3 Matematikböckernas innehåll 

Som vi ser i tabellen så har både Prima matematik och Matte Eldorado uppgifter inom 

samtliga kunskapsområden. Båda böckerna innehåller många uppgifter inom aritmetik och 

taluppfattning där eleverna får möjlighet att lära sig talområdet 0-10 samt hur man räknar med 

talen. Det finns också rimlighetsbedömningsuppgifter. Inom kunskapsområdet geometri finns 

uppgifter om geometriska objekt så som triangel, fyrhörningar m.m. och om lägesord. Det 

finns också uppgifter som tar upp längd, massa, volym och tid. Båda böckerna tar upp 

likhetstecknet och dess betydelse samt mönster inom algebra. Likaså tar båda böckerna upp 

enkla tabeller och diagram inom kunskapsområdet statistik och sannolikhetslära och 

proportionella samband så som dubbelt och hälften inom kunskapsområdet samband och 

förändringar.  
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Begreppslig förståelse   X/O X/O X/O X/O X/O 

Problemlösningsförmåga   X/O /O  X/O   /O  

Färdighetskunnande   X/O X/O X/O X/O X/O 

Matematiskt språk och 

argumentationsförmåga   
X/O X/O X/O X/O X/O 

Positiv inställning till matematik   X/O         

Tabell 4: Sammanfattning av kunskaper och förmågor 



30 

 

4.4 Skillnader och likheter i innehållet 

Jag kommer här att diskutera de stora skillnaderna som finns mellan läroböckerna vad gäller 

innehållet. 

4.4.1 Problemlösning 

När man först tittar på tabellen så ser innehållet i matematikböckerna väldigt lika ut. Det som 

framför allt, mest synligt, skiljer böckerna åt är i vilka kunskapsområden det finns 

problemlösningsuppgifter. Prima matematik har problemlösningsuppgifter i 

aritmetik/taluppfattning och algebra medan Matte eldorado har uppgifter i alla 

kunskapsområden förutom statistik och sannolikhetslära. Båda läroböckerna lär dock ut 

strategier för problemlösning av enkla och vardagliga situationer vilket är det centrala 

innehållet i problemlösning enlig Lgr11
46

. 

Mängden uppgifter skiljer sig däremot markant mellan läroböckerna då Matte eldorado har en 

problemlösningsdel med flera uppgifter i varje kapitel och Prima matematik bara har enstaka 

uppgifter här och var. Lester har gjort en studie om vad olika forskning säger om 

undervisning i problemlösning. Det han kom fram till var att: 

 Elever måste lösa många problem för att förbättra sin problemlösningsförmåga. 

 Problemlösningsförmåga utvecklas långsamt under en lång period. 

 Elever måste tro på att deras lärare tycker att problemlösning är betydelsefullt för att 

de ska ta till sig undervisningen. 

 De flesta elever tjänar på systematisk undervisning i problemlösning.
47

  

4.4.2 Algebra 

I kunskapsområdet algebra har båda läroböckerna många uppgifter där man tränar mönster 

och även mycket träning på likhetstecknets betydelse. Precis som läroplanen säger; elever ska 

ges möjlighet att utveckla sin förmåga att ”konstruera, beskriva och uttrycka enkla mönster i 

talföljd och enkla geometriska mönster samt att lära sig matematiska likheter och 

likhetstecknets betydelse.”
48

 Matte eldorado tar dock algebran ett steg längre mot 

                                                           
46

 Lgr11 

47
 Lester, Frank i Nämnaren Tema (1996) s85 

48
 Lgr11 s63 
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ekvationslösning genom att ha pre-algebraiska uppgifter så som den uppgiften på figur 4.17 

redan i årskurs 1:s läroböcker. Löwing skriver att elever redan från början successivt bör 

vänja sig vid att skriva uttryck algebraiskt.
49

 

4.4.3 Positiv inställning 

Som jag tidigare har skrivit i mitt arbete så står det i Lgr11 att ”undervisningen ska ge 

eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska sammanhang där viktiga 

begrepp och metoder i matematiken har utvecklats. Genom undervisningen ska eleverna även 

ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i 

vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna se 

matematikens sammanhang och relevans”.
50

  

Detta är något som båda läroböckerna inte har mycket uppgifter kring. Ingen av läroböckerna 

tar upp vad man har för nytta med matematik, vart den kommer ifrån eller hur den skapades. 

Det som båda läroböckerna dock tar upp är hur siffrorna förr, i olika kulturer, såg ut. Prima 

matematik har en uppgift där man visar vilka tecken egypterna använde istället för siffror 

medan Matte eldorado tar upp samma sak fast med tecken från fler gamla kulturer så som 

mayafolket och babylonierna.  

Eftersom inte innehållet i läroböckerna fokuserar på att ge eleverna en positiv inställning till 

matematik är det upp till läraren att fylla det tomrummet. Inställning till matematik är en 

viktig del av inlärningen. Swetz skriver att ”genom ett historiskt perspektiv i undervisningen 

kan vi minska vrångbilder av matematiken som formalistisk och auktoritär och visa hur den 

skapats av människor.”
51

. Får elever en positiv bild av matematik kanske intresset för 

matematik inte sjunker ju äldre eleverna blir, vilket jag som lärare ser och hör hända hela 

tiden i mitt yrke. I min lärarroll (och från kollegors delade erfarenheter) har jag även fått en 

tydlig uppfattning om att barn som börjar skolan ofta finner matematiken spännande och 

rolig, men att intresset med tiden försvinner. Nyhetens behag försvinner och det finns inget 

                                                           
49

 Löwing. (2008)  

50
 Lgr11 s62 

51
 Swetz, Frank (1996) s117 
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driv för varför man ska fortsätta lära sig. Kanske kan elever behålla intresset om de genom 

undervisningen kan ”se matematikens sammanhang och relevans”
52

. 

4.4.4 Aritmetik/taluppfattning 

Inom aritmetik/taluppfattning är läroböckerna väldigt lika varandra uppgiftsmässigt. Matte 

eldorado startar med en högre svårighetsgrad vad gäller taluppfattning än vad Prima 

matematik gör. Vars uppgifter rörande taluppfattning helt börjar från grunden med hur man 

till exempel träna på att skriver siffrorna medan Matte eldorado börjar med hur siffrorna kan 

delas upp och se ut på olika sätt. I båda böckerna bearbetas en siffra per kapitel genom att dela 

upp siffran på olika sätt, vilka kompisar den har och visar hur till exempel fem kan se ut på 

olika sätt (på en tärning, en femkrona osv.). Dessa uppgifter är grunden mot att utveckla en 

taluppfattning. Men som Löwing skriver så är taluppfattning inget som barn själva bygger upp 

utan det krävs en långsiktig genomtänk planering med gott om tillfällen till att praktisera 

kunskapen
53

. 

Läroböckerna innehåller sen mycket färdighetsträning i aritmetik, framför allt i addition och 

lite i subtraktion vilket är dessa man huvudsakligen bearbetar i årskurs 1 av egen erfarenhet 

både som student och lärare. Uppgifterna som övar färdighetsträning har olika utformning 

men är i grunden samma slags uppgifter. Variationen på utformningen är för att eleverna inte 

ska tröttna på att räkna samma uppgifter om och om igen. Även här skriver Löwing om vikten 

av mycket färdighetsträning för att skapa ett flyt i räknandet
54

.  

 

4.5 Slutsatser och läroböckernas innehåll ställt mot Lgr11s mål 

Sammanfattningsvis har jag genom min analys av Prima matematik och Matte eldorado 

kommit fram till att båda läroböckernas innehåll ger elever möjlighet att utveckla förmågorna 

som Lgr11 tar upp som centrala. Däremot tar inte båda böckerna upp exakt alla punkter som 

Lgr11 anger som centralt innehåll i matematik för årskurs 1-3. Där drar jag slutsatsen att vissa 

delar av det centrala innehållet inte lämpar sig för årskurs 1 och att elever får möjlighet att 

lära sig dessa kunskaper vid ett senare tillfälle, i en annan lärobok.  

                                                           
52
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Som ett vidare forskningsämne skulle det vara intressant att jämföra de utvecklingsscheman 

som är en nedbrytning av läroplanen till vilket innehåll som ska läras ut i årskurs 1. För att då 

sen se om det finns en allmän syn på vad elever ska lära sig under sitt första år i skolan. Om 

det skulle gå att hitta eller göra ett utvecklingsschema skulle det gå både snabbare och 

smidigare att göra en läroboksanalys. Vilket skulle spara värdefull planeringstid åt lärarna 

som måste avgöra om en lärobok är okej eller inte.  

Även om både Prima matematik och Matte eldorados innehåll överensstämmer med Lgr11 så 

är det oklart hur mycket varje kunskap och förmåga ges möjlighet att övas. Jag har i min 

studie inte tittat på antalet uppgifter per kunskap utan bara att den förekommer. Detta kan vara 

en faktor som kan behövas titta på för att kunna avgöra vilket matematikbok man som lärare 

vill använda i sin undervisning.  

Personligen skulle jag vara nöjd med att använda vilken som av dessa läroböcker då jag vet 

att båda ger eleverna möjlighet att lära sig det som de ska. Sen är det ingen lärobok som är 

komplett. Enligt mitt tycke kommer jag som lärare alltid att behöva komplettera med extra 

uppgifter för att varje enskild elev ska få bästa chansen att lyckas med målen i matematik. 

Idag finns heller inte bara läroböcker att tillgå i undervisningen. Det finns många tekniska 

alternativ så som surfplattor. Hur dessa kan hjälpa eleverna att nå målen i matematik skulle 

även det vara ett intressant forskningsämne.  
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