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Sammanfattning 

Matematikläromedel är centrala i lärarnas matematikundervisning, på grund av att läromedlen 

har ett stort inflytande på elevernas matematikutveckling. I den här uppsatsen har jag som 

blivande speciallärare i matematik därför kritiskt granskat tre matematikböcker i kombination 

med dess lärarhandledningar för årskurs fyra, med syfte att utveckla kunskap om läromedel 

som verktyg i undervisningen av främst elever i matematiksvårigheter. Dessa läromedel har 

analyserats utifrån det relationella specialpedagogiska perspektivet och kognitiv teori, där 

läromedlen också utifrån vetenskaplig forskning ska verka både förebyggande och främjande. 

I läromedelsgranskningen av dessa läromedel har jag fördjupat mig i tre s.k. 

forskningsbaserade kriterier vilka är: matematiska begrepp, explicita instruktioner, samt 

träning och progression. Resultaten av de tre kritiskt granskade läromedlen visar utifrån 

deduktiv ansats att läromedlen brister i kvalitén, då läromedelsinnehållet bl.a. inte går från det 

konkreta till det abstrakta. Min slutsats är därför att läromedlen som helhet kan skapa eller 

förvärra matematiksvårigheter dvs. läromedlen ska användas med försiktighet eller väljas bort 

helt. 
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Inledning 

Matematikläromedel är centrala i undervisningen, eftersom matematikläromedlens innehåll 

påverkar elevernas matematikutveckling. Forskning visar dock att svenska läromedel brister i 

lektionsupplägg i progression (Hemmi, Koljonen, Hoelgaard, Ahl & Ryve, 2013). Läromedel 

ska vila på vetenskaplig grund (SFS, 2010:800). I Sverige saknas numera en statlig 

läromedelsgranskning. Det innebär att det finns en risk att de böcker med även tillhörande 

lärarhandledningar som finns i skolor idag inte håller tillräckligt god kvalitét, vilket i så fall 

kan påverka elevers lärande negativt (Johansson, 2006).  

Specialläraren ska bedriva ett främst förebyggande och främjande arbete på skolan 

(Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Gurganus (2017) anser därmed att specialläraren helt 

ska välja bort användningen av matematikböcker på skolan, eller välja ut sådant innehåll i 

böckerna och lärarhandledningar som bäst lämpar sig för elever i matematiksvårigheter. 

 

Min inspirationskälla för läromedelsgranskning är forskarna Doabler, Fien, Nelson-Walker 

och Baker (2012) som har granskat amerikanska matematikböcker med tillhörande 

lärarhandledningar (på djupet) för årskurs fyra, och kommit fram till att läromedlen brister i 

begreppsträning, explicita instruktioner och tillräckligt många träningsuppgifter som bygger 

på progression. I linje med Gurganus (2017) avser jag därför med detta arbete att undersöka 

kvaliteten hos några svenska matematikläromedel och deras förutsättningar att möta elever.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Syfte och problemformulering 

Syftet med den här studien är att utveckla kunskap om läromedel som verktyg i 

undervisningen av elever i matematiksvårigheter genom att undersöka och analysera tre 

svenska matematikböcker i kombination med deras lärarhandledningar för årskurs fyra. Syftet 

är också att med hjälp av analys utifrån tre kriterier; matematiska begrepp, explicita 

instruktioner, samt träning och progression, som ingår i matrisen hos Doabler et al. (2012), 

kritiskt granska läromedlens förutsättningar att stödja elevers matematiklärande.  

Frågeställningar 

 Vilka av de tre kriterierna: matematiska begrepp, explicita instruktioner samt träning 

och progression kan identifieras i de tre läromedlen? 

 Hur framträder de tre kriterierna i respektive läromedel? 

 Vilka nivåer på en fyrgradig skala utifrån Doabler et al. (2012) matris uppfyller 

kriterierna hos respektive läromedel? 

 

Avgränsning 

Denna studie har fokus på elever i matematiksvårigheter (dvs. främst elever som är i behov av 

särskilt stöd), varför jag har avgränsat mig till tre kriterier av Doablers et al. (2012) åtta 

kriterier. Dessa kriterier som främjar särskilt elever i matematiksvårigheter är enligt Hudson 

och Miller (2006): matematiska begrepp, explicita instruktioner, samt träning och progression. 

Eleverna i matematiksvårigheter behöver särskilt träna på matematikområdet taluppfattning 

(McIntosh, 2008), där jag har avgränsat mig till räknesätten addition och subtraktion. 
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Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs läromedel i ett historiskt och nutida samt jämförande perspektiv, sedan 

definieras matematiksvårigheter. 

Läromedel 

Historiskt sett har svenska matematikböcker som använts i undervisningen innehållit främst 

rutinuppgifter, vilka har varit viktiga ur ett samhällsperspektiv, eftersom t.ex. bönder och 

arbetare skulle lära sig att sköta sin egen hushållsekonomi (Lundin, 2001). I grundskolans 

läroplan, Lgr11, uppmärksammas fem matematiska förmågor som eleverna ska utveckla 

genom matematikundervisningen (Skolverket, 2011). Om lärarna förlitar sig på att 

läromedlens innehåll är en garant för att täcka upp hela kursplanen matematik (i enlighet med 

Johansson, 2006), och rutinuppgifter fortfarande dominerar stort i läromedlen, riskerar 

eleverna att enbart utveckla beräkningsförmågan i undervisningen, dvs. hamnar i 

matematiksvårigheter.  

Matematikinnehåll som gäller taluppfattning och aritmetik (räknesätten) är i enlighet med 

Snowder (1988) att kunna förstå talens värden i addition och subtraktion, och hur dessa tal 

kan räknas ut i olika sammanhang. McIntosh (2008) åskådliggör matematikinnehåll gällande 

taluppfattning i de olika räknesätten, positionssystem, bråktal, procent, decimaltal, positiva 

och negativa tal. Uppgifter tränar eleverna på att bl.a. skapa inre mentala bilder på t.ex. antal 

äpplen och tallinjer i kombination med siffror (mönster). 

Löwing (2004) framhåller att svenska läromedel brister när det gäller innehåll som riktar 

uppmärksamheten mot utveckling av den begreppsliga förmågan, att kunna kommunicera 

denna, men också för att innehållet i läromedlen inte har en tydlig progression från konkret till 

abstrakt. Clausen-May och Baale (2015) anser att detta beror på att läromedlen i västvärlden 

innehåller många matematikområden som inte hänger ihop, är kursplanepackade, som skapar 

en yt-inlärning istället för en djupinlärning.  

I Singapore, där matematikböcker också har en central roll i undervisningen, finns det en stark 

koppling mellan kursplanen och läromedlen (Ma, 2010). Kursplanen är uppbyggd enligt en 

spiralprincip där varje matematikområde byggs på successivt (Singaporemodellen) vilket 

också innebär att innehållet i matematikböckerna och lärarhandledningarna är tydligt 

sammanlänkande mellan de olika årskurserna (Gurganus, 2017). Inom varje område, t.ex. 

taluppfattning bildar därmed utvalda delar som exempelvis heltal, bråktal, decimaltal och 
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procent, en sammanhängande helhet som skapar ett meningsfullt matematiksammanhang samt 

en förståelse med ett komihåg (Woolfolk & Karlberg, 2015). Lärarna och innehållet i 

läromedlen i Singapore har också ett medvetet matematiskt begreppsanvändande, där också 

eleverna får tillräckligt många träningsmöjligheter att muntligt träna alla matematiska begrepp 

som berör bokens noga utvalda matematikdelar (Ma, 2010).  

Matematiksvårigheter 

Definitionen av matematiksvårigheter innebär att eleven har svårt att lära in hur man ska 

utföra beräkningar och förstå antalsuppfattning bl.a. tals positioner, mönster, samband mellan 

tal och läsa av tabeller (Gurganus, 2017). Kaufmann et al. (2013) förklarar 

matematiksvårigheter som bristande arbetsminne med spatiala perceptionssvårigheter dvs. 

förmågan att komma ihåg och skapa inre mentala bilder. Matematiksvårigheter kan också 

uppstå också ur bl.a. oroliga hemförhållande och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 

varför god undervisningskvalitet är nödvändig för att förebygga matematiksvårigheter 

(Kaufmann et al. 2013). 
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Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt beskrivs tidigare forskning om läromedel. Därefter presenters det relationella 

specialpedagogiska perspektivet och kognitiv teori. 

Tidigare forskning 

Begrepp och explicita instruktioner 

Böckerna och lektionsupplägg i lärarhandledningar behöver särskilt kunna möta elever i 

matematiksvårigheter, varför läromedlen behöver innehålla alla väsentliga matematiska 

begrepp inom ett specifikt matematikområde i samband med t.ex. division behövs begreppen 

täljare, nämnare och kvot (Lewis, 2014; Hamak, Astilla & Preclaro, 2015). För att eleverna 

ska förstå begreppens innebörd ska begreppen i läromedlen också kopplas till praktisk 

matematik t.ex. mätning (Miller & Hudson, 2007).  

Utöver matematiska begrepp ska läromedel för elever i matematiksvårigheter också innehålla 

explicita instruktioner som enligt Hornigold (2015) är läromedelsinnehåll med precisa 

förklaringar i steg-för-steg. Hudson och Miller (2006) visar på steg-för-steg förklaringar som 

speciallärare ska använda sig av vid undervisning av elever i matematiksvårigheter, där fokus 

b.la., är metoden uppställningar i räknesätten addition och subtraktion. 

Träning och progression 

Utöver explicita instruktioner och återkommande matematiska begrepp, behöver särskilt 

eleverna i matematiksvårigheter enligt Gurganus (2017) också genom läromedlen ges 

möjligheter att både muntligt träna matematiska resonemang, och skriftligt träna på 

matematiska uppgifter i progression (t.ex. beräkna rutinuppgifter genom uppställningar, eller 

rita ut lösningar till en problemlösningsuppgift, samtidigt som eleven bl.a. tänker högt). 

