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Förord 

Vi vill helt kort inleda vårt arbete med att rikta några väl valda ord till alla er som genom 

stöttning och handledning gjort detta arbete möjligt. Tusen tack till såväl nära och kära som 

kritiska vänner som funnits där längs med hela arbetsprocessens gång. Utan ert stöd hade 

detta arbete aldrig haft en chans. Speciella omnämnanden vill vi dessutom rikta till: 

De läroboksförlag som utan förbehåll, inte bara låtit oss granska deras böcker, utan även 

tillhandahållit oss med gratis exemplar av de läroböcker som utgjort vår studie.  

Vår handledare Karin Rudsberg som med sina väl valda ord och goda humör hjälpt oss att nå 

hela vägen fram. 

Tack så mycket! 

Lena Morléh & Åsa Nilsson 



 

Sammanfattning 

Matematik i sig innebär mycket mer än enbart räkning, men trots det ligger skolmatematikens 

fokus på just detta. För att elever ska få en ökad förståelse för ämnet betonar likväl forskning 

som styrdokument vikten av att elever får använda olika uttrycksformer i undervisningen. En 

av dessa former kan vara den laborativa matematiken. Då tidigare forskning likaså visar på att 

undervisningen ofta utgår från enskilt arbete i läroboken, utan gemensamma genomgångar, 

ämnar vår studie granska huruvida elever får tillgång till ett laborativt arbetssätt enbart via en 

lärobok. Ett beslut togs dock om att inte ta med lärarhandledningarna i vår analys, då dessa i 

hög utsträckning bygger på just gemensamma genomgångar. Detta innebär att läromedlen i 

sig inte görs rättvisa. Syftet med vår granskning är att kunna presentera nya insikter inom ett 

område av matematikforskningen som ej tidigare behandlats. Vår studie, som utförts genom 

en kvantitativ innehållsanalys av tre grundläroböcker för år 4 utgår från frågeställningen: På 

vilket sätt samt i vilken utsträckning kommer laborativ matematik till uttryck i 

grundläroböcker för ämnet? Med utgångsläge i de framkomna resultaten förs även en 

diskussion kring frågeställningen: Vilken möjlighet har den laborativa matematiken i 

grundläroböcker att påverka den matematiska förståelsen hos elever samt skiljer sig denna 

kapacitet åt mellan olika böcker? På detta sätt menar vi kunna visa på den laborativa 

matematikens förutsättningar i en läroboksstyrd klassrumsmiljö. 

Genom att kartlägga, kategorisera och diskutera de laborativa uppgifterna i läroböckerna visar 

vi på betydande skillnader bland böckerna. Analysens resultat tydliggör att mängden samt 

placeringen av de laborativa uppgifterna skiljer sig åt, dels mellan kapitlen, dels mellan 

böckerna i helhet. I samtliga böcker påvisar dock vår studie att ett laborativt arbetssätt främst 

återfinns inom ett av områdena i kursplanens (Lgr 11) centrala innehåll; området geometri. 

Den genomförda granskningen åskådliggör likaså skillnader då det kommer till innehåll av 

laborativt material; där analysresultatet visar att framförallt differensen för användning av 

linjal respektive miniräknare blir påtaglig. Vår slutsats blir att samtliga böcker, utifrån ett 

laborativt synsätt, har områden som behöver kompletteras. I studien tydliggörs lärarens roll i 

undervisningen då det kommer till hur laborativ matematik framställs i klassrummet. Detta då 

undervisning enbart utifrån en lärobok kan ha svårt att förmedla den mängd och variation av 

laborativa element som krävs för att underlätta elevernas matematiska förståelse.  

Nyckelord: Kvantitativ innehållsanalys, lärobok, laborativ matematik, tidigare skolår 
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1. Inledning 

Matematik är mycket mer än enbart räkning och färdighetsträning (Lgr 11, Skolverket 2011a, 

Skolverket 2011b). Myndigheten för skolutveckling (2007
1
) lyfter fram att ”matematiken har 

genom århundrade präglats av nyfikenhet, problemlösning, kreativitet, laborerande, 

utmaningar, teori- och verklighetsanknytning” (s 59). Matematik finns i olika uttrycksformer 

såsom skrivna symboler, talade symboler, bilder, omvärldssituationer samt laborativa 

modeller (Skolverket 1997). Men, skolmatematiken har ofta kommit att fokusera på enbart 

räkning (Myndigheten för skolutveckling 2007).  

