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Inledning 

Många anser inte att de använder matematik i vardagslivet, detta trots att matematik 

förekommer inom de flesta sysselsättningar och i princip alla i samhället använder sig av det. 

När vi i tidigare kurser under inriktningsåret mot matematik fick tillfälle att studera olika 

matematikböcker slogs jag av att matematikböckerna ofta ser likartade ut innehållsmässigt 

medan andra läroböcker har en större variation. Alla läroböcker ska utgå från Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, hädanefter kallad LpO 94, 

vilken säger att undervisningen ska anpassas efter elevernas förutsättningar och behov. 

Dessutom ska undervisningen bedrivas under demokratiska former för att hjälpa eleverna så 

de aktivt kan vara delaktiga i vårt samhälle (Utbildningsdepartementet 2006). Detta verkar 

uppfyllas i alla ämnen, på olika sätt och i varierande grad. Matematiken har en särställning 

genom att betraktas som ett ’pluggämne’ av både lärare och elever. Kanske blir det då också 

mer godtagbart att följa läroböckerna ’slaviskt’ och inte göra några ’utsvävningar’ genom att 

inlärningssätt varieras eller sker i annan ordning än vad som står i läroböckerna.  

 

Min bild av att matematikämnet behandlas annorlunda i skolan har förstärkts av min 

verksamhetsförlagda utbildning, vfu. Matematik upplever jag som ett ämne som inte 

ifrågasätts på samma sätt som andra ämnen, även om eleverna tycker att det är ett tråkigt 

ämne så arbetar de med det eftersom det är ’ett nyttigt ämne’. Matematik är också i stort sett 

det enda ämne där jag har sett att det finns lärarhandledningar som används. Hur är då 

lärarhandledningar i matematik? Då jag uppfattat de läroböcker jag kommit i kontakt med 

som likartade i sitt upplägg blev jag också nyfiken på de skillnader som kan tänkas finnas 

mellan olika årskurser. Eftersom alla läromedlen bygger på samma läroplan så ska också 

materialen vara likartade. Hur ser då skillnaderna ut? Om skillnaderna beror på att det är olika 

författare, olika förlag eller olika årskurser som materialet vänder sig till kan vara svårt att se i 

denna uppsats eftersom det är ett litet urval av material. Att jag tittar på årskurserna två, fem 

och åtta beror dessutom på att jag av olika anledningar kommer att bli 1-9 lärare. 

 

I Sverige används framförallt matematikboken som lektionsunderlag enligt TIMSS 2003, en 

undersökning bland 20 olika länder. Dessutom är det vanligaste arbetssättet enskild räkning 

(Skolverket 2004). Detta är också något som gör att jag blir extra nyfiken på 

lärarhandledningar eftersom de då rimligtvis också borde ha en större betydelse för 

matematikundervisningen. 
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Av de läroböcker i matematik som jag kommit i kontakt med har tre serier fångat mitt 

intresse. Dels Tetra som riktar sig mot årskurserna sju till nio, dels Matte direkt. Borgen som 

riktar sig mot årskurserna fyra till sex och slutligen Matteboken som riktar sig mot 

årskurserna ett till tre. De har fångat mitt intresse eftersom Matteboken och Matte direkt. 

Borgen känns som moderna läroböcker medan Tetra har haft en aura omkring sig som en 

’gammal hederlig matematikbok’ som gärna har använts som extramaterial till lite duktigare 

elever. Detta har inte uttalats högt på de enheter där jag varit utan har varit något som jag har 

förstått genom hur lärarna har pratat om och använt Tetra. Både Tetra och Matte direkt.  

Borgen har jag sett på fler enheter och alla tre serierna har jag också kommit i kontakt med 

som förälder.  

 

Detta examensarbete riktar sig till studenter som läser till lärare och som är intresserade av 

hur några lärarhandledningar i matematik är uppbyggda. 

 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om det finns skillnader mellan årskurserna i 

de tre utvalda lärarhandledningarna för årskurs två, fem respektive åtta ur ett lärarperspektiv.  

 

Vilken skillnad är det mellan lärarhandledningarna? 

 

 

Litteraturgenomgång 

I 1980 års läroplan för grundskolan, hädanefter kallad Lgr 80, stod det att ”tala, läsa, skriva 

och räkna utgör grunden för det mesta av det arbete som utförs i skolan och i vuxenlivet” 

(Utbildningsdepartementet, 1980. sid. 17). Dessa grundläggande färdigheter kallas för 

kommunikationsfärdigheter och är bland annat viktiga för elevernas framtida studier och för 

deras förmåga att använda sina rättigheter. Kommunikationsfärdigheterna ska också göra så 

att eleverna får en inre trygghet. Vidare står det att svenska och matematik ska integreras.  

Tillfällen till övning av grundläggande färdigheter att tala, läsa, skriva och 
räkna skall ges eleverna i många ämnen. Träningen får inte ensidigt 
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koncentreras till svenska och matematik. // Skriv- och räkneuppgifter hör 
hemma inom en grupp av ämnen (Utbildningsdepartementet, 1980. sid. 33). 

En varning utfärdas, genom att spara tid i skolarbetet så använder man sig av ett ensidigt 

arbetssätt, vilket kan leda till att eleverna blir skoltrötta. Eleverna behöver tillämpningar för 

att befästa sina kunskaper. Vidare sägs att ”Samhället och naturen runt skolan bör utnyttjas 

för iakttagelser och undersökningar” (Utbildningsdepartementet, 1980. sid. 52).  

 

I Matematikdidaktik för grundskolan ger författaren uttryck för förundran när man försöker 

lära elever hur man ska använda ett visst område inom matematiken på några veckor trots att 

det har tagit mänskligheten mycket lång tid att komma fram till just detta. Ibland till och med 

årtusenden. Han hävdar också att vi som lärare för tidigt gör problemen matematiska. Det vill 

säga att vi skriver 3+x=4 istället för att förankra problemet i vardagen och istället göra ett 

konkret exempel som eleverna kan resonera kring. Vi måste också lyssna på eleverna när de 

resonerar matematiskt och anknyta till elevernas vardag, till exempel använda oss av pengar.  