Muntlig och skriftlig träning leder till att arbetsminnet senare inte blir överbelastat av ny 

svårare matematik t.ex. problemlösning, som kräver ett långtidsminne om bl.a. vilket/vilka 

räknesätt som ska användas (Woolfolk & Karlberg, 2015). Den skriftliga och muntliga 

träningen i läromedlen måste därmed gå från det konkreta till det abstrakta, där fokus i 

uppgifterna i böckerna först ska vara förståelsen och sedan automatiseringen (Hudson & 

Miller, 2006). Lee och Jhonston-Wilder (2015) menar att desto mer eleverna får skriftligt och 

muntligt träna, desto mer utvecklas hjärnan, varav förutsättningen är att eleverna ska få 

tillräcklig med tid att träna på samma matematikområdesdelar.  
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För många skriftliga rutinuppgifter och metoder i läromedlen kan riskera att utlösa 

matematikångest, vilket innebär att eleverna upplever en blockering när de ska hantera 

matematik (Dowker, Sarkar & Looi, 2015). För lite träning på rutinuppgifter under tidiga 

skolår kan dock leda till matematikångest hos eleverna i senare årskurser, eftersom de då inte 

har automatiserat de matematiska grunderna (Ramirez, Chang, Maloney, Levine & Beilock, 

2015). Lagom antal skriftliga rutinuppgifter inom ett matematikområde för elever i 

matematiksvårigheter är sex till tolv stycken uppgifter (Hudson & Miller, 2006). 

 

Matematikuppgifter i läromedel ska innehålla bl.a. rutinuppgifter t.ex. 79+26 där man ska 

lägga tal på ena termen och dra bort tal på andra termen så att talet räknas ut så här; 80+26–1 

(McIntosh, 2008 s. 117). Uppgifterna handlar i enlighet med Hemmi, Krzywacki och 

Liljekvist (2018) också om obekanta tal, i ett sådant uttryck kan dessa tal vara utelämnande på 

mer än ett ställe (dvs. bestå utav flera tomma luckor i en ekvation t.ex. _ +5+6_ =_+19+_ 

=30). Obekanta tal i t.ex. också spel och gåtor skapar enligt Hemmi et al. (2018) ett flexibelt 

tänkande. Uppgifter som också skapar ett flexibelt tänkande är uppgifter som också kopplas 

till vardagen med att kunna räkna bl.a. problemlösning, där elever ska sätta in t.ex. rätt 

räknesätt i rätt sammanhang (Boaler, 2011). Tallinjen med negativa tal ska eleverna träna på 

redan i de tidiga årskurserna, anser Gurganus (2017), för att eleverna i även senare årskurser 

ska förstå tals värden. 

Naroth och Luneta (2015) har genomfört en studie bland lärare i Sydafrika, där det visade sig 

att deras elever i matematiksvårigheter upplevde att bilder som tydliggör positionssystemet i 

deras Singaporeinspirerade läromedel, orsakade matematiksvårigheter. Miller och Hudson 

(2007) framhåller också att bildstöd på positionssystemet är nödvändigt för elever i 

matematiksvårigheter, men att läromedel också vid bl.a. området addition/subtraktion behöver 

bilder på t.ex. pengar. Återkommande bildstöd till uppgifter i läromedel är nödvändigt för 

förståelsen, eftersom bildstödet skapar ett sensoriskt minne i hjärnan, vilket är början till ett 

långtidsminne enligt Friso-van den Bos, van der Ven, Kroesbergen och van Luit (2013). De 

menar också att genom återkommande bildstöd ges eleven möjlighet att utveckla en känsla för 

tal, vilket också stärker elevers uppmärksamhet att först uppfatta tal och sedan processa tal. 

Särskilt mönsterträning i bilder menar Hornigold (2015) stärker taluppfattningen, vidare till 

att kunna hantera procedurer dvs. utföra beräkningar genom att använda olika metoder. 

Muntlig träning i kombination med skriftlig träning till bilder i böcker och undervisning, t.ex. 
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tänka uppgifter högt, skapar också ett auditivt minne i hjärnan som tillsammans med det 

sensoriska minnet skapar ett komihåg dvs. långtidsminne (Friso-van den Bos et al., 2013). 

Korrekta och felaktiga bilder förekommer i uppgifter i Singapores matematikböcker, vars 

syfte är att eleverna ska få fördjupa sig i att visuellt jämföra och muntligt förklara likheter och 

skillnader mellan bl.a. geometriska figurers procentandelar (Ma, 2010). Därmed får eleverna i 

matematiksvårigheter via dessa böcker i undervisningen utveckla det auditiva och det 

sensoriska minnet om vilka uppgifter som är rätt, och vilka uppgifter som är fel (Woolfolk & 

Karlberg, 2015). 

Vidare behöver elever i matematiksvårigheter återkommande träning som kan främja elevers 

lärande när det gäller att uppfatta mönster, förstå sambandet mellan t.ex. addition och 

subtraktion, platsvärden, samt kunna gruppera och jämföra relevanta tal (Hornigold, 2015). 

Elever i matematiksvårigheter måste också få möjligheter att få träna uppåträkning istället för 

nedåträkning i subtraktion, eftersom just uppåträkning avlastar arbetsminnet som inte 

nedåträkning gör (Peters, de Smedt, Torbeyns, Verschaffel & Ghesquière, 2014). Vidare 

behöver träningen via läromedlen vara tillrättalagd, så att elever vet exakt vad de förväntas 

göra dvs. innehållet i böckerna och undervisningen måste vara strukturerat. Det är också 

nödvändigt att elever i matematiksvårigheter får möjligheter att träna på att läsa av diagram, 

samt sortera ordningstal från t.ex. det lägsta talet till det högsta talet (Friso-van den Bos et al., 

2013). 

Relationellt perspektiv 

Inom specialpedagogiken är det enligt Persson och Persson (2013) särskilt två perspektiv som 

kommer till uttryck, det relationella perspektivet och det kategoriska perspektivet. Med ett 

relationellt perspektiv riktas uppmärksamheten mot lärmiljön och de brister som kan finnas 

där. Det innebär att brister alltid ska åtgärdas för att hjälpa elever att lyckas i sin 

matematikutveckling (i enlighet med Persson & Persson, 2013). Det relationella perspektivet 

medför därför att specialläraren alltid ska leta hinder och svårigheter i lärmiljön, för att på så 

sätt förebygga svårigheter som uppstår för elever i skolan (SFS, 2011:186). Socialstyrelsen 

och Skolverket (2016) utgår ifrån det relationella perspektivet genom att beskriva att skolan 

ska arbeta främst förebyggande och främjande, vilket är skolutveckling som ska göras 

kontinuerligt av specialläraren i matematik. I motsats till det relationella perspektivet, är det 

kategoriska perspektivet som utgår ifrån att brister finns hos eleven varför eleven måste 
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åtgärdas, istället för skolans lärmiljö (Persson & Persson, 2013). I den här undersökningen 

utgår jag i enlighet med Persson och Persson (2013) ifrån det relationella perspektivet. 

Det relationella perspektivet i matematik har två utgångspunkter gällande läromedel. 

Läromedlens innehåll som främjar lärande för elever i matematiksvårigheter, främjar även 

kunskapsutveckling hos elever som inte är i matematiksvårigheter. Elever ska också kunna 

följa med i matematikböcker och undervisningen utan att forceras fram på kortast möjliga tid, 

vilket annars riskerarar skapa fler tyngre matematikmisslyckanden (Fuchs & Fuchs, 2001).  

Matematikböckerna ska utifrån det relationella perspektivet genom undervisande lärare 

och/eller speciallärare, kunna möta alla elever, även de eleverna som inte lyckas i 

matematiken (Clausen-May & Baale, 2015; Fuchs & Fuchs, 2001; Gurganus, 2017). Det 

relationella perspektivet är också att inte alltid, (som i den här uppsatsen), tänka olika böcker 

till olika elever, (extra anpassningar), utan en och samma bok till varje elev (Everatt, 

Mahfoudhi, Al-Manabri & Elbeheri, 2015; Gurganus, 2017; Svenska Unescorådet, 2006). 

Olika böcker till olika elever kan utifrån det relationella perspektivet också bedömas som en 

stigmatisering, eftersom när den kunskapssvaga eleven får en lättare bok, riskerar att uppleva 

sig särbehandlad (Persson & Persson, 2013).   

Kognitiv teori 

I undervisningen av matematik är det särskilt viktigt att läraren tar hänsyn till elevernas 

arbetsminne (Fuchs & Fuchs, 2001). När arbetsminnet blir överbelastat av för svårt 

läromedelsinnehåll eller att innehållet i böckerna och/eller i lärarnas genomgång upplevs 

rörigt, tappar eleven fokus för ämnet matematik (Woolfolk & Karlberg, 2015). Visuella 

perceptionssvårigheter är kopplade till arbetsminnet och även motoriken, som vidare kan leda 

till att elever bl.a. sätter platsvärdet fel i uppställningar. Hänsyn måste därför tas till 

perceptionen med arbetsminnet i undervisningen, där informationen i läromedlen måste vara 

noga utvald, nedbrutet i sektioner, tillrättalagd och presenteras i tydliga bilder och typsnitt 

(Friso-van den Bos et al., 2013). 