Mot bakgrund av Skolverkets nationella utvärdering av undervisningen i matematik, NU-03, 

samt internationella utvärderingar såsom TIMSS och PISA betonar kursplanen i matematik, 

Lgr 11, vikten av att matematikanvändning sker i olika sammanhang och situationer 

(Skolverket 2011a). Likaså bör den kommuniceras med hjälp av olika uttrycksformer. En av 

dessa uttrycksformer kan vara användningen av “konkret material” (Skolverket 2011a). Att få 

använda sig av matematik genom olika uttrycks- och representationsformer, det vill säga att 

inte enbart få möta ämnet i form av räkning, är något som gynnar förståelsen av ämnet 

(Skolverket 2011a, Rydstedt & Trygg 2010, McIntosh 2007, Skolverket 1997). Att förståelse 

är betydelsefullt lyfts fram av elever själva. När elever i en kvalitetsgranskning tillfrågades 

om vad de menar ger dem en ökad vilja att lära sig matematik, framstod ett tydligt behov av 

förståelse (Skolverket 2003
2
). En faktor som betonades hos elever oavsett ålder var “att känna 

att man kan och förstår, att man lyckas och att man lär sig” (s 26). Att denna önskan uppfylls i 

så hög utsträckning som möjligt är något som vi menar att alla elever har rätt att känna. I 

skollagen (2010:800) står att “alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de 

behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar 

ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” (3 kap. 3§). Olika elever 

lär bäst på olika sätt, vilket leder till att det är av vikt att även inlärningsmetoderna är olika. 

Precis som Gudrun Malmer (2002) belyser gynnar vissa matematiska representationsformer 

en del elever mer än andra, vilket innebär att flera olika uttrycksformer måste få komma till 

uttryck. Ju fler sinnen som används i inlärningen, desto bättre. Och framförallt, uttrycker hon, 

                                                 
1
 En samtalsguide där de matematiska resultaten i NU-03 diskuteras. Bakom rapporten står Kjell Hedvall, avdelningschef 

samt Sandra Mardones Larsson, projektledare. 
2
 En nationell kvalitetsgranskning med fokus på matematik. Bakom granskningen står Ulla Lindquist, projektledare och 

huvudförfattare. 
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gynnas elevers tänkande av rörelsen som finns i ett laborativt arbetssätt. Skolverket (2011c
3
) 

lyfter i en forskningsrapport fram att syftet med den laborativa matematiken är att 

levandegöra ämnet för elever. Vi anser att begreppet levandegöra, i detta sammanhang, 

inbegriper förståelse. Förstås inte meningen med matematiken, kan den inte heller kännas 

levande, och motsatt; för att matematiken ska kunna kännas levande, krävs förståelse. 

Samstämmiga studier visar att den mesta av undervisningen sker genom att elever räknar i sin 

egen takt enskilt i läroboken och utan gemensamma genomgångar (Johansson 2006, Löwing 

2004, Skolverket 2004
4
). Trots att det står i Lgr 11 att eleverna ska erbjudas “strukturerad 

undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt” (s 8). Av denna anledning 

blir det då intressant att granska läroböcker i matematik samt hur laborativ matematik 

kommer till uttryck i dessa. Vi har dock valt att bortse från de olika böckernas 

lärarhandledningar i vår analys, då mycket av det som står i dem går förlorat vid en 

undervisningsmetod som bygger på enskilt arbete och där gemensamma genomgångar saknas.  

Mycket forskning har gjorts inom området matematikdidaktik med läroboksanalyser, 

fältstudier och intervjuer som vanligt förekommande metoder. Ämnet har tidigare berörts ur 

olika perspektiv, både kvantitativa och kvalitativa, ofta med ett specifikt fokus som 

exempelvis kommunikation, algebra, aritmetik eller färdighetsträning. Läroboken har i dessa 

studier ofta visat sig vara bristfällig då den används som enda läromedel, men det finns 

områden kvar där innehållet inte har blivit granskat. Monica Johansson (2006) betonar att det 

finns ett intresse för att vidare forskning sker, där lärobokens kvalitetsaspekter undersöks. Av 

den anledningen finns det enligt oss ett behov av att lärobokens innehåll fortsätter att 

granskas. Det saknas, vad vi erfar, tidigare innehållsanalyser med fokus på den laborativa 

matematiken i läroboken. På vilket sätt samt i vilken utsträckning kommer laborativ 

matematik till uttryck i läroböckerna? Utifrån att forskning framhåller användning av ett 

laborativt material, inte minst för de elever som inte ännu behärskar det svenska språket till 

fullo (Myndigheten för skolutveckling 2007), menar vi att det är ett problem att det saknas 

undersökningar av hur den laborativa matematiken i läroboken framställs. 