Det har visat sig att elever förknippar räknesätten med en sorts 
’uppställning’. Tydligast framträder det nog i division som elever ofta 
spontant kallar ’trappa’ eller ’stol’ beroende på vilken uppställning de lärt 
sig. De fyra räknesätten är alltså uppställningar eller algoritmer för eleverna, 
inte ett sätt att tänka. Ett skäl till att de fått denna uppfattning torde vara att 
man alltför snabbt går in på en mekanisering av räknesätten – man 
illustrerar snabbt räknesätten i algoritmform. Sannolikt är det nödvändigt att 
man sysslar mer med huvudräkning som ett sätt att befästa begreppen. 
Unenge, 1988. sid. 37). 

Han säger också att när vi som är, eller håller på att bli, lärare vill ha ’kokboksrecept’ för att 

bedriva det som vi tror är bättre undervisning har också lärarhandledningarna en stor 

betydelse för undervisningen. 

 

I Lärarstudenters erfarenheter av matematikundervisning menar författaren att om 

matematikundervisningen ska rikta sig till alla elever så bör undervisningen inriktas på en mer 

vardaglig förankring. Annars borde det föras en diskussion om vilka som ska läsa vilken 

matematik. Det finns två synsätt på matematiken, å ena sidan att det är ett färdighetsämne och 

å andra sidan att det är ett tillämpningsämne. Som färdighetsämne blir det ett verktyg för att 

rent matematiskt lösa problem. Som tillämpningsämne används matematiken för att kunna 

lösa problem inom andra ämnen. Genom att verklighetsanknyta matematiken skulle elever 

kunna motiveras mer till att arbeta med matematik. (Samuelsson 2005). 

 

I Didaktik står det att mycket lite forskning har gjorts om läroboken men det man vet är att 

den uppfattas som auktoritativ av eleverna. Det vill säga att det som står i läroböckerna 

uppfattas som en odiskutabel sanning vilket det inte är (Englund 1997). Det finns också 

3  



 

beskrivet att lärare, i det beskrivna fallet relativt nyutexaminerade lärare, också är bundna till 

läromedlet. Lärarna följer det föreskrivna arbetet i det valda läromedlet och går inte utanför 

ramarna eftersom detta håller eleverna samlade som grupp (Bjerneby Häll 2006). I Didaktik 

står det vidare också beskrivet vad didaktikens objekt är i en mening.  

I praktiskt-pedagogisk verksamhet är det alltid någon (vem?) som någon gång 
(när?) någonstans (var?) och av någon anledning (varför?) undervisar någon 
(vem?) i något (vad?) på något sätt (hur?) mot något mål (vilket?), för att 
denne genom någon typ av verksamhet (vilken?) skulle nå någon form av 
kompetens (vilken?) för att kunna förverkliga sina intressen nu och i 
framtiden. (Uljens, 1997. sid 168.) 

Genom att ta hänsyn till dessa frågeord kan vi i en klassrumssituation möjliggöra en 

framgångsrik undervisning (Uljens 1997). 

 

Att lära ut matematik för de yngsta eleverna i grundskolan är svårare och viktigare än vad 

Skolöverstyrelsen på sin tid tyckte och numera Skolverket tycker. Detta menar författaren i 

Skolmatematiken igår, idag och i morgon… med mina ögon sett genom att peka på att 

blivande lärare i matematik bara får någon liten matematikkurs i sin utbildning. Ibland räknas 

inte praktisk matematik mer än som elementär kunskap. Detta fastän den praktiska 

matematiken gör så eleverna klarar av det vardagliga livet. (Unenge 1999). 

 

Det står i LpO 94, att undervisningen inte kan vara lika för alla elever eftersom skolan ska ta 

hänsyn till varje enskild elevs förutsättningar och behov. Författarna framhåller också att det 

finns fler vägar för att nå målet. Skolan har bland annat som strävansmål att eleverna ska 

utveckla sin lust att lära, hitta egna inlärningsstrategier och våga tro på att de kan. 

Uppnåendemålet i matematik i grundskolan är att eleverna ska ha skaffat sig ett 

grundläggande matematiskt tänkande och kunna använda detta tänkande i vardagen. Läraren 

ska se till så eleverna känner att den kunskap som de får i skolan är meningsfull 

(Utbildningsdepartementet 2006). 

 

I kursplanen i matematik står det att problemlösning har och har haft en central del i ämnet. 

Ibland kan problemet lösas utan att det blir ett ’matematiskt’ problem, ibland måste problemet 

bli ’matematiskt’ och då lösas med matematiska begrepp och metoder. För att klara av båda 

dessa typer och klara av matematiken ”…krävs en balans mellan kreativa, problemlösande 

aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. 

…Matematik har nära samband med andra skolämnen. Eleverna hämtar erfarenheter från 
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omvärlden och får därmed underlag för att vidga sitt matematiska kunnande.” (Skolverket, 

2007. Kursplan i matematik. Karaktär och uppbyggnad.) 

 

Nationella Prov, hädanefter kallade för NP, är ett sätt att visa både lärare, elever och föräldrar 

vilken kunskapsnivå som eleverna har. På skolverkets hemsida kan man läsa följande om NP: 

 
Syftet med det nationella provsystemet skall vara att 
- bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna, 
- förtydliga målen och visa på elevers starka och svaga sidor, 
- konkretisera kursmål och betygskriterier 
- stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning 
- ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på 
skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå  
… 
Proven är inte utformade så att de prövar elevens kunskaper mot alla 
uppställda mål. (Skolverket 2006 b) 

 
 

Metod 

Teori 

Jag har närmat mig denna litteraturanalys med en hermeneutisk ansats och då framförallt den 

objektiverande hermeneutiken. Denna innebär att genom att förstå en del så förstår man 

helheten, den hermeneutiska cirkeln. Den resulterar också ”i förståelse av meningsbakgrund, 

inte förklaring av orsakssamband.” (Alvesson, Sköldberg 1994 sid. 115) Hermeneutiken har 

sin grund i texttolkning redan under renässansen och då framförallt protestantiska bibelstudier 

och humanistiska studier av de antika klassikerna (Alvesson, Sköldberg 1994). 