 

Enligt kognitiv teori är matematiksvårigheter en nedsatt funktion i arbetsminnet som kan yttra 

sig även som en matematikångest dvs. det låser sig för eleven när eleven ser ett tal, eller att 

eleven t.ex. inte kan uppfatta mönster (Dowker et al., 2015; Kaufmann et al., 2013; Ramirez 

et al., 2015). Eleverna saknar också förmågan att skapa en inre mental tallinje varför 

taluppfattning är svårt för dessa elever att förstå (Morsanyi & Szüca, 2015). På grund av den 
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nedsatta funktionen i arbetsminnet, blir det svårt för eleven i matematiksvårigheter att känna 

igen tidigare kunskaper dvs. hämta information från långtidsminnet (Woolfolk & Karlberg, 

2015).  

 

Återkommande strukturerad träning och repetitioner inom samma matematikområde är därför 

nödvändigt, för att arbetsminnet ska kunna foga samman alla matematikdelarna till en hel 

pusselbit (Woolfolk & Karlberg, 2015). Exempelvis framhåller Gurganus (2017) utifrån 

kognitiv teori; att elever i matematiksvårigheter främjas av matematikinnehåll som bygger på 

varandra (som i Singaporemodellen), steg-för-steg instruktioner, tydliga bilder och metoder i 

sekvenser, tillräckligt många uppgifter som kommer i progression och/eller går från det 

konkreta till det abstrakta. Samtidigt menar Geary (2005) att det krävs mer forskning om 

arbetsminnets roll, för att kunna uttala sig om vilka pedagogiska strategier som är bäst för 

eleverna. 
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Metod                                                                                                              

I detta avsnitt beskrivs: vald forskningsmetod, urval, deduktiv ansats, analysverktyg, 

analysens genomförande, forskningsetiska aspekter och metoddiskussion. 

Forskningsmetod 

För att kunna analysera de tre läromedlen, matematikböcker i kombination med respektive 

lärarhandledning, har jag valt att använda en kvalitativ textanalys som metod. Det innebär 

enligt Widén (2014) att man läser och analyserar utvalda texter ur läromedlen med syfte att få 

en helhetsbild om hur läromedlens möter elever i matematiksvårigheter. För att kartlägga 

läromedlens kvalitet med syfte att söka delar i läromedlen som kan vara relevanta för främst 

elever i matematiksvårigheter, behöver forskaren utgå ifrån kritiska frågor som man söker 

svar på (Widén, 2014).  

Urval 

Jag beställde hem tre matematikböcker (tillhörande lärarhandledningar lånade jag från 

biblioteket) som jag visste användes på mina tidigare arbetsplatser. Jag har därmed använt ett 

strategiskt urval i enlighet med Bryman (2015) som betyder att jag medvetet har valt ut dessa 

läromedel, för att utveckla kunskap om de skapar matematiksvårigheter för bl.a. mina tidigare 

mellanstadieelever, eller om läromedlen åt andra hållet förebygger och främjar 

matematiksvårigheter dvs. uppfyller matrisen nivå 3 (är definitivt verktyg i 

matematikundervisningen, se tabell 1).  

 

Dessa tre utvalda böcker som därmed har att granskats för studien är: Prima Formula 4 

Matematik, Matte Direkt Borgen 4a och Koll på matematik 4a. Prima Formula 4 Matematik 

består av tvåhundrafjorton sidor och är författad av lärarna Sjöström och Sjöström (2016). 

Mattedirekt Direkt Borgen 4a består utav hundrasextio sidor och är författad av lärarna Falck, 

Picetti och Sundin (2003). Koll på matematik 4a innehåller tvåhundrafyrtiotre sidor och är 

författade av lärarna Björklund och Dalsmyr (2014). Dessa tre lärarhandledningar som har 

granskats är också: Prima Formula Matematik 4 Lärarhandledning av Sjöström och Sjöström 

(2016), Matte Direkt Borgen 4a Lärarhandledning av Falck et al. (2003) samt Koll på 

Matematik 4a Lärarguide av Björklund och Dalsmyr (2014). 
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Deduktiv ansats  

Analysverktyget i den här uppsatsen är Doablers et al. (2012) bedömningsmatris, vilken 

presenteras i tabell 1. Genom att ta utgångspunkt i Doablers matris kan ansatsen också 

betraktas som deduktiv.  

Analysverktyg 

Doablers et al. (2012) hela bedömningsmatrisen innehåller åtta kriterier: förförståelse, 

matematiska begrepp, explicita instruktioner, exempel på instruktioner, matematikmodeller, 

träning och progression, akademisk feedback, samt formativ feedback. Matrisen med alla de 

åtta kriterierna använde Doabler i sambedömning med bl.a. psykolog, för att undersöka om 

läromedel för årskurs två och fyra brister i att möta elever i matematiksvårigheter. Jag har valt 

att gå på djupet om enbart tre kriterier i matrisen, av Doablers åtta kriterier. Dessa tre nämnda 

kriterier i matrisen som presentera är i ordningen: matematiska begrepp, explicita 

instruktioner samt träning och progression (se tabell 1). Kriterierna är särskilt intressant att 

använda sig i, eftersom kriterierna utifrån kognitiv teori i enlighet med Woolfolk och 

Karlberg (2015) förebygger matematiksvårigheter.  

 

Tabell 1. Doablers et al. (2012) s. 204, bedömningsmatris som analysverktyg. 

 

Doabler et al. (2012) har utformat fyra bedömningsnivåer för kriterierna; finns ej betyder att 

kriteriet inte kan identifieras i läromedlet, vilket är den lägsta nivån i matrisen, medan nivå 3 

är den högsta nivån. Nivåerna definieras med hjälp av nyckelbegrepp som exempelvis 

relevant, strukturerat, ostrukturerad, systematisk, begränsat antal, flera, enstaka, 

Kriterier  Nivå 1 Nivå 2  Nivå 3 

Matematiska 

begrepp 

Finns 

ej 

Identifierar relevanta 

nyckelbegrepp, men enbart 
i början av 

matematikområdet/boken.  

Identifierar vidare genomgående 

på några av nyckelbegreppen, i 
boken. Eleven erbjuds inte att 

träna på begreppen. 

Identifierar vidare genomgående på 

alla nyckelbegreppen i boken. 
Eleven erbjuds att på träna 

begreppen. 

Explicita 
instruktioner  

Finns 
ej 

Erbjuder begränsat antal 
lärarledda lektioner (t.ex. 

två exempel). 

Erbjuder flera lärarledda 
lektioner, men som inte fångar 

kärnan i ämnet. 

Erbjuder systematiskt steg för steg 
instruktioner. Erbjuder explicita 

direktiv och fångar kärnan i ämnet.  

Träning och 
progression 

Finns 
ej  

Erbjuder enstaka 
möjligheter till att muntligt 

träna på matematiska 
begrepp (t.ex. i par), men 

träningen är ostrukturerad. 

Inkluderar begränsad 
möjlighet till skriftlig 

träning, men träningen är 

ostrukturerad. 

Erbjuder begränsat antal 
möjligheter till att muntligt träna 

på matematiska begrepp. 
Erbjuder möjligheter till 

strukturerad skriftlig träning. 

Eleverna erbjuds att visa på 
likheter och skillnader inom 

samma matematikområde.  

Erbjuder tillräckligt många 
möjligheter att muntligt träna på 

matematiska begrepp i grupp, med 
återkoppling på både individ- och 

gruppnivå. Eleverna erbjuds att visa 

på likheter och skillnader inom 
samma matematikområde. 
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genomgående och tillräckligt många möjligheter (se tabell 1). Doablers et al. (2012) avsikt är 

att läromedlen ska uppnå nivå 3 i matrisen för att läromedlen som helhet ska klassas som 

relevanta för främst elever i matematiksvårigheter t.ex. att läromedlen erbjuder steg-för-steg 

lektioner dvs. systematiskt i kriteriet explicita instruktioner (se tabell 1). Utifrån begreppet 

genomgående i matrisen har jag i kriteriet matematiska begrepp räknat begreppen i böckerna, 

för att bl.a. utläsa om alla begreppen som nämnts i början av respektive avsnitt t.ex. 

taluppfattning (nivå 1) förekommer på nästan varje sida (nivå 3). Doabler et al. (2012) har 

t.ex. i matrisen för två av kriterierna, explicita instruktioner (nivå 1) samt träning och 

progression (nivå 2) angett att begreppet begränsat antal är två exempel i läromedlen (se 

tabell 1). Där har jag utgått ifrån Singaporemodellen dvs. två exempel är detsamma som två 

matematikområden i enlighet med Ma (2010). För att bedöma om kriteriet träning och 

progression är enligt matrisens nyckelbegrepp strukturerade för elever i 

matematiksvårigheterhar (nivå 2 i matrisen, se tabell 1) har jag i analysen även tagit hjälp av 

Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2019), där vikten av bildstöd som går från det 

konkreta till det abstrakta (se figur 1) betonas.  

 

Figur 1. Pedagogiska strategier [bild] av Specialpedagogiska Skolmyndigheten, 2019, 

https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/matematiksvarigheter/pedagogiska-strategier/ 

I min undersökning har jag därmed utgått ifrån Doablers et al. (2012) bedömningsmatris och 

Specialpedagogiska Skolmyndighetens (2019) bildstöd, för att kunna dra slutsatser huruvida 

delar i matematikböckerna med tillhörande lärarhandledningarna, är relevanta i 

undervisningen av elever i matematiksvårigheter. 