Med utgångspunkt i det vi belyst ovan har ett intresse för att granska det laborativa innehållet 

i läroböcker i matematik väckts hos oss. För att få kunskap om hur läroboken hanterar 

                                                 
3
 En forskningsrapport där Madeleine Löwing, Marie Fredriksson samt Eva Färjsjö ansvarar för innehåll och uppfattningar. 

4
 Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan 2003, NU-03. Medverkande forskare inom ämnet matematik är Astrid 

Pettersson, projektledare, Katarina Kjellström samt Ingmar Ingemansson. 
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laborativ matematik kommer vi att göra en innehållsanalys där tre olika grundläroböcker i 

matematik för år 4 granskas. Genom att kartlägga mängden laborativa uppgifter samt dess 

placering och dess materialanvändning ämnar vi få klarhet i huruvida elever får möjlighet att 

använda sig av laborativa material i en lärandesituation där endast enskilt arbete utifrån en 

lärobok erbjuds. Kartläggningen utgår från en definition av laborativa uppgifter som sådana 

där arbetssättet inbegriper någon form av praktiskt arbete med ett material utifrån ett 

undervisningssyfte (definitionen är hämtad från Rydstedt & Trygg 2010, se vidare 2.2). 

Undersökningen har ett kvantitativt fokus vilket innebär att vi kommer att redogöra för antalet 

uppgifter där eleverna behöver använda någon form av laborativt material. Dessa uppgifter 

kommer sedan att kategoriseras utifrån vilket kunskapsområde i kursplanens (Lgr 11) centrala 

innehåll de, enligt vår tolkning, används inom. Vi ämnar vidare diskutera analysens resultat 

samt hur detta kan påverka elevernas väg till matematisk förståelse.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Målet med vår studie är att ge nya insikter och givande resultat runt ett område inom 

matematikforskningen som inte tidigare berörts. Vi menar att med vår undersökning bidra till 

utökade kunskaper inom undervisning i matematik, som i sin tur kan gynna framtida elevers 

utveckling och matematiska förståelse. Tidigare forskning visar att ett laborativt arbetssätt kan 

vara en metod för att koppla samman det abstrakta i matematiken med det konkreta och 

gripbara, vilket i sin tur, enligt oss, kan underlätta för elever att uppnå insikter i ämnet. Vårt 

syfte är därför att granska de laborativa övningarnas kvantitet såväl som att ge ett underlag för 

en vidare diskussion kring dess möjlighet att påverka elevers matematiska förståelse. På detta 

sätt menar vi kunna visa på hur laborativ matematik kan komma till uttryck i en läroboksstyrd 

klassrumsmiljö; utifrån frågeställningen: 

 På vilket sätt samt i vilken utsträckning kommer laborativ matematik till uttryck i 

grundläroböcker för ämnet? 

Med utgångspunkt i de resultat som framkommer i denna innehållsanalys kommer sedan en 

diskussion att föras kring frågeställningen: 

 Vilken möjlighet har den laborativa matematiken i grundläroböcker att påverka den 

matematiska förståelsen hos elever samt skiljer sig denna kapacitet åt mellan olika 

böcker?  
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1.2  Disposition 

Kapitel 2 i denna uppsats ämnar tydliggöra de utgångspunkter vi använt oss av i urvalet av 

analyserade uppgifter. Det ges även en kort förklaring till varför vi anser att laborativa 

övningar är av betydelse. Sedan följer kapitel 3, innehållandes en redogörelse av tidigare 

forskning med relevans för vår analys. Vidare presenteras i kapitel 4 vårt val av metod samt 

den urvalsprocess som ledde oss fram till vår slutliga frågeställning. Därefter följer, i kapitel 

5, resultatet av den genomförda innehållsanalysen. Vi kommer att avsluta uppsatsen med att i 

kapitel 6 föra en diskussion där vi följer upp det som framkommit i undersökningen samt 

redogör för de nya frågeställningarna som har uppstått under arbetet och analysprocessens 

förlopp. 
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2. Den laborativa matematiken 

I inledningen uttrycks hur vårt intresse för den laborativa matematiken väckts. Med 

utgångspunkt i en diskussion kring John Deweys (1859-1952) begrepp “learning by doing”, 

följer nedan en förklaring av hur den laborativa matematiken kan förstås samt av varför det är 

betydelsefullt att arbeta laborativt.  I detta kapitel ämnar vi likväl klargöra vad vår definition 

av en laborativ uppgift grundar sig på. 