Hermeneutiken är hur man förstår hur människor har det genom tolkning. Det har senare 

vidareutvecklats till bland annat fenomenologin, etnografin och fler varianter under senare år 

(Hartman 2004). 

 

Urval, tillförlitlighet och etik 

Läroböckerna som tillhör lärarhandledningarna har jag som tidigare nämnts kommit i kontakt 

med både som student och som förälder. Då jag tyckt att de var både intressanta och bra har 

jag velat fördjupa mig mer i dem. Två av handledningarna, Matteboken och MatteBorgen, är 

utgivna under två intilliggande år, 2004 respektive 2005. Tetra är utgiven första gången 1999. 

Under den mellanliggande tidsperioden har inte några större förändringar skett i synsättet på 

undervisning i matematik varför jag anser dem fullt jämförbara. 

5  



 

 

Genom att välja årskurserna två, fem respektive åtta blev det en jämn fördelning över 

årskurserna. Dessutom blev en utgångspunkt årskurs fem när eleverna gör NP i matematik. 

Detta för att se vilka kunskaper eleverna i årskurs fem förväntas ha för att klara av NP enligt 

läromedelsförfattarna. 

 

Lärarhandledningarna är inte utgivna på samma förlag, inte heller är de skrivna av samma 

författare. Detta borde dock inte ha någon betydelse för resultatet. 

 

Eftersom jag endast har tittat på en lärarhandledning per årskurs är det ett litet material. Detta 

gör att man inte kan dra några generella slutsatser av mitt arbete. Däremot skulle det kunna 

ligga till grund för ytterligare forskning. 

 

Då detta är en studie av lärarhandledningar har inte elevernas böcker blivit granskade och 

därmed inte heller innehållet i dessa. Focus har varit på arbetssätt och inte på uppgifterna. 

Detta har gjort att någon etisk aspekt inte har tagits till materialet som sådant. Skolverket 

rapporterade under november 2006 om hur läromedel kunde upplevas kränkande eller 

diskriminerande av elever. Denna undersökning gällde dock inte läromedel i matematik 

(Skolverket 2006 a). Då undersökningsmaterialet inte vänder sig till elever torde de inte bli 

kränkta av detta material. 

 

 

Material 

Lärarhandledningarna 

De lärarhandledningar jag analyserat har varit Matteboken 2, Matte direkt. Borgen 5A och 5B 

samt Tetra B. Lärarens bok. Alla lärarhandledningarna ingår i var sin serie av 

lärarhandledningar omfattande vardera tre årskurser varav den analyserade är för den 

mellersta årskursen. De andra årskursernas läromedel ser likadana ut som de nedan beskrivna. 

Matte direkt. Borgen A respektive B avser studier för en termin. 
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Matteboken 2 

Matteboken 2 ingår i ett läromedelsmaterial som består av en lärarhandledning som också 

innehåller facit, två grundböcker A och B, en bok för både snabba elever och elever som 

behöver mer träning som heter Extraboken och slutligen två böcker med anknytning till 

grundböckerna som heter Läxboken, också denna har en A-bok och en B-bok. I Läxboken 

skriver författarna att föräldrarna kan följa skolarbetet genom läxorna, här finns också tips på 

spel och lekar för inlärning av additions- och subtraktionstabellerna. Matteboken finns också 

för senare årskurser, dessa böcker presenteras på förlagets hemsida som egen serie för 

årskurserna fyra till och med sex varför jag inte har tagit upp dem i serien. Bokserien är dock 

upplagd på samma sätt förutom en separat bok med kopieringsunderlag, och att Extraboken 

saknas. Grundbok A respektive B avser studier för en termin. 

 

I förordet till Matteboken 2, hädanefter kallad Matteboken, står det att boken vill ta tillvara 

elevernas egen förmåga och stimulera till vidare inlärning. Dessutom vill man få eleverna att 

upptäcka glädjen med matematiken. ”En elev som förstår matematikens lagar och möjligheter 

känner självförtroende. Matematiken blir intressant och spännande och lockar till nya 

upptäckter” (Rockström, Lantz 2004, inledningen) 

 

Grundläggande synpunkter på matematikundervisningen 

Boken trycker på vikten av att ’tala matematik’ för att få eleverna att utveckla sin 

matematiska förmåga. Författarna menar också att eleverna genom att rita en bild lägger 

grunden till det abstrakta tänkandet. Genom att rita eller göra enkla tabeller blir det lättare för 

eleverna att förstå. När eleverna får ett färdigutvecklat talbegrepp gör det att eleverna förstår, 

inte bara ett tals faktiska värde, utan också att ett tal kan vara uppbyggt av ett flertal andra tal 

vilket då naturligt ger addition och subtraktion. Detta ger i sin tur en naturlig förståelse för 

likhetstecknet. 

 

Författarna menar att genom att arbeta med positionssystemet får eleverna en större förståelse 

för talens värde. Vårt positionssystem har 10 som bas vilket betyder att genom att flytta en 

siffra ett steg åt höger så blir talet 10 gånger mindre och när det flyttas ett steg åt vänster så 

blir talet 10 gånger större. Positionerna blir tydligare för eleverna om de får arbeta med talkort 

(bilaga 1) eftersom korten då läggs på varandra.  
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Genom att arbeta med textuppgifter, eller lästal, tränas eleverna i att förstå innebörden av de 

fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division. Genom att samtala och 

resonera om olika räknehändelser blir eleverna säkrare på att välja rätt räknesätt när de räknar 

textuppgifter. När eleverna formulerar egna uppgifter ökar också förtrogenheten med 

räknesätten. 

 

Skriftlig huvudräkning används för att förenkla huvudräkningen. Ental, tiotal, hundratal  

et cetera räknas ihop var för sig, den största talsorten först. Genom att eleven skriver ner det 

som den tänker får eleven en större förståelse för hur den tänker. Dessutom ser läraren 

tankegången och kan hjälpa eleven i större utsträckning än annars hade varit fallet. ”Med 

metoden skriftlig huvudräkning utvecklas elevens taluppfattning och förståelse för 

positionssystemet. Tabellkunskaperna utvidgas till att gälla även för andra talsorter än ental 

och likhetstecknets innebörd blir tydlig.” (Rockström Lantz 2004 sid.7). 