 

https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/matematiksvarigheter/pedagogiska-strategier/
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Analysens genomförande 

För att veta exakt vad jag ska leta efter i lärarhandledningarna började jag med att först 

översätta hela den engelska bedömningsmatrisen (som Doabler et al., 2012, har utformat ut 

för amerikanska årskurs fyra-elever), till svenska. Vid min översättning av matrisen har jag 

tagit hjälp av förklaringar av specialpedagogiska ord, (bl.a. discrimination practise), genom 

Doabler, Smith, Nelson, Clarce, Berg och Fien (2018); Doabler et al., (2012); Gurganus 

(2017) samt Ma (2010). När översättningen av matrisen var klar läste jag in mig på 

forskningen för att få klarhet i vad just de tre utvalda kriterierna: matematiska begrepp, 

explicita instruktioner samt träning och progression betyder, och hur dessa kriterier utifrån 

kognitiv teori ska bedömas. Därefter gjordes i enlighet med Bryman (2015) en pilotstudie, 

vilket betyder att jag undersökte delar av taluppfattningen i en annan lärobok (utan 

lärarhandledning) som inte är med i den här uppsatsen, (Bas Favorit matematik 4a), för att 

säkerställa att matrisen fungerade även i en svensk kontext.  

 

När jag visste vad kriterierna betyder och att matrisen fungerade i enlighet med beskrivningen 

hos Widén (2014) börjande jag systematiskt leta efter de tre kriterierna i läromedlen, utifrån 

matrisen (forskningsfråga 1). Nästa steg i textanalysen var att analysera kriteriernas 

nyckelbegrepp utifrån kognitiv teori och det relationella perspektivet för att finna svar på 

forskningsfrågorna 2 och 3. Utifrån nyckelbegreppen i matrisen till varje kriterium (som 

beskrivs i avsnittet Analysverktyg och tabell 1) kopplade jag begreppen till forskningen.  

Forskningsetiska aspekter 

När man forskar måste man utgå ifrån fyra etiska principer dvs. krav som berör samtycke, 

information, nyttjande och konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2017). Jag har därmed ringt upp 

alla förlagen den 2018-10-07 för att informera upphovsmännen om uppsatsens syfte 

(informationskravet). Samtliga upphovsmän har i samtalet godkänt att deras bilder, 

instruktioner samt uppgifter från läromedlen publiceras i den här uppsatsen, 

(samtyckeskravet), men ingen annanstans (nyttjandekravet). Då denna uppsats bygger på 

läromedelsgranskningar och inte är en uppsats som berör privatpersoner, vilka känsliga 

uppgifter kan röjas gäller inte konfidentialitskravet (Vetenskapsrådet, 2017). Alla 

upphovsmännen har fått mitt telefonnummer och studentmailadress utifall att de skulle ångra 

sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2010). 
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Metoddiskussion 

Fördelen med att använda matrisen hos Doabler et al. (2012) är att den är vetenskapligt 

granskad. Den bidrar därför till att säkra tillförlitligheten i min undersökning. Fördelen med 

matrisen är därmed att den ökar chanserna för en internationell likvärdig bedömning 

läromedlen emellan (Doabler et al., 2012). Matrisen som rättesnöre om hur läromedlen ska 

bedömas betyder att forskaren inte får hitta på egna bedömningsnivåer/bedömningar som 

forskaren anser mer relevanta än matrisen. Alla slutsatser i undersökningen baseras därför på 

den deduktiva ansatsen (Alwood & Eriksson, 2017).  

 

Svårigheten med deduktiv ansats kan vara att tolka matrisens formuleringar (Awood & 

Eriksson, 2017). I kriteriet explicita instruktioner upplevde jag i matrisen, (se tabell 1), 

begreppet lärarledda lektioner förvirrande, varför jag utifrån forskningen analyserade om 

instruktionerna i läromedlen framstår som främst steg-för-steg lektioner dvs. ett moment i 

taget med tvådimensionella bilder i främst enfärgade sekvenser (Friso van den Bos et al., 

2013; Hudson & Miller, 2006; Woolfolk & Karlberg, 2015).  

 

I kriteriet träning och progression tog jag i matrisen som nämnts fasta på formuleringen 

begränsad möjlighet, (se tabell 1), som betyder två stycken möjligheter (Doablers et al., 

2012). Därmed bestämde jag mig att formuleringen enstaka möjligheter i matrisen är 

relevanta träningstillfällen i enbart ett matematikinnehållsområde dvs. bygger på ett 

spiralformat kursplanetänk (Singaporemodellen). Vidare bestämde jag mig för att 

formuleringen tillräckligt många möjligheter i kriteriet träning och progression i matrisen, är 

relevanta träningstillfällen i minst tre stycken strukturerade utvalda 

matematikinnehållsområden (Ma, 2010). Utifrån begreppet möjligheter i kriteriet har jag även 

undersökt om de skriftliga uppgifterna i läromedlen också kan sättas in i ett sammanhang t.ex. 

genom text- och/eller problemlösningsuppgifter (Boaler, 2011). Utifrån begreppet struktur i 

matrisen, (i kriteriet träning och progression), har jag därmed undersökt om uppgifterna i 

läromedlen är explicita dvs. kommer i progression, går från det konkreta till det abstrakta, 

samt om uppgifterna, som tidigare har nämnts, bygger på ett spiralformat kursplanetänk t.ex. 

tallinjen som också negativ tal (Gurganus, 2017). I undersökningen av kriteriet skriftlig 

träning och progression har jag utgått ifrån läromedlens instruktioner om räknemetoder, samt 

bilder till uppgifterna, för att i textanalysen avgöra om bl.a. rutinuppgifter, (se tabell 1), är 

strukturerade (Gurganus, 2017). 
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Svårigheten i undersökningen har stundvis varit att hålla isär kriterierna matematiska begrepp 

samt träning och progression i bedömningen, eftersom den muntliga träningen återkommer i 

dessa båda kriterier (Doabler et al., 2012). Undersökningen om kriteriet matematiska begrepp 

har till skillnad från kriteriet träning och progression, (där jag har behövt gå igenom 

läromedlen i flera omgångar), varit relativt tidsbesparande att analysera, eftersom matrisen i 

kriteriet matematiska begrepp är tydlig om vad som gäller vid bedömning (se tabell 1). Jag 

har vid undersökningen fokuserat på att redovisa matematiska nyckelbegrepp, som ska finnas 

till passande uppgifter i matematikböckerna med tillhörande lärarhandledning t.ex. begreppet 

tallinje vid uppgifter om tallinjen i området taluppfattning (McIntosh, 2008). 

 

För att visa transparens i undersökningen dvs. öka chanserna för replikerbarhet har jag 

redovisat textanalysen i matematikområdena taluppfattning och addition/subtraktion med 

varje läromedel var för sig. För att visa transparens i varje matematikområde redovisas 

resultatet systematiskt som redogörande tankegångar, samt som övergripande beskrivningar 

t.ex. om instruktionerna i läromedlen utifrån matrisen, (se tabell 1), är explicita eller inte (i 

enlighet med Bryman, 2015). Ett hot mot tillförligheten och trovärdigheten, trots medveten 

transparens i den underökningen är att jag själv med att bedöma läromedlen gentemot 

matrisen (dvs. enbart ett relationellt perspektiv). Resultatet skulle kunna bli annorlunda om 

jag hade sambedömt böckerna tillsammans med andra speciallärare i matematik och andra 

professioner t.ex. psykologer (Doabler et al., 2012).  
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Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet gällande de tre kriterierna: matematiska begrepp, explicita 

instruktioner, skriftlig träning och progression. Avslutningsvis redovisas en 

resultatsammanfattning om vilka nivåer utifrån matris som kriterierna uppfyller. 

Matematiska begrepp 

 

Prima Formula 4 Matematik – Taluppfattning 

Tre relevanta nyckelbegrepp: tal, mönster och talföljd kan identifieras på nästan varje sida 

(genomgående) i både matematikboken och lärarhandledningen. Begreppen är relevanta för 

elever i matematiksvårigheter, eftersom eleverna får träna på att tal som blir mönster (se figur 

2) tydliggör talföljd, vilket kan skapa förståelse när det gäller taluppfattning. Eleven erbjuds 

också i Prima Formula 4 Matematik att träna begreppen muntligt två gånger, med koppling 

till också addition som problemlösning. Kriteriet matematiska begrepp avseende 

taluppfattning uppfyller därför nivå 3 (se tabell 2). 

Prima Formula 4 Matematik – Addition/Subtraktion 

Fyra relevanta nyckelbegrepp: addition, summa, subtraktion och differens kan identifieras 

genomgående både i matematikboken och lärarhandledningen som anger att 

elevgruppsdiskussioner ska utgå ifrån bilder. Begreppen kopplas utöver matematikområdet 

addition/subtraktion till matematikområdet mätning, varför begreppen till räknesätten 

addition/subtraktion visar på nyttan med att kunna räkna. Dock saknas begreppen för 

platsvärdena i läromedlen t.ex. ental, tiotal, hundratal vid uppgifter som stående addition och 

subtraktion. Begreppen som författarna lyfter fram i läromedlen får eleverna utifrån matrisen 

muntliga träna på i olika gruppsammanhang, varför kriteriet matematiska begrepp trots 

avsaknad av begreppen på talsorterna till viss del kan förebygga matematiksvårigheter, 

Kriteriet matematiska begrepp i läromedlet Prima Formula 4 Matematik avseende addition 

och subtraktion uppfyller därför nivåerna 1, 2 och del av nivå 3 (se tabell 2). 
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Tabell 2. Resultat för kriteriet matematiska begrepp i läromedlet Prima Formula 4 

Matematik. 

Matte Direkt Borgen 4a  

Inga matematiska begrepp kan utifrån matrisen identifieras i början av avsnitten: 

taluppfattning och addition/subtraktion, varför kriteriet matematiska begrepp i läromedlet 

Matte Direkt Borgen 4a finns ej (se tabell 3). 

Tabell 3. Resultat för kriteriet matematiska begrepp i läromedlet Matte Direkt Borgen 4a. 

Koll på matematik 4a – Taluppfattning 

Nyckelbegreppen: ental, tiotal, hundratal, tusental, tallinje, talsorter och tal kan identifieras 

genomgående i främst matematikboken, men eleverna erbjuds inte att träna på begreppen. 