2.1  Att lära genom att göra  

John Dewey kommer antagligen att för alltid vara förknippad med uttrycket ”learning by 

doing” (Burman 2009), det vill säga att lära genom att göra. Men enligt Anders Burman 

(2009) skulle ”learning by reflective doing” stämma in bättre på Dewey tankar. Han lyfter 

fram att det viktigaste i Deweys resonemang kring lärande är att det är tänkandet eller 

reflektionen efter görandet, som är av störst betydelse, inte görandet i sig.  

Som ännu mer rättvisande för Deweys del framstår emellertid uttrycket learning by 

experience. I ovanligt stor utsträckning kretsar nämligen hans tänkande kring frågan om 

erfarenhet och upplevelse (båda dessa betydelser ryms inom engelskans experience) (Burman 

2009, s 127). 

 

Vår åsikt är att författarens tolkning av Deweys resonemang ger till följd att det inte är att 

elever får lära genom att göra konkreta saker som är av störst betydelse, utan att det även 

måste finnas en mening i dessa laborationer. I John Dewey (1916/2009) uttrycks just detta, att 

han lägger stor vikt vid att det finns en förståelse för, och en mening i, den aktivitet som 

utförs. Han uttrycker det som att: 

När något har en mening för oss, menar vi det vi gör, vi har en avsikt, men när något inte har 

det agerar vi blint […] i den helt och hållet blinda reaktionen är styrningen också blind. Det 

kan vara fråga om träning, men inte om utbildning (Dewey 1916/2009, s 65). 

Förs detta resonemang över på laborativ matematik, tolkar vi att det är av betydelse vilken 

form av övningar som används. Visst kan elever genom användning av ett laborativt material 

få en viss färdighetsträning. Men, för att förståelse och förtrogenhet för ämnet ska uppnås, det 

vill säga att inte enbart träna utan att även lära, så krävs en mening med uppgiften samt att 

eleven förstår denna. Att få förståelse för det som ska göras är därför av stor vikt för att 

tillägna sig en utbildning. 
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I texten redogörs även för hur han anser att undervisning borde se ut. Trots att följande citat 

av Dewey (1916/2009) är närmare hundra år gammalt, finns det enligt vår uppfattning stora 

likheter med dagens skola: 

Hur kommer det sig att undervisning enligt korvstoppningsmetoden och inlärning genom 

passiv absorbering, trots att metoderna är allmänt förkastade, fortfarande är så förhärskade i 

praktiken? Utbildning handlar inte om att tala om saker och att få saker berättade för sig utan 

det är en aktiv och konstruktiv process, och detta är en princip som är nästan lika missbrukad i 

praktiken som den är accepterad i teorin (s 75). 

 

Han menar att undervisningsmetoderna behöver ändras, så att eleverna kontinuerligt får 

tillgång till praktiskt arbete. Även om Deweys tankar är åldrade, är de inte föråldrade. 

Tidigare forskning påvisar likaså den betydelsen av att lära genom att göra (Malmer 2002). 

Begreppet “att lära genom att göra” menar vi, speciellt inom matematikämnet är synonymt 

med “att laborera”. Den laborativa matematiken har kommit att få stor betydelse i dagens 

matematikundervisning då både tidigare forskning och styrdokument lyfter fram att arbete 

med varierade uttrycks- och representationsformer främjar förståelsen av ämnet (Skolverket 

2011a, Rydstedt & Trygg 2010, McIntosh 2007, Skolverket 1997). 

2.2  Hur kan begreppet laborativ matematik förstås?  

Definitionen för uttrycket laborativ matematik kan skilja sig åt. Så här beskriver 

Nationalencyklopedin uttrycket “Laborativ undervisning” 

laborativ undervisning (av lat. labo´ro 'arbeta'), metoder för undervisning och inlärning med 

stöd av experiment och försök, vanligen i naturvetenskapliga ämnen. Termen har också 

använts om undervisning som kombinerar teoretiska och praktiska uppgifter enligt John 

Deweys princip "learning by doing" (ne.se). 