 

Tabellkunskap beskrivs som en nödvändighet. Däremot är det inte mer än ’ettans’ tabell som 

författarna menar, det vill säga additions och subtraktionskombinationer av två tal upp till tio. 

Senare utökas kombinationerna till att också gälla talen 11 till och med 18. Författarna 

poängterar vikten av att inte börja utantillinlärningar, vilket de kallar för det femte 

inlärningssteget, för tidigt.  

Först måste eleven ha en klar taluppfattning av de ingående talen, kunna 
analysera dessa. Därefter ska förståelse för innebörden av addition som 
sammanläggning eller ökning finnas. Nästa steg är att med konkret material 
kunna utföra additionen. Sedan ska samma addition utföras i huvudet – utan 
konkret material – genom att tänka fram svaret, t.ex. 7+5=7+3+2=12. 
(Rockström, Lantz 2004. sid.7). 

Författarna hänvisar till att elevernas lärande ska vara både ett spännande och ett lustfyllt 

arbetssätt och hänvisar till spel och lekar som också finns i lärarhandledningen och i annat 

material. När eleverna behärskar talen upp till tio kan denna kunskap generaliseras och man 

kan se sambandet mellan 7+5=12 och 70+50=120. 

 

Ett laborativt arbetssätt 

Författarna betonar vikten av att eleverna får arbeta med konkreta material för att senare gå 

vidare till ett abstrakt tänkande. Det är tankarna vid ett laborativt arbetssätt som man vill åt, 

inte det laborativa i sig självt. Därför bör övningarna utgå från elevernas förkunskaper och 

vara utformade så att eleverna själva kan upptäcka strukturer och samband och på så sätt 

komma högre i sina abstraktionsnivåer. 
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Material att använda som tas upp i lärarhandledningen är  

 knappformar, målade i rött på ena sidan och blått på den andra för att åskådliggöra till 

exempel multiplikation men också för att använda som spelmarker.  

 Pengar, det finns en sida i kopieringsunderlaget som innehåller mynt och en sedel av 

varje valör upp till 500 kronor.  

 Tiobasmaterial, består av entalskuber, tiostavar, hundraplattor och tusenkuber. Bra att 

bygga tal med.  

 Talbildskort, se bilaga 1. 

 Talkort, se bilaga 2. 

 Winnetkakort, se bilaga 2.  

 

Arbetsgången  

Varje kapitel inleds med en bild som eleverna ska samtala kring. Till bilden finns det också 

ett antal textuppgifter. Denna gemensamma uppgift ska stimulera det matematiska språket. 

Författarna trycker också på vikten av att eleverna får räkna och tänka högt för att läraren på 

så sätt ska kunna upptäcka eventuella brister i elevernas tankebanor. Lärarhandledningen ger 

ett förslag på arbetsordning. Efter diagnosen efter aktuellt kapitel, kallad för kapiteldiagnosen, 

kan de elever som visat bra resultat gå vidare till bokens sista kapitel. För de elever som 

behöver mer träning finns dels Extraboken, ett komplement till Matteboken, men författarna 

rekommenderar också att eleverna gör egna räknesagor, sifferkryss eller får andra uppgifter 

som kräver eftertanke och tid. De elever som var svaga på diagnosen behöver mer lärarhjälp 

som utgår från elevens kunskaper. Andra elever kan också räknas som en resurs i arbetet. 

 

Lärarhandledningen beskriver hur undervisningen ska eller kan gå till. Det finns också 

alternativa förklaringar när uppgifter kan lösas på fler sätt. De arbetsområden som tas upp 

återfinns senare i arbetet i en tabell på s. 14. 

 

Kopieringsunderlag 

I kopieringsunderlaget finns det diagnostiska uppgifter samt övningar på de olika sorters 

uppgifter som återfinns i läroboken. Dessutom finns här material så eleverna kan spela några 

olika spel och arbeta praktiskt med till exempel pengar. 
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MatteDirekt. Borgen 5A & 5B 

Matte direkt. Borgen 5A och 5B ingår i ett läromedelsmaterial som förutom två separata 

lärarhandledningar består av två grundböcker A och B samt en läxbok per årskurs. Läxboken 

består av tre läxor per kapitel, ett uppslag per läxa. 

 

MatteDirekt. Borgen 5A och MatteDirekt. Borgen 5B kommer hädanefter att kallas 

MatteBorgen om inte direkt specifikation behövs, då blir tillägget 5A respektive 5B. 

 

Arbetsgången 

Varje kapitel börjar med en bild att samtala om, dessutom finns det frågor till bilden som kan 

användas som stöd för undervisningen. På uppslaget finns också målen för just detta kapitel 

vilket enligt författarna tydliggör lärandet för både eleverna, läraren och föräldrarna.  

 

Grundkursen för kapitlet kallas för Borggården. Detta är det som på sikt ska leda fram till att 

eleverna klarar av de nationella målen för matematik i årskurs fem. När eleverna har arbetat 

sig igenom Borggården väntar diagnosen. Här anser författarna att det är viktigt att eleverna 

har alla rätt och att vid fel ta reda på om de felaktiga svaren beror på slarv eller tankefel. Om 

det går bra för eleven fortsätter den till Tornet som är en fördjupning av kapitlets moment 

med en stigande svårighetsgrad. Uppgifterna behöver inte göras i ordning och inte heller alla 

uppgifterna ska behöva lösas. De ’klurigaste’ uppgifterna kommer sist. 

 

Om eleverna har svårigheter redan från början eller hade svårigheter med diagnosen räknar de 

i Rustkammaren. Förklaringarna visas på ett enkelt sätt och här finns det mest grundläggande 

i kapitlet. 

 

Under rubriken arbeta tillsammans finns uppgifter som kan lösas i par, i grupp eller i 

helklass. Det finns också en ruta med påståenden som är antingen sanna eller falska. Dessa 

uppgifter kan göras tillsammans eller enskilt. 