Kriteriet matematiska begrepp i läromedlet Koll på matematik 4a med avseende 

taluppfattning uppfyller därför nivå 1 och 2 och del av nivå 3 (se tabell 4). 

 

 

 

Matematikområden   Nivå 1 Nivå 2  Nivå 3 

Taluppfattning Finns 
ej 

Identifierar relevanta 
nyckelbegrepp, men enbart 

i början av 
matematikområdet/boken.  

Identifierar vidare 
genomgående på några av 

nyckelbegreppen, i boken. 
Eleven erbjuds inte att träna på 

begreppen. 

Identifierar vidare genomgående 
på alla nyckelbegreppen i boken. 

Eleven erbjuds att på träna 
begreppen. 

Addition/Subtraktion Finns 
ej 

Identifierar relevanta 
nyckelbegrepp, men enbart 

i början av 
matematikområdet/boken.  

Identifierar vidare 
genomgående på några av 

nyckelbegreppen, i boken. 
Eleven erbjuds inte att träna på 

begreppen. 

Identifierar vidare genomgående 
på alla nyckelbegreppen i boken. 

Eleven erbjuds att på träna 
begreppen. 

Matematikområden   Nivå 1 Nivå 2  Nivå 3 

Taluppfattning Finns 
ej 

Identifierar relevanta 
nyckelbegrepp, men enbart 

i början av 

matematikområdet/boken.  

Identifierar vidare 
genomgående på några av 

nyckelbegreppen, i boken. 

Eleven erbjuds inte att träna på 
begreppen. 

Identifierar vidare genomgående 
på alla nyckelbegreppen i boken. 

Eleven erbjuds att på träna 

begreppen. 

Addition/Subtraktion Finns 
ej 

Identifierar relevanta 
nyckelbegrepp, men enbart 

i början av 

matematikområdet/boken.  

Identifierar vidare 
genomgående på några av 

nyckelbegreppen, i boken. 

Eleven erbjuds inte att träna på 
begreppen. 

Identifierar vidare genomgående 
på alla nyckelbegreppen i boken. 

Eleven erbjuds att på träna 

begreppen. 
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Koll på matematik 4a – Addition/Subtraktion 

Några av nyckelbegreppen: term, summa och differens kan identifieras genomgående i både 

matematikboken och lärarhandledningen (men ingen repetition från området taluppfattning 

finns i läromedlet för begreppen på talsorterna). Eleverna erbjuds inte att träna på begreppen. 

Kriteriet matematiska begrepp i Koll på matematik 4a uppfyller därför nivå 2 (se tabell 4). 

Tabell 4. Resultat för kriteriet matematiska begrepp i läromedlet Koll på Matematik 4a. 

Explicita instruktioner 

 

Prima Formula 4 Matematik – Taluppfattning  

Inga explicita instruktioner kan identifieras avseende taluppfattning i matematikboken. I 

lärarhandledningen däremot är flera återkommande exempel på explicita instruktioner synliga 

som verktyg, t.ex. då eleverna med stöd av läraren ska fundera ut fortsättningen på olika 

mönster ihop med textinstruktioner till varje bild. Kriteriet explicita instruktioner i Prima 

Formula 4 Matematik (enbart lärarhandledningen) avseende taluppfattning uppfyller därför 

nivå 2 i matrisen (se tabell 5). 

Prima Formula 4 Matematik – Addition/Subtraktion 

Inga explicita instruktioner kan identifieras avseende addition/subtraktion i något av 

läromedlen. Kriteriet explicita instruktioner finns därför ej (se tabell 5). 

 

 

 

Matematikområden   Nivå 1 Nivå 2  Nivå 3 

Taluppfattning Finns 
ej 

Identifierar relevanta 
nyckelbegrepp, men enbart 

i början av 

matematikområdet/boken.  

Identifierar vidare 
genomgående på några av 

nyckelbegreppen, i boken. 

Eleven erbjuds inte att träna på 
begreppen. 

Identifierar vidare genomgående 
på alla nyckelbegreppen i boken. 

Eleven erbjuds att på träna 

begreppen. 

Addition/Subtraktion Finns 
ej 

Identifierar relevanta 
nyckelbegrepp, men enbart 

i början av 

matematikområdet/boken.  

Identifierar vidare 
genomgående på några av 

nyckelbegreppen, i boken. 

Eleven erbjuds inte att träna på 
begreppen. 

Identifierar vidare genomgående 
på alla nyckelbegreppen i boken. 

Eleven erbjuds att på träna 

begreppen. 
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Tabell 5. Resultat för kriteriet explicita instruktioner i läromedlet Prima Formula 4 

Matematik. 

Matte Direkt Borgen 4a – Taluppfattning  

I enbart matematikboken identifieras först två instruktioner som sekvenser. Instruktionerna 

består utav bilder på mörkgula talsorter (på tiobassystemet; tusental, tiotal och ental) som 

smälter in gentemot gul bakgrund, varför talsorterna blir svåra att visuellt uppfatta. Kriteriet 

explicita instruktioner i Matte Direkt Borgen 4a avseende taluppfattning bedöms därför inte 

att vara explicita dvs. finns ej (se tabell 6).  

Matte Direkt Borgen 4a – Addition/Subtraktion  

Tre tallinjer som är avsedda att visa subtraktion som nedåträkning i steg genom just vertikala 

olika färglinjer kan först identifieras i matematikboken. Explicit instruktion om subtraktion 

för elever i matematiksvårigheter är enligt Bentley och Bentley (2016) uppåträkning istället 

för nedåträkning, varför tallinjerna med vertikala färglinjer som instruktioner bedöms att inte 

vara explicita dvs. finns ej (se tabell 6). 

Tabell 6. Resultat för kriteriet explicita instruktioner i läromedlet Matte Direkt Borgen 4a. 

 

Matematikområden   Nivå 1 Nivå 2  Nivå 3 

Taluppfattning Finns 
ej 

Erbjuder begränsat antal 
lärarledda lektioner (t.ex. 

två exempel). 

Erbjuder flera lärarledda 
lektioner, men som inte fångar 

kärnan i ämnet. 

Erbjuder systematiskt steg för 
steg instruktioner. Erbjuder 

explicita direktiv och fångar 

kärnan i ämnet.  

Addition/Subtraktion Finns 

ej 

Erbjuder begränsat antal 

lärarledda lektioner (t.ex. 

två exempel). 

Erbjuder flera lärarledda 

lektioner, men som inte fångar 

kärnan i ämnet. 

Erbjuder systematiskt steg för 

steg instruktioner. Erbjuder 

explicita direktiv och fångar 
kärnan i ämnet.  

Matematikområden   Nivå 1 Nivå 2  Nivå 3 

Taluppfattning Finns 
ej 

Erbjuder begränsat antal 
lärarledda lektioner (t.ex. 

två exempel). 

Erbjuder flera lärarledda 
lektioner, men som inte fångar 

kärnan i ämnet. 

Erbjuder systematiskt steg för 
steg instruktioner. Erbjuder 

explicita direktiv och fångar 

kärnan i ämnet.  

Addition/Subtraktion Finns 

ej 

Erbjuder begränsat antal 

lärarledda lektioner (t.ex. 

två exempel). 

Erbjuder flera lärarledda 

lektioner, men som inte fångar 

kärnan i ämnet. 

Erbjuder systematiskt steg för 

steg instruktioner. Erbjuder 

explicita direktiv och fångar 
kärnan i ämnet.  
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Koll på matematik 4a – Taluppfattning 

Explicit instruktion avseende taluppfattning kan identifieras vid två tillfällen i 

matematikboken. Det gäller en instruktion om tallinjen och en om talföljder. Instruktionerna 

finns även i lärarguiden och ger precisa instruktioner om att till exempel se skillnader mellan 

tal för att kunna ange rätt tal i en talföljd (se figur 2). 

 

Figur 2. Skillnader mellan tal i talföljder (Björklund & Dalsmyr, 2014 s. 22) 

För taluppfattning uppfyller kriteriet explicita instruktioner därmed nivå 2 (se tabell 7). 

Koll på matematik 4a – Addition/Subtraktion 

I matematikboken kan två steg-för-steg-instruktioner identifieras i samband med stående 

uppställning för addition respektive subtraktion med minnessiffra. Dessa består av tre 

meningar som instruerar procedurerna i tre steg, vilket också är synligt i lärarguiden.  

Instruktionerna i läromedlet om metoderna stående algoritmer är otydliga för elever i 

matematiksvårigheter, eftersom dessa behöver framgå enligt Hudson och Miller (2006) i 

progressionen, först ingen minnessiffra/växling, vidare till dubbla minnessiffror/växlingar 

med också bildstöd på tiobasmaterial. Det framgår inte heller någon förklaring i 

instruktionerna i läromedlet varför minnessiffran hamnar över rätt talsort. Instruktionerna i 

läromedlet om metoderna uppställningar går för fort fram, skapar matematiksvårigheter, 

varför de två steg-för-steg instruktionerna inte bedöms vara explicita dvs. finns ej (se tabell 7). 
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Tabell 7. Resultat för kriteriet explicita instruktioner i läromedlet Koll på matematik 4a. 

Träning och progression 

Prima Formula 4 Matematik – Taluppfattning 

Enstaka uppgifter som går ut på att eleverna ska förstå ökningen i upprepad addition kan 

identifieras i både matematikboken och lärarhandledningen. Mönstren i läromedlet framstår 

som tydliga bilder på föremål i grupperingar bl.a. som enfärgade sekvenser, där mönstren t.ex. 

tioskutt ska dokumenteras i tabeller. 

 

 

Figur 3. Mönster som ska dokumenteras i tabell (Sjöström & Sjöström, 2016, s. 24) 

 

Uppgifterna tränar förmågan att se mönster som framstår i progression (struktur) över flera 

sidor t.ex. från treskutt till tioskutt, varför elever får tid att träna på att upptäcka och 

dokumentera mönstret addition. Dock framgår inte upprepad addition som en förståelse till 

multiplikation direkt i boken, utan ett ca sextio sidor senare i boken, vilket inte ger struktur 

och sammanhang till elever i matematiksvårigheter. 

 

Mönstret övergår till begränsat antal uppgifter om talsorternas specifika värden kan 

identifieras i enbart matematikboken, där bildstödet tiobasmaterialet finns som ska översättas 

till tal. Bildstödet tiobasmaterialet till uppgifterna framstår i en tydlig layout, men inte i 

enfärgade sekvenser. Vidare övergår inte uppgifterna om talsorter direkt hela vägen över till 

Matematikområden   Nivå 1 Nivå 2  Nivå 3 

Taluppfattning Finns 

ej 

Erbjuder begränsat antal 

lärarledda lektioner (t.ex. 
två exempel). 

Erbjuder flera lärarledda 

lektioner, men som inte fångar 
kärnan i ämnet. 

Erbjuder systematiskt steg för 

steg instruktioner. Erbjuder 
explicita direktiv och fångar 

kärnan i ämnet.  

Addition/Subtraktion Finns 
ej 

Erbjuder begränsat antal 
lärarledda lektioner (t.ex. 

två exempel). 

Erbjuder flera lärarledda 
lektioner, men som inte fångar 

kärnan i ämnet. 

Erbjuder systematiskt steg för 
steg instruktioner. Erbjuder 

explicita direktiv och fångar 

kärnan i ämnet.  
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det abstrakta dvs. rutinuppgifter som ska räknas ut som uppställningen addition framgår trettio 

sidor senare i boken, (efter området mätning med fokus på att omvandla olika enheter), varför 

elever inte får ett direkt sammanhang (ostrukturerat) om hela matematikområdet 

positionssystemet.  

 

Begränsat antal läsförståelseuppgifter kan identifieras i enbart matematikboken efter 

tiobasmaterialet som går ut på att kunna läsa av siffrors positioner i veckotabeller om 

målpoäng till större tydliga fotografier, om bl.a. bollsport. Upplägget i boken från 

tiobasmaterialet till läsförståelseuppgifter om positioner visar ändå på en viss struktur. 

 

I enbart matematikboken kan uppgifter identifieras som går ut på att skriftligt träna talföljder 

genom att placera ut tal på tallinjer eller storleksordna tal. Uppgifterna om talföljder och 

tallinjer består utav enbart heltal, varför träningen utifrån spiralformad kursplan 

(Singaporemodellen) utifrån matrisen bedöms vara begränsad och ostrukturerad. 

  

Muntlig träning kan utifrån matrisen identifieras på två boksidor i matematikboken om elva 

uppgifter med tillhörande lektionsupplägg i lärarhandledningen (begränsat möjlighet till 

muntlig träning), där eleverna också ska enskilt eller i klass muntligt förklara bl.a. mönster 

och talföljder. 

 

Sammanfattningsvis identifieras två muntliga strukturerade träningstillfällen och även flera 

skriftliga uppgifter som inte är i progression dvs., som är ostrukturerade. Kriteriet träning och 

progression i läromedlet Prima Formula 4 Matematik avseende taluppfattning, utifrån dem 

redovisade uppgifterna uppfyller därför nivå 1 och del av nivå 2 (se tabell 8). 

 

Prima Formula 4 Matematik– Addition/Subtraktion 

I matematikboken förekommer tresiffriga tal som utifrån instruktion ska räknas ut som 

stående addition med en minnessiffra, och stående subtraktion med en växling. Talen i boken 

finns inte som progression t.ex. först utan minnessiffra, sedan med en minnessiffra och vidare 

till dubbla minnessiffror (ostrukturerad skriftlig träning). Dock finns en extrauppgift i 

lärarhandledningen (men inte i övriga lärarhandledningar), där eleverna ska skriva av ett 

rutnät för att positioner i addition ska hamna rätt i tärningsspel om stående addition, vilket kan 
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användas som träning innan eleverna tar sig an uppgifterna i boken (begränsad möjlighet till 

skriftlig träning). 

Två boksidor i matematikboken (i kombination till lärarhandledningen) erbjuder elever att 

diskutera olika matematiska lösningar i par bl.a. utifrån problemlösningsuppgifter kopplade 

till matematikområdet mätning, där räknesätten addition och/eller subtraktion ska användas 

för att lösa uppgifterna (struktur).  

Sammanfattningsvis erbjuds eleverna ett begränsat antal möjligheter att muntligt träna 

matematiska begrepp, (två sidor), samt begränsad möjlighet till skriftlig träning (två stående 

additions/subtraktionsalgoritmer i progression). Kriteriet träning och progression i läromedlet 

Prima Formula 4 Matematik avseende addition/subtraktion uppfyller därför nivå 1 och del av 

nivå 2 (se tabell 8). 

Tabell 8. Resultat för kriteriet träning och progression i läromedlet Prima Formula 4 

Matematik. 

Matte Direkt Borgen 4a – Taluppfattning 

Begränsad möjlighet till skriftlig träning av uppgifter om positionssystemet kan identifieras i 

både matematikboken och lärarhandledningen, som går ut på att eleverna ska översätta två 

olika bilder på talsorter till rätt tal. Talsorterna i läromedlet framstår i enfärgande sekvenser.  

Matematikområden   Nivå 1 Nivå 2  Nivå 3 

Taluppfattning Finns 

ej  

Erbjuder enstaka 

möjligheter till att muntligt 
träna på matematiska 

begrepp (t.ex. i par), men 

träningen är ostrukturerad. 
Inkluderar begränsad 

möjlighet till skriftlig 

träning, men träningen är 
ostrukturerad. 

Erbjuder begränsat antal 

möjligheter till att muntligt 
träna på matematiska begrepp. 

Erbjuder möjligheter till 

strukturerad skriftlig träning. 
Eleverna erbjuds att visa på 

likheter och skillnader inom 

samma matematikområde.  

Erbjuder tillräckligt många 

möjligheter att muntligt träna på 
matematiska begrepp i grupp, 

med återkoppling på både 

individ- och gruppnivå. 
Eleverna erbjuds att visa på 

likheter och skillnader inom 

samma matematikområde. 

Addition/Subtraktion Finns 
ej  

Erbjuder enstaka 
möjligheter till att muntligt 

träna på matematiska 

begrepp (t.ex. i par), men 
träningen är ostrukturerad. 

Inkluderar begränsad 

möjlighet till skriftlig 
träning, men träningen är 

ostrukturerad. 

Erbjuder begränsat antal 
möjligheter till att muntligt 

träna på matematiska begrepp. 

Erbjuder möjligheter till 
strukturerad skriftlig träning. 

Eleverna erbjuds att visa på 

likheter och skillnader inom 
samma matematikområde.  

Erbjuder tillräckligt många 
möjligheter att muntligt träna på 

matematiska begrepp i grupp, 

med återkoppling på både 
individ- och gruppnivå. 

Eleverna erbjuds att visa på 

likheter och skillnader inom 
samma matematikområde. 
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Figur 4. Talsorter i enfärgade sekvenser (Falck et al., 2003 s. 8)  

Positionssystemet som bildstöd på talsorter kopplas inte vidare direkt till uppställningar, utan 

t.ex. stående addition identifieras först trettio sidor senare i enbart matematikboken som 

enbart symboler, dvs. utifrån matrisen är upplägget i läromedlet ostrukturerat. Två 

läsförståelseuppgifter som handlar om positionssystemet talsorter kan identifieras strax efter 

uppgifterna bildstödet enfärgade talsorter (enbart i boken), vilka dock är för få i antal för att 

eleverna ska hinna träna att sätta in rätt räknesätt i rätt sammanhang. Positionssystemet börjar 

således i det konkreta, men går inte hela vägen över till det abstrakta (ostrukturerat). 

Sammanfattningsvis identifieras därför ostrukturerad träning av skriftliga uppgifter och ingen 

muntlig träning i läromedlet. Kriteriet träning och progression i läromedlet Matte Direkt 

Borgen 4a avseende taluppfattning uppfyller därför del av nivå 1 (se tabell 9). 

Matte Direkt Borgen - Addition/Subtraktion 

Enstaka möjligheter till skriftlig träning av subtraktionsuppgifter som utifrån instruktionen 

ska räknas ut som uppåträkning istället för nedåträkning, kan identifieras i enbart 

matematikboken. Instruktionen till talen är på en bild, (om växling av pengar där metoden är 

uppåträkning), i färgen svagt rosa som smälter in gentemot en gul bakgrund (enstaka 

möjlighet till ostrukturerad skriftlig träning). 

Sammanfattningsvis identifieras i läromedlet enbart många ostrukturerade skriftliga 

träningsuppgifter om addition/subtraktion (med också många extra arbetsblad om främst 

huvudräkningsuppgifter i lärarhandledningen) som genom sin mängd (trettio sidor i 

matematikboken) och räknemetod riskerar att skapa matematikångest. Kriteriet träning och 

progression i läromedlet Matte Direkt Borgen 4a avseende addition/subtraktion bedöms 

därför inte att identifieras dvs. är inte förebyggande och främjande (se tabell 9). 
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Tabell 9. Resultat för kriteriet träning och progression i läromedlet Matematik Direkt Borgen 

4a.  

Koll på matematik 4a – Taluppfattning 

Mönster är det matematikområde som genomsyrar avsnittet taluppfattning i både 

matematikboken och lärarguiden, bl.a. ska eleverna räkna ut mönster t.ex. enkla 

algebrauppgifter, rita ut ökning av mönster, eller skriva ut mönster i enkla och svåra talföljder 

till bildstöd på t.ex. numrerade nycklar som hör till olika rum. Mönsterträningen fortsätter 

även genom skriftliga problemlösningsuppgifter, där elever förväntas att rita eller skriva ut en 

lösning dvs. uppgifter som skapar ett flexibelt tänkande (möjligheter till strukturerad skriftlig 

träning).  

 

 

Figur 5. Problemlösningsuppgift (Björklund & Dalsmyr, 2014 s. 28) 

 

Uppgifterna om mönster där även praktisk träning ingår till skriftlig dokumentation 

framträder som utvecklande, (struktur finns för vissa av uppgifterna), men också som också 

begränsade t.ex. består träning av tallinjen enbart av heltal.  

Matematikområden   Nivå 1 Nivå 2  Nivå 3 

Taluppfattning Finns 
ej  

Erbjuder enstaka 
möjligheter till att muntligt 

träna på matematiska 

begrepp (t.ex. i par), men 
träningen är ostrukturerad. 

Inkluderar begränsad 

möjlighet till skriftlig 
träning, men träningen är 

ostrukturerad. 

Erbjuder begränsat antal 
möjligheter till att muntligt 

träna på matematiska begrepp. 

Erbjuder möjligheter till 
strukturerad skriftlig träning. 

Eleverna erbjuds att visa på 

likheter och skillnader inom 
samma matematikområde.  

Erbjuder tillräckligt många 
möjligheter att muntligt träna på 

matematiska begrepp i grupp, 

med återkoppling på både 
individ- och gruppnivå. 

Eleverna erbjuds att visa på 

likheter och skillnader inom 
samma matematikområde. 

Addition/Subtraktion Finns 

ej  

Erbjuder enstaka 

möjligheter till att muntligt 

träna på matematiska 
begrepp (t.ex. i par), men 

träningen är ostrukturerad. 

Inkluderar begränsad 
möjlighet till skriftlig 

träning, men träningen är 

ostrukturerad. 

Erbjuder begränsat antal 

möjligheter till att muntligt 

träna på matematiska begrepp. 
Erbjuder möjligheter till 

strukturerad skriftlig träning. 

Eleverna erbjuds att visa på 
likheter och skillnader inom 

samma matematikområde.  

Erbjuder tillräckligt många 

möjligheter att muntligt träna på 

matematiska begrepp i grupp, 
med återkoppling på både 

individ- och gruppnivå. 

Eleverna erbjuds att visa på 
likheter och skillnader inom 

samma matematikområde. 
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Uppgifter som handlar om positionssystemet kan identifieras i både matematikboken och 

lärarguiden, utifrån större bildinstruktion om olikfärgade talsorter, där eleverna bl.a. ska dela 

upp tal till talsorter och vice versa. Syftet med uppgifterna är att först förstå positioner för att 

på sikt kunna räkna ut flersiffriga tal. Räknemetoden uppställningar kan däremot inte 

identifieras i anslutning till uppgifterna om till talsorter (utan ca sextio sidor senare i 

matematikboken), vilket därför inte skapar struktur och tillräckligt många 

träningsmöjligheter.   

 

Sammanfattningsvis identifieras ändå möjligheter till strukturerad skriftlig träning av olika 

representationsformer om mönster, (inte taluppfattning talsorter), men ingen muntlig träning 

identifieras. Kriteriet träning och progression i Koll på matematik 4a avseende taluppfattning, 

(se tabell 10), uppfyller del av nivå 1 och del av nivå 2 (se tabell 10). 

 

Koll på matematik 4a - Addition/Subtraktion 

Tresiffriga tal, kan först finnas i enbart matematikboken där man först ska lägga till ett tal i 

första termen och sedan ta bort ett tal i andra termen, för att få ut ett korrekt svar i antingen 

addition eller subtraktion. Rutin- och läsförståelseuppgifter kan också sedan finnas i både 

matematikboken och lärarguiden som går ut på att bl.a. träna sambandet mellan addition och 

subtraktion, vilket också förebygger och främjar matematiksvårigheter (begränsade 

möjligheter till skriftlig träning).  

 

Till alla uppgifterna om addition/subtraktion fattas bildstöd, varför eleverna inte får möjlighet 

att skapa bildliga förståelser för räknesätten (träningen är ostrukturerad). Till uppgifterna om 

addition/subtraktion kan många olika osammanhängande instruktioner (sju olika metoder på 

få sidor om främst liggande algoritmer) identifieras, vilka därför riskerar att skapa förvirring 

och/eller stress för elever i matematiksvårigheter (träningen är ostrukturerad). 

 

Sammanfattningsvis kan två förbyggande utifrån matrisen relevanta skriftliga 

träningsuppgifter om addition/subtraktion identifieras, men inga muntliga uppgifter. Kriteriet 

skriftlig träning och progression i läromedlet Koll på matematik 4a avseende 

addition/subtraktion uppfyller därför del av nivå 1 (se tabell 10). 
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Tabell 10. Resultat för kriteriet träning och progression i läromedlet Koll på matematik 4a. 

Resultatsammanfattning 

Resultatet i tabellen nedan visar vilka av de tre kriterierna som har identifierats i den här 

undersökningen. De tre kriterierna är markerade A, B och C längst till vänster i tabellen; A är 

matematiska begrepp, B är explicita instruktioner och C är träning och progression (se även 

tabell 1). Tabellen visar vilka nivåer på en fyrgradig skala (finns ej, samt 1–3) dessa kriterier 

uppfyller i respektive matematikområde (markerad med bokstaven O) dvs. taluppfattning och 

addition/subtraktion.  

Tabell 11. Resultatsammanfattning för alla läromedlen (utifrån Doabler et al. 2012 s. 207). 

 Prima Formula 4 Matematik Matte Direkt Borgen 4a Koll på matematik 4a 

O Taluppfattning Addition/

Subtrakti
on 

 Taluppfattning Addition/

Subtrakti
on 

 Taluppfattning Addition/

Subtrakti
on 

 

A Nivå 3 Nivå 1, 2 
och del 

av nivå 3 

 Finns ej Finns ej  Nivå 1, 2 och 
del av nivå 3 

Nivå 2  

B Nivå 2 Finns ej  Finns ej Finns ej  Nivå 2 Finns ej  

C Nivå 1 och del av 
nivå 2 

Nivå 1 
och del 

av nivå 2 

 Del av nivå 1 Finns ej  Del av nivå 1 
och del av nivå 

2 

Del av 
nivå 1 

 

 

 

Matematikområden   Nivå 1 Nivå 2  Nivå 3 

Taluppfattning Finns 

ej  

Erbjuder enstaka 

möjligheter till att muntligt 
träna på matematiska 

begrepp (t.ex. i par), men 

träningen är ostrukturerad. 
Inkluderar begränsad 

möjlighet till skriftlig 

träning, men träningen är 
ostrukturerad. 

Erbjuder begränsat antal 

möjligheter till att muntligt 
träna på matematiska begrepp. 

Erbjuder möjligheter till 

strukturerad skriftlig träning. 
Eleverna erbjuds att visa på 

likheter och skillnader inom 

samma matematikområde.  

Erbjuder tillräckligt många 

möjligheter att muntligt träna på 
matematiska begrepp i grupp, 

med återkoppling på både 

individ- och gruppnivå. 
Eleverna erbjuds att visa på 

likheter och skillnader inom 

samma matematikområde. 

Addition/Subtraktion Finns 

ej  

Erbjuder enstaka 

möjligheter till att muntligt 
träna på matematiska 

begrepp (t.ex. i par), men 

träningen är ostrukturerad. 
Inkluderar begränsad 

möjlighet till skriftlig 

träning, men träningen är 
ostrukturerad. 

Erbjuder begränsat antal 

möjligheter till att muntligt 
träna på matematiska begrepp. 

Erbjuder möjligheter till 

strukturerad skriftlig träning. 
Eleverna erbjuds att visa på 

likheter och skillnader inom 

samma matematikområde.  

Erbjuder tillräckligt många 

möjligheter att muntligt träna på 
matematiska begrepp i grupp, 

med återkoppling på både 

individ- och gruppnivå. 
Eleverna erbjuds att visa på 

likheter och skillnader inom 

samma matematikområde. 
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Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån deduktiv ansats, relationellt perspektiv och kognitiv 

teori. 

Matematiska begrepp 

Enligt Doablers et al. (2012) forskningsbaserade matris, är det i den här studien enbart Prima 

Formula 4 Matematik som tillgodoser elevernas möjligheter att få muntligt träna på 

matematiska begrepp (se tabell 11, taluppfattning, nivå 3). Å andra sidan saknas de 

betydelsefulla begreppen för platsvärdena i läromedlet, vilka Hamak et al. (2015) anser är 

särskilt nödvändiga att muntligt träna för att förstå addition och subtraktion. Muntlig träning 

av talsorter behövs för att alla elever ska kunna förstå talsorternas värden och dess inbördes 

relationer. Min slutsats utifrån Bentley och Bentley (2016) är vidare att om eleverna inte får 

möjligheter att förstå värdet (via begreppen) av olika tal, så kommer eleverna att göra 

talsortsfel i uträkningar och därmed även få svårt att uppskatta svarets rimlighet (som är 

nödvändigt att kunna för att inte fortsätta att räkna fel). Bristen på dessa begrepp i läromedlet 

leder vidare till att eleverna inte får någon grundläggande taluppfattning, som är nödvändig 

för att också kunna lösa matematiska problem (dvs. eleven hamnar i behov av särskilt stöd). 

Min slutsats utifrån ett relationellt perspektiv är ändå att Prima Formula 4 Matematik är ett 

relevant verktyg i matematikundervisningen, på grund av att eleverna får träna begreppen 

muntligt i linje med Ma (2010), men det förutsätter att undervisande lärare kompletterar 

läromedlet med lektioner på specifikt begreppen på positionssystemet (särskilt för elever som 

är i riskzonen för att hamna i behov av särskilt stöd). Min slutsats utifrån kognitiv teori 

(utifrån Friso-van den Bos, 2013), är också att begreppen behöver tränas extra mycket av 

elever som redan är i behov av särskilt stöd, för att de senare ska kunna lösa olika sorters 

matematiska problem. 

I Koll på matematik 4a framträdde begreppen på talsorterna däremot genomgående i 

läromedlet, men brister i linje med Löwing (2004) i den muntliga begrepps- och 

resonemangsförmågan (se tabell 11), som är särskilt viktigt för elever i 

matematisksvårigheter. Min farhåga utifrån Johansson (2006) är därför att just 

begreppsförmågan riskerar att glömmas bort helt i undervisningen av undervisande lärare. Ett 

läromedel som inte är ett hinder i undervisningen, det relationella perspektivet, innehåller 

enligt min slutsats (utifrån Gurganus, 2017) muntliga begreppsresonemang om 

problemlösning. Koll på matematik 4a kan ändå vara ett verktyg i undervisningen gällande 
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muntlig begreppsträning, med det förutsätter att undervisande lärare i linje med Ma (2010), 

skapar bl.a. tänka-högt lektioner ihop med t.ex. de begrepp som framträds i läromedlet. 

Resultat visade också utifrån deduktiv ansats (matrisen) att matematiska begrepp inte alls 

framträdde i Matematik Direkt Borgen 4a (se tabell 11), varför min slutsats utifrån Lewis 

(2014) är att läromedlet riskerar att skapa och/eller förvärra matematiksvårigheter. 

Explicita instruktioner 

Explicita instruktioner är som nämnts också nödvändiga för att främst elever i behov av 

särskilt stöd (enligt Hornigold, 2015) ska kunna förstå relevanta förklaringsmodeller i 

läromedlen. Flera precisa förklaringar identifierades i Prima Formula 4 Lärarhandledningen 

och Koll på matematik 4a, då i enbart matematikområdet mönster, som resulterade i att dessa 

läromedel uppfyllde matrisen nivå 2. Det faktum att läromedlen inte är uppbyggda enligt 

Singaporemodellen (nivå 3 i matrisen), och att förklaringarna går för fort fram (t.ex. vid 

metoden uppställningar), bidrar till enligt min slutsats (utifrån Hudson & Miller, 2006) att 

elever kommer att bli stressade, eftersom de inte förstår vad och hur uppgifterna ska göras. 

Precisa förklaringar om samma moment måste enligt kognitiv teori (Woolfolk & Karlberg, 

2015) vara återkommande i läromedlen, bl.a. som sekvenser i bilder, varför alla läromedel i 

studien (särskilt Matematik Direkt Borgen 4a, se tabell 11) avseende explicita instruktioner 

brister i kvaliteten. 

Min slutsats är ändå att delar av Prima Formula 4 Lärarhandledningen och Koll på 

matematik 4a avseende området mönster är verktyg i undervisningen, men undervisande 

lärare (i linje med Woolfolk & Karlberg, 2015) måste vara noga med att kompensera 

läromedlen med fler återkommande steg-för-steg instruktioner till tydliga bildstöd. Det 

eftersom läromedlens innehåll (utifrån kognitiv teori) brister i att ge eleverna tillräckligt måna 

repetitioner av samma instruktioner, som leder till ett långsiktigt kom-ihåg. 

Undervisning av elever i behov av särskilt stöd innebär enligt Hudson och Miller (2006) att 

tydliggöra en förklaringsmodell istället för flera, dvs. utifrån kognitiv teori se till att elevernas 

arbetsminne avlastas. Exempelvis innehöll Koll på matematik 4a sju olika sorters 

instruktioner på bara några få sidor om räknesättet addition/subtraktion, vilket blir enligt min 

slutsats (utifrån Fuchs & Fuchs, 2001) för mycket information för eleverna att ta in och 

processa, på kort tid. Min slutsats är vidare att Prima Formula 4 och Koll på matematik 4a i 

måste användas med försiktighet i undervisningen, särskilt när det gäller området addition och 
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subtraktion, där instruktionerna i läromedlen i linje med Friso-van den Bos et al. (2013) inte 

är genomtänkta.  

Träning och progression  

Resultatet visade utifrån deduktiv ansats (Doabler et al., 2012) att de skriftliga uppgifterna i 

alla de tre läromedlen överlag är ostrukturerade, dvs. inte uppbyggda som 

Singaporemodellen. Därmed är min slutsats utifrån Woolfolk och Karlberg (2015) att 

uppgifterna skapar och förvärrar matematiksvårigheter, eftersom ostrukturerade uppgifter gör 

att eleverna tappar fokus (kognitiv teori), vilket riskerar att de får ingenting gjort på lektioner. 

Resultatet visar också att det saknas tillräckligt många träningsuppgifter som kommer i 

progression i läromedel, samt att uppgifterna brister i att gå hela vägen från det konkreta till 

det abstrakta. Min slutsats utifrån Hudson och Miller (2006) är därmed att uppgifterna 

upplevs för svårt för elever, som därmed riskerar att hamna allt djupare i behov av särskilt 

stöd, eftersom de inte får rätt förutsättningar att förstå grundläggande matematik. 

I enbart Prima Formula 4 får eleverna både muntliga och skriftliga träningsmöjligheter 

(enbart nivå 1 och del av nivå 2 i matrisen). Därmed är min slutsats att Prima Formula 4 är 

stundvis ett verktyg i undervisningen (särskilt vid begreppsträningen), men undervisande 

lärare måste själv konstruera skriftliga uppgifter som bygger på struktur och tydlighet t.ex. 

Singaporemodellen (i linje med Gurganus, 2017). Det för att kompensera läromedlets brister 

att bl.a. skapa en sammanhängande helhet i olika matematikområden, så att elever via 

begreppsträning förstår.  

Resultatet visade att Matematik Direkt Borgen 4a överlag fokuserade på enbart rutinuppgifter, 

varför min slutsats utifrån Lundin (2001), på grund av dess enformighet, är att detta läromedel 

inte är aktuellt i undervisning. Läromedlets omfattning och utformande av främst 

procedurförmågan riskerar enligt Dowker et al. (2015) att utlösa matematikångest hos 

eleverna, varför min slutsats är att skolor som använder detta läromedel riskerar att få ett allt 

större elevunderlag som är i behov av särskilt stöd. Dock är uppgifterna på talsorter i 

enfärgade sekvenser (figur 4) i Matematik Direkt Borgen 4a å ena sidan ett redskap (utifrån 

Hudson & Miller, 2006) i undervisningen (på grund av att dess bildstöd avlastar 

arbetsminnet). Å andra sidan är bilduppgifterna på talsorterna för få i antal för att eleverna ska 

hinna få en förståelse för positionssystemet, varför min slutsats utifrån Gurganus (2017) och 

tabell 11 (deduktiv ansats) är att läromedlet i sin helhet ska väljas bort i undervisningen. 
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I likhet med Koll på matematik 4a finns det i Matematik Direkt Borgen 4a många 

räkneuppgifter till många olika sorters instruktioner, vilket som nämnts överbelastar 

arbetsminnet (enligt Friso-van-den Bos et al., 2013), vilket i sin tur skapar blockeringar 

(matematikångest).  

Verktyg i undervisningen är delen om taluppfattning i Koll på Matematik 4a som handlar om 

mönster (se t.ex. figur 5), eftersom just mönster är ett område som elever i 

matematiksvårigheter (enligt Gurganus, 2017) behöver få möjligheter att träna. Dock behöver 

uppgifterna om mönster kompletteras med fler konkreta bildstöd i läromedlet, för att elever i 

matematiksvårigheter ska få möjlighet (i linje med McIntosh, 2008) att skapa inre mentala 

bilder om vad mönster utifrån tal betyder. 

Studiens kunskapsbidrag 

Doablers et al. (2012) forskningsbaserade matris som rättesnöre i bedömningen, visar att de 

granskade läromedlen som var med i den här studien brister i kvalitén (särskilt Matematik 

Direkt Borgen 4a, där övervägande alla kriterier inte kunde identifieras, se tabell 11). Det 

eftersom forskaren Doablers et al. (2012) avsikt är att läromedlen ska uppnå nivå 3 i matrisen 

i alla åtta kriterierna, då i läromedlets alla matematikområden. Ingen av de tre läromedlen som 

var med i den här studien uppnådde nivå 3 i matrisen i alla de avgränsade 

matematikområdena och i alla de tre utvalda kriterierna, varför kontentan är att dessa 

läromedel utifrån deduktiv ansats (dvs. forskning) skapar och förvärrar matematiksvårigheter.  

Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att även kritiskt granska även andra svenska matematikläromedel, 

som inte var med i den här studien, för att få svar på om dessa också utifrån Doablers et al. 

(2012) forskningsbaserade matris brister i kvaliteten. Flera kritiska granskningar utifrån 

Doablers et al. (2012) matris skulle även vara intressant att göra på läromedel från olika delar 

av världen, särskilt läromedel som används i Singapore. Syftet med flera 

läromedelsgranskningar är att utifrån det relationella perspektivet förmedla (SFS 2011:186), 

på vilka sätt svenska matematikläromedel kan förbättras, så att inte elever på grund av 

bristande läromedelskvalitet inte hamnar i matematiksvårigheter. Granskningarna (dvs. 

kvalitativ textanalys) skulle i så fall kunna leda till att jag som speciallärare utformar egna 

Singaporeinspirerade svenska matematikläromedel, som utifrån kognitiv teori bättre möter 

elever i behov av särskilt stöd. 
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