 

Vi anser att denna definition stämmer bra överens med vår egen tolkning av begreppet då vi 

vill betona vikten av att kombinera teoretiska och praktiska arbetssätt. Skolverket (2011c) 

menar att när det kommer till laborativ undervisning i matematik finns två inriktningar: en 

teoretisk samt en praktisk. Undervisningen gynnas av ett bra samspel mellan dessa båda 

inriktningar. Den teoretiska delen förutsätter en förståelse för det matematiska innehållet 

vilket kräver att läraren är medveten om vad som ska förstås samt vilka kunskaper som 

behövs för att uppnå denna förståelse. Det är även av stor vikt att läraren inser hur detta kan 

kopplas till annat matematikinnehåll. Den praktiska sidan avser såväl det faktiska materialet 

som den tilldelade uppgiften. Den inbegriper likaså det valda arbetssättet samt hur detta 

redovisas och följs upp. Den definition av laborativ matematik som Elisabeth Rydstedt och 

Lena Trygg (2010) använder i en forskningsöversikt innefattar tre kriterier som behöver 

uppfyllas. För det första ska arbetssättet innefatta någon form av praktiskt arbete, för det 
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andra ska någon form av material användas och för det tredje ska aktiviteten ha “ett specifikt 

undervisningssyfte” (Rydstedt & Trygg 2010, s 5). De menar att den laborativa matematiken 

ger möjligheten att kombinera det abstrakta (mentala) med det konkreta (gripbara).  

En risk med att associera det konkreta direkt med laborativ matematik är dock att gränserna 

dem emellan inte blir tydliga. Vi har därför för avsikt att i vårt arbete hålla oss borta från 

användande av begreppet “konkret material” då tidigare forskning påpekar att materialet som 

sådant ej besitter någon sådan egenskap. Detta begrepp används emellertid då refererade och 

citerade källor själva uttrycker det så. Vi har i dessa situationer i så hög utsträckning som 

möjligt markerat att det då handlar om deras ordval. Madeleine Löwing (2004), visar i en 

avhandling på att laborativa material vid användning kan uppfylla ett konkretiserande syfte, 

genom att underlätta förståelse hos eleverna, men att detta inte betyder att materialet i sig är 

konkret. Vi väljer därför att omtala det material som används vid laborationer i 

undervisningssyfte som “laborativt material”. Boken How children fail (Holt, refererad i 

Rydstedt och Trygg 2010) ger ytterligare en infallsvinkel till att definiera skillnader mellan ett 

laborativt arbetssätt och en konkretiserande undervisning. 

Ett laborativt arbetssätt innebär att undervisningen tar avstamp från den informella nivå där 

eleverna befinner sig. Alla elever deltar men kan arbeta med olika innehåll beroende på vilken 

förståelse de har för aktuellt begrepp. Från den informella nivån med laborativt arbete 

fortsätter sedan arbetet i den takt som passar eleven till den formella och symboliska nivån. En 

konkretiserande undervisning innebär en omvänd arbetsgång. Alla elever får direkt starta i den 

formella och abstrakta matematiken. För den grupp av elever som inte klarar detta får läraren 

arrangera ett konkretiserande innehåll, vilket i praktiken ofta innebär att dessa elever får 

använda laborativa material medan övriga elever fortsätter arbeta symboliskt (s 20). 

 

Varför behövs då ett speciellt utformat “laborativt material” vid laborationer när vardagliga 

material finns att tillgå? Enligt Skolverkets forskningsrapport (2011c) samt Rydstedt och 

Trygg (2010) menar Szendrei att det finns både för- och nackdelar med användning av de 

olika formerna av material. Vardagsföremål som exempelvis pengar, pinnar och 

förpackningar har fördelen att de redan har ett känt användningsområde i elevernas ögon, 

vilket gör att de även vet hur de lämpligtvis bör hanteras. Nackdelen med vardagsföremål, 

menar hon, är att elevens associationer kan fungera som ett störande moment, vilket gör det 

svårare att uppfatta den matematiska innebörd objektet har för mening att representera. Det 

laborativa (pedagogiska) materialet är därför konstruerat med baktanken att kunna vara direkt 

förenligt med det matematiska uppslag det vill konkretisera. Det krävs dock att läraren är väl 

insatt i detta sätt att tänka för att kunna åskådliggöra det för eleven och på detta sätt öka den 

matematiska förståelsen.  
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Även Malmer (2002) nämner dessa material samt ger en sammanfattning av det stora 

sortimentet av laborativa hjälpmedel som finns: 

1. Material för sortering, klassificering, jämförelser etc: Logiska block, flanobilder, träklossar 

eller mattekuber, träkulor (med hål) och piprensare, diverse plockmaterial. 