 

Varje kapitel i elevernas räknebok avslutas med en sammanfattning som författarna 

rekommenderar ska användas tillsammans med utvärderingen som finns i lärarhandledningen 

bland arbetsbladen i kopieringsunderlaget. Vid utvärderingen ska eleverna kryssa i om de 
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känner sig säkra, ganska säkra eller osäkra över vissa specificerade uppgifter samt skriva vad 

som var roligast i kapitlet och motivera varför. 

 

Författarna presenterar också en familj Borg som följer med som en röd tråd i böckerna. Det 

är mamma, pappa, två barn och en liten drake. Dessutom finns det en separat del som handlar 

om att arbeta med miniräknaren. Detta är tänkt att användas parallellt med andra 

arbetsområden när det passar in i den övriga undervisningen. I varje bok finns det också en 

repetitionsdel med ett uppslag per kapitel. Dessutom finns det ett kapitel i MatteBorgen 5B 

som heter målgången vilket är tänkt att använda som repetition inför NP. Där repeteras det 

som tagits upp i Borggården både från årskurs fyra och fem. I lärarhandledningen hänvisas 

det också till den separata läxboken när det är lämpligt att lämna ut respektive läxa. 

 

Kopieringsunderlag 

I slutet av varje kapitel finns det arbetsblad som får kopieras. Hänvisningar om vilka 

arbetsblad som passar till vilka nivåer finns angivet i lärarhandledningen. Här finns både 

räkneuppgifter, spel, kluringar och utvärderingar. Förutom arbetsbladen så finns det två prov 

till varje bok. Till varje lärarhandledning finns det dessutom en CD-skiva med hela 

lärarhandledningen i Pdf-format och proven i Word-format. 

 

Tetra B 

Tetra B ingår i ett läromedelsmaterial som förutom Tetra B. Lärarens bok också innehåller 

Tetra B elevbok. 

 

Arbetsgången 

Tetra B, hädanefter kallad Tetra, har samma upplägg för alla kapitel utom två som är 

temakapitel. Upplägget ser ut som i figur 1. 
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Inledning 

Grundkurs 

Pröva dig själv 
(diagnos) 

Plan 1 Plan 2 

Extradiagnos Plan 3 

Gruppaktivitet 

Sammanfattning 

 
Figur 1. Modell över kapitlens uppläggning. (Carlsson m. fl. 1999, förordet) 
 
I inledningen blir eleverna presenterade för historiska personer som är intressanta ur ett 

matematiskt perspektiv kopplat till det specifika kapitlet. Informationen är anpassad till elever 

på grundskolenivå och vill de läsa mer rekommenderar författarna uppslagsverk eller Internet. 

Författarna har lämnat förslag på lämpliga Internet-adresser i lärarhandledningen. Uppgifterna 

som finns i inledningen rekommenderas som gruppuppgifter, men kan också lösas 

individuellt. 

 

Efter inledningen arbetar eleverna med grundkursen, detta motsvarar nivån för godkänt. 

Författarna skriver att detta bör alla eleverna arbeta med för att sen fortsätta med diagnosen. 

För att ha tillgodogjort sig kunskapsnivån för betyget godkänt rekommenderar författarna att 

eleverna är i princip felfria. Facit till diagnosen finns endast i lärarhandledningen, som 

’kantkommentar’. I lärarhandledningen finns också extra diagnoser för de elever som behöver 

repetera grundkursens baskunskaper och då fortsatte med ’Plan 1’. 

 

När eleverna har klarat diagnosen så fortsätter de med ’Plan 2’ och ’Plan 3’ där 

svårighetsgraden har ökat för det sistnämnda planet och är då mer överkurs. ’Plan 2’ och 

’Plan 3’ innehåller oftast olika moment. Avsikten är inte att alla elever ska arbeta sig igenom 

alla uppgifterna utan att det ska finnas uppgifter till alla elever. 
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Efter ’Plan 3’ kommer gruppaktiviteterna. Dessa kan ibland också passa elever som kommer 

från ’Plan 1’ och extradiagnosen. Författarna skriver att uppgifterna är lämpliga att arbeta 

med i smågrupper som sedan får redovisa inför hela klassen. Slutligen avslutas varje kapitel 

med en sammanfattning. 

 

Två kapitel är temakapitel som lärarna kan hoppa över om de vill. Kapitlen handlar om 

navigation till havs samt talföljder och serier. Dessutom finns det i slutet av läroboken något 

som kallas för återblickar. De är avsedda som läx- och/eller repetitionsuppgifter och är 

indelade i två nivåer. Den första, del 1, motsvarar grundkursen och plan 1. Del 2 innehåller 

mer krävande uppgifter motsvarande plan 2 och 3 (se figur 1). 

Kopieringsunderlag 

I slutet av lärarhandledningen finns alla arbetsblad samlade. De går under benämningen 

Träna mer och hänvisningar till vilket arbetsområde de passar finns som kantkommentar i 

den delen av lärarhandledningen som är kopia av elevernas bok. Arbetsbladen är fria att 

kopiera, dessutom finns här extra diagnoser. Det finns också facit till arbetsbladen och 

diagnoserna. 

 

Med lärarhandledningen följde tidigare en diskett, numera en CD-skiva, innehållande en 

provbank med provuppgifter som läraren själv kan sammanställa prov av. Provbanken 

innehåller sju olika dokument, ett för varje kapitel utom för de två temakapitlen. Uppgifterna 

finns i två olika svårighetsnivåer. Dessutom finns det fyra olika prov som är färdiga. Varje 

prov finns i två versioner. Till de färdiga proven finns det facit och förslag till poängsättning 

och betygsbedömning. Alla dokumenten på disketten är i Word 6-format. 

 

 

Analys och diskussion 

Lärarhandledningarna ser likartade ut på det sättet att alla tre också innehåller elevböckerna 

med alla räknetalen. I Matteboken och Tetra finns också facit till dessa räknetal. Det finns 

också arbetsblad i alla lärarhandledningarna. Däremot innehåller de olika mycket 

lärarhandledning med tyngdpunkten på mest information, tips och idéer för Matteboken och 

Matteborgen och minst för Tetra. 
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Det är samma antal kapitel i Matteboken och Matteborgen, 10 kapitel, och 9 kapitel i Tetra 

vilket måste anses jämförbart. Eftersom det inte är specificerat hur många timmar i veckan 

man ska arbeta med matematik i de olika årskurserna utan totalt under hela grundskoletiden 

går det inte att säga hur mycket man ska arbeta med matematiken. 

 

Det är i stort sett samma arbetsområden i alla böckerna. Det som skiljer dem åt är djupet på 

innehållet samt att uppgifterna blir mer abstrakta för de högre åldrarna.  

 
De olika arbetsområdena i läroböckerna  

Arbetsområden Matteboken 2 MatteBorgen 5A & B Tetra B  
kursivt = plan 2 & 3 

Använda tal 1-500 0-1 000 000 Negativa tal 
Likhetstecknet ja   
Jämna och udda tal ja   
Decimaltal  Hela, tiondelar, 

hundradelar 
Dividera och 
multiplicera med 0,1, 
0,01 och 0,001 i 
huvudet 

Addition ja  ja, decimaltal  Första termen är 
negativ, med negativa 
tal, bråk med samma 
nämnare 

Subtraktion ja  ja, decimaltal Tal där differensen blir 
negativ, negativa tal, 
bråk med samma 
nämnare 

Mönster ja rita   
Multiplikation 2, 5, 10 ja, tal med nollor i 

slutet, tabell 11 & 12  
man ska även kunna 
räkna tabell 1-10 
 

Där ena faktorn är ett 
positivt tal mindre än 
ett, med negativa tal, 
potenser, grund-
potensform,  

Division  10, 100, tal med nollor i 
slutet, division med rest 
och minnessiffror 

Med positiva tal 
mindre än ett, med 
negativa tal, potenser, 
grund-potensform  

Kvadratrot   Kunna räkna √ av 
jämna kvadrater i 
huvudet, annars med 
räknare 

Potenser    Stora tal i potensform, 
negativ exponent 

Skriftlig huvudräkning addition och subtraktion Addition och 
subtraktion, större tal, 
kort division, decimaltal 

 

Rimlighet / prioritering  Överslagsräkning  Prioriteringsreglerna, 
parentesräkning, 
avrundning 

Räkna med räknare  ja  Räknare prioriterar 
oftast inte 
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Tidsrymder från femminuters-
intervaller till hela 
timmar, dagar, dygn, 
veckor, månader 

 Räkna med tid på olika 
sätt, tidszoner 

Längd och skala cm cm, dm, m, km, mil 
 
förminskning och 
förstoring, 1:2 resp. 2:1 

Förminskning, 
förstoring, förhållandet 
bild o verklighet, 
likformighet, 
areaskala, omvandla 
kolonform till 
procentform 

Koordinatsystem   Rita och avläsa 
punkter i 
koordinatsystem, 
grafer, proportio-
nalitet, namn på räta 
linjer, linjers lutning 

Hastighet   Lösa 
hastighetsproblem, 
medelhastighet 

Geometriska former Cirkel, triangel, 
kvadrat, rektangel, 
omkrets 

Rektangelarea, 
rektangelomkrets, skala  

Cirkel-, triangel-, 
parallellogram- och 
rektangelarea, romb- 
parallelltrapets- och 
cirkelsektor-areor 
omvandling av 
areaenheter, 
Pythagoras sats 

Vinklar  Rät, trubbig och spetsig 
vinkel, vinkelsumman i 
en triangel, använda 
gradskiva, 180° & 360° 
i en cirkel 

 

Mynt Kr (även 1, 2 5 10 & 
25-öringar), euro 

Kr, euro  

Tabeller och diagram Stapeldiagram Linjediagram, 
cirkeldiagram, 
medelvärde 

 

Bråk Dubbelt och hälften 
(dock inte uttryckt som 
bråk ännu) 

Från hälften till en 
tiondel, jämföra bråk 
med decimaltal 

Blandad form, 
förlängning, 
förkortning, övergång 
bråk-decimal-
procentform 

Procent   ja, mer än 100%, 
promille, ppm1  

Termometern och 
temperaturavläsning 

Celsius   

Vikt hg, kg  g, hg, kg  
Volym dl, l cl, dl, l  
Ekvationer   Bokstäver kan stå för 

tal, lösa ekvationer 

                                                 
1 Ppm, från engelskans parts per million, ’antal per miljon’ är ett mått på andel eller koncentration. Uttryckt i 
procent är 1 ppm = 0,000 1%. (Wikipedia, 2009) 
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Om inget annat anges så bygger uppgifterna på de till vänster i tabellen. 
 

Ekvationer  

Matteboken har uppgifter som ska lösas och skrivas in direkt i boken medan Matteborgen och 

Tetra bygger på att eleverna har egna tillhörande räknehäften. Som ett förstadie till ekvationer 

har Matteboken några enstaka uppgifter där eleverna ska skriva det tal som fattas. Detta 

förfarande utökas i MatteBorgen där det förekommer uppgifter där tal eller tecken fattas och 

ska skrivas in antingen på ett sträck eller i en ruta/cirkel/trekant. Först i Tetra introduceras 

ekvationsbegreppet med en bokstav istället för ett okänt tal. Flervalsuppgifter av typen 1, X 

eller 2 förekommer inte i något av materialen. 

 

Årskurs fem och kursplanen i matematik 

Enligt vad författarna själva skriver så ska eleverna klara av NP om de förstår Borggården. I 

Kursplan i matematik står det att elever i slutet av det femte skolåret ska ha fått sådana 

kunskaper så att de kan lösa problem i sin omedelbara närhet. Det innebär att de ska ”ha en 

grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och 

decimalform” (Skolverket 2007, Mål som eleverna ska ha uppnått..). Tabellöversikten visar 

att MatteBorgen tar upp talen 0 – 1 miljon. Eleverna får arbeta med heltal och decimaltal i 

form av tiondelar och hundradelar och slutligen bråktal från en halv till en tiondel, det innebär 

halva, tredjedelar, fjärdedelar, femtedelar, sjättedelar, sjundedelar, åttondedelar, niondelar och 

tiondelar. Dessutom arbetar boken med sambandet mellan decimal- och bråkform. 

 

Vidare står det att eleverna ska kunna ”förstå och kunna använda addition, subtraktion, 

multiplikation och division samt kunna upptäcka talmönster och bestämma tal i enkla former” 

(Skolverket 2007, Mål som eleverna ska ha uppnått..). Detta mål uppfyller Matteborgen. 

Eleverna arbetar med alla fyra räknesätten och arbetar med enkla ekvationer även om ordet 

ekvationer inte används ännu. 

 

”kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med 

miniräknare” (Skolverket 2007, Mål som eleverna ska ha uppnått..). Detta mål uppfylls också. 

Eleverna arbetar med huvudräkning, kort division som är en blandning av att ställa upp tal 

och att räkna i huvudet, dessutom finns ett eget avsnitt som behandlar miniräknaren. Detta 
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avsnitt är tänkt att användas parallellt med den övriga undervisningen men ligger separat i 

läroboken så att läraren själv kan planera in var och när arbetet ska ske. 

 

”ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva några viktiga 

egenskaper hos geometriska figurer och mönster” (Skolverket 2007, Mål som eleverna ska ha 

uppnått..). Här kommer de gemensamma inledande uppgifterna i kapitlet om geometri in, att 

samtala och diskutera hur en cirkel, triangel, kvadrat och rektangel ser ut och vad 

rektangelarea och omkretsen av en rektangel är. 

 

”kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider samt 

kunna använda ritningar och kartor” (Skolverket 2007, Mål som eleverna ska ha uppnått..) 

MatteBorgen tar upp längdmått, från cm till mil, area och att area är ett område, skala, det 

finns också övningar för att förminska respektive förstora en ritad förlaga det vill säga till 1:2 

och 2:1, volym med centiliter, deciliter och liter, vinklar och att använda gradskiva, massor 

med gram, hekto och kilogram samt klockan. För de elever som är osäkra på användandet av 

klockan rekommenderas lärarhandledningen till föregående års läromedel där det finns 

arbetsblad. 

 

”kunna avläsa och tolka data i givna i tabeller och diagram samt kunna använda elementära 

lägesmått” (Skolverket 2007, Mål som eleverna ska ha uppnått..) Eleverna arbetar med 

diagram och då också med medelvärde. Förutom att tolka uppgifter till diagram får eleverna 

också öva sig på att läsa till exempel tidtabeller. 

 

Praktiskt arbete 

I Matteboken 2 ritar eleverna mönster vilket inte görs i MatteBorgen med undantag för två 

uppgifter på ett arbetsblad som finns med bland repetitionsuppgifterna inför NP. Dock finns 

det i MatteBorgen många uppgifter där eleverna ritar för att lösa sina uppgifter. Tetra har inte 

heller uppgifter där eleverna ska rita mönster. Däremot finns det praktiska uppgifter, till 

exempel uppgifter med rimlighet och prioritering i samband med att miniräknaren används. 

”Kapitel 1 Tal och räkning. I detta kapitel får eleven insikt om att en produkt inte alltid blir 

större och en division inte alltid mindre än det ursprungliga talet, vilket många felaktigt tror. 

Här visas också att miniräknaren inte är magisk, man måste faktiskt tänka själv.” (Carlsson  

m. fl. 1999. sid. 7). 
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Det är mer vardagsanknuten matematik i Matteboken. Till exempel inlärning av klockan och 

termometern. Det finns också vardagsanknutna tips som att låta eleverna baka chokladbollar. 

 

I Matteboken återkommer tips på parövningar i form av små spel eller tävlingar vilket både är 

ett exempel på praktisk arbete och ett grupparbete där man också pratar matematik. 

 

Gruppuppgifter och om att prata matematik 

Alla elever ska arbeta med gruppuppgifter. 

 
Arbetet med MatteBorgen bygger på det matematiska samtalet. Vår tanke är 
att resonemang kring olika moment och räknestrategier, både i stor grupp och 
mellan elever, ska utgöra en central del av undervisningen. Du får som lärare 
möjlighet att möta eleverna på den nivå de befinner sig och utbytet av tankar 
ger eleverna möjlighet att även lära av varandra. Olika metoder passar olika 
elever. Därför är det matematiska samtalet viktigt för att lyfta fram olika sätt 
att tänka och lösa uppgifter. (Andersson, Picetti 2004. sid.4). 
 

Det här citatet passar in på alla lärarhandledningarna. Varje nytt kapitel börjar med något att 

samtala om. Det kan vara en bild eller en text om en person som har anknytning till det aktuella 

kapitlet. 

 
Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den 
enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och 
i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap 
och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. 
(Utbildningsdepartementet, 2006. sid 6)  

 

Detta är inte bara en diskussion som ska föras mellan lärare utan också en diskussion att föra i 

klassrummet med eleverna. Det blir då ett bra tillfälle att också prata matematik i klassrummet. 

 

Matteboken använder medvetet ett matematiskt språk också direkt för eleverna. Till exempel 

står anvisningen att ”räkna ut produkten” (Rockström, Lantz,2004. sid. 135) för diagnosen för 

kapitel nio. 

 

Samuelsson (2005) refererar till Gagné som har sammanställt en lista över uppmaningar till 

lärare vad de ska tänka på vid undervisning ur ett behavioristiskt tillvägagångssätt. Dessa är  
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 Vinn uppmärksamhet 
 Beskriv målet 
 Påminn om tidigare relevant kunskap 
 Presentera det material som ska läras 
 Ge vägledning för lärandet 
 Arrangera praktiskt – konkret övande 
 Ge informativ återkoppling 
 Utvärdera genom test 
 Befrämja minnesbehållning och överspridning 

 
I vilken mån vi idag kan tala om att behavioristiska idéer existerar i skolan vet 
jag inte, men att de har satt sina spår, är jag övertygad om. Ses kunskapen som 
något väldefinierat och kvantifierat tenderar vi att se undervisning som en 
process där innehållet portioneras ut och blir föremål för elevernas övning 
(Wyndham, Riesbeck & Schoultz, 2000). Hur många svenskar skulle inte 
känna igen sin egen upplevda matematikundervisning på den beskrivningen? 
(Samuelsson, 2005. sid.27) 

 

Detta är i princip en lektionsplanering som fortfarande används. Detta beror kanske på att det 

är behaviorismen som ’är grunden’ och att det kognitivistiska synsättet bygger på detta. Det 

viktiga blir dock att undervisningens mål och arbetssätt stämmer överrens och verkligen möts 

annars kommer inte eleverna att förstå undervisningen. Det som annars kan hända är att målet 

och arbetssättet inte når varandra, antingen för att de olika handlingarna inte når fram till 

varandra eller för att de passerar varandra och därför inte möts. Det senare kan ske om till 

exempel lektionsplanering inte stämmer med undervisningens utförande. Då gör kanske både 

lärare och elever rätt men det blir ändå ett felaktigt resultat ”eleverna svarar alltid rätt, det är 

bara det att lärarna ofta ställer fel frågor” (Unenge, 1999. sid 83.) 

 

Vad blir det då för skillnader mellan lärarhandledningarna? Ser man till elevernas böcker så är 

likheterna stora eftersom lärarhandledningarna bygger på samma läroplan. Skillnaderna blir 

istället djupet på kunskapen. När man är äldre ska man kunna det som finns i de tidigare 

böckerna. På samma sätt kan man se på lärarhandledningen, när det avser de yngre åldrarna 

får man mer hjälp att variera sin undervisning och den är inte heller så teoretisk i sitt upplägg. 

Att Tetra är mer teoretisk kan också bero på att den som läromedel är äldre och därför mer 

traditionell i sitt upplägg.  

 

 

Slutdiskussion 

Underlättar lärarhandledningen arbetet för den som arbetar som lärare? Alla tre 

lärarhandledningarna innehåller både elevens bok med eller utan facit samt extra material i 
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form av kopieringsunderlag. Ju yngre barn som läromedlen vänder sig till, desto mer extra 

tips och idéer finns det i lärarhandledningarna. Om detta beror på att författarna har olika 

grundsyn på hur lärandet ska utformas eller om det beror på något annat kan man inte utläsa 

ur detta arbete. Det har också på senare år förts en diskussion om att dagens nyutexaminerade 

lärare har sämre kunskaper i matematik än lärare som har fått sin utbildning i tidigare 

lärarutbildningar. Här kan det vara relevant att ställa sig frågan om vad man ska lära ut, vad 

säger läroplanen, och om det är några direktiv om hur man ska lära ut dessa kunskaper i 

relation vad som har varit gällande i tidigare läroplaner. Genom att endast titta på dessa 

lärarhandledningar kan man dra den kanske förhastade slutsatsen att lärare för de äldre 

eleverna har en större kunskap i sitt ämne och därför inte behöver ha lika mycket hjälp av tips 

och idéer för sin undervisning än vad lärarna för de yngre åldrarna behöver. Av tradition har 

det dessutom varit så att matematiklärare för barn i årskurserna 1-6 har haft både utbildning 

och undervisning i många ämnen medan lärarna för årskurserna 7-9 oftast har haft 

undervisning i matematik och de naturvetenskapliga ämnena vilka på detta sätt blivit 

ihopkopplade som en obrytbar kombination. På senare år har andra ämneskombinationer 

blivit vanligare inom årskurserna 7-9 vilket också kanske gör att dagens matematiklärare 

kanske har en mer humanistisk eller samhällsvetenskaplig infallsvinkel än den rent 

naturvetenskapliga. Då kan vara mer självklart att vilja ha en lärarhandledning med mer tips 

och idéer också till de äldre eleverna.  

 

Om en lärarhandledning skulle vara det ’kokboksrecept’ som vi lärare vill ha för en bra 

undervisning som Unenge skrev i Matematikdidaktik för grundskolan så skulle vi behöva 

följa lärarhandledningen in i minsta detalj. Snarare skulle jag tro att det är en del av det som 

gör en bra undervisning för eleverna. Genom att skaffa sig ett grundläggande matematiskt 

tänkande och sen kunna använda detta i vardagen så har eleverna uppnått målet i 

matematikundervisningen för grundskolan enligt LpO 94. I Kursplan för matematik står det 

att matematik hör ihop med andra ämnen, vilket vi inte ska glömma bort i vardagens 

undervisning. Det är lättare att förstå saker när man ser dem i ett sammanhang, det gäller både 

för matematik och andra ämnen. 

 

Som tänkbart nästa steg med denna uppsats som utgångspunkt skulle jag kunna tänka mig 

någon eller några av följande frågor. Vilka lärare använder lärarhandledningar? Hur använder 

lärare lärarhandledningarna? Vad behövs för att eleverna ska klara av sitt skolarbete i 

matematik? Hur ska en bra lärobok se ut? 
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Bilaga 1 
 
 
 
Talbildskort  
 

Talbildskorten ger eleverna en 
konkret bild av udda och 
jämna tal. Exemplen visar hur 
man ’bygger’ talet 13 på olika 
sätt. 

 
 10 + 3 = 13  6 + 7 = 13 
 3 + 10 = 13  7 + 6 = 13 
 

 



 

 

Bilaga 2 
 
 
 
Talkort 
 

2 0 0 4 0 5Det är viktigt för 
eleverna att öva på att 
använda olika talsorter, 
exempelvis 
345=300+40+5  
På detta sätt blir det 
lättare att förstå 
positionssystemet. 

2 0 0 
4 0 

5 
  

 
 
 
 
 
Winnetkakort 
 

 
 

De tal som ska övas skrivs på ett kort med 
uppgiften, exempelvis 8 + 5, på ena sidan 
och uppgiften och svaret 8 + 5 = 13 på den 
andra sidan. För att frågorna ska komma åt 
samma håll klipps ena hörnet av på alla kort. 
Uppgifterna kan sen övas enskilt eller i par. 

8+5 

8+5=13 
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