2. Strukturell materiel för arbete med tal- och taluppfattning: Räkneväska (Malmers), Unifix-

materiel, Multibasmateriel, Stern-materiel, Centimomateriel. 

3. Relationsmateriel för att belysa de matematiska processerna och för att visualisera 

relationer vid lösning av en viss typ av matematiska problem. Hit räknas Cuisenaires 

färgstavar, som har ett mycket omfattande användningsområde... 

4. Utrustning för övningar med olika enheter såsom längd, massa, volym, area, tid, temperatur 

och pengar. 

5. Färdighetstränande materiel (delvis självkontrollerande) som t ex Aktiv-spel, Aktiv-

system, Palin-materiel, elektroniska komponenter (t ex miniräknare, dataspel, den lille 

professorn etc). 

6. Övrigt: Tärningar för diverse olika färdighetsövningar, kortlekar, geobräda för geometriska 

övningar, spel av olika slag (t ex Domino-spel, Trick-Track, memory-spel).  

(s 94) 

 

Alistair McIntosh (2007), professor vid universitetet i Tasmanien belyser, likaså han, att 

definitionen av laborativa material kan vara bred. Han uttrycker att laborativa material kan 

vara allt ifrån enkla material såsom kuber, tärningar och markörer till specialutformade 

material. Inom resonemanget kring laborativa material tar han även upp miniräknaren. Fler 

exempel på laborativa läromedel ges av Rydstedt och Trygg (2010): det kan handla om 

fysiska material, oftast av trä eller plast, som kan manipuleras, omfördelas och ordnas; eller 

om material såsom kapsyler, färgpennor och papper; eller om digitala hjälpmedel såsom 

datorprogram, interaktiva skrivtavlor, grafräknare samt webbaserade applikationer. Likaså 

moderna mobiltelefoner lyfts fram, exempelvis kan matematisk problemlösning via geo-

caching vara ett sätt att arbeta laborativt. Som vi nämner redan i arbetets inledning visar 

tidigare forskning att en varierad undervisning gynnar elevernas matematiska förståelse. Vi 

menar i nästa stycke belysa den laborativa matematikens viktiga del av denna variation. 

2.3  Varför arbeta med laborativ matematik?  

Då det kommer till ett laborativt arbetssätt vill vi lyfta fram Malmer (2002) som har utformat 

sex nivåer vilka alla bör finnas med vid matematikinlärning i de fall då både inlärning och 

förståelse ska kunna uppnås. Den laborativa matematiken återfinns på flera av dessa nivåer. 

På nivå ett ska elever få tänka - tala och nivån innebär att eleverna får reflektera kring sina 

tidigare erfarenheter samt att undervisningen anpassas utifrån dessa. Eleverna “måste öva upp 

sin förmåga att själva undersöka, upptäcka och uppleva” (Malmer 2002, s 31). På denna nivå 

behöver likaså elevernas ordförråd utökas. Nivå två handlar om att eleverna ska få göra - 

pröva och innebär att eleverna får använda ett laborativt arbetssätt, vilket gör eleverna 

delaktiga i inlärningsprocessen. Enligt författaren är det bättre ju fler sinnen eleverna får 
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användning av i inlärningen. Att synliggöra handlar nivå tre om, vilket innebär att eleverna 

får sätta ord på sina tankar för att se om deras tankegångar är hållfasta. Det är dessutom av 

vikt att eleverna får använda sig av en representationsform de själva har valt då de ska 

strukturera sina tankar. Nivå fyra innebär att eleverna ska förstå - formulera och här kommer 

det abstrakta symbolspråket in. Dock är det, enligt Malmer, ofta på den här nivån som 

undervisningen i matematik börjar för många elever, något som gör att många av dem inte 

hänger med. Har inte eleverna fått med sig de grundläggande nivåerna i 

matematikinlärningen, blir det abstrakta symbolspråket lika oförståeligt som ett främmande 

språk. På nivå fem handlar det om tillämpning vilket innebär att elevernas kunskaper ska få 

komma till uttryck genom problemlösning, för att på så sätt kunna användas inom nya 

situationer och sammanhang. Här är det betydelsefullt att dels analysera problemet genom 

reflekterande samtal, dels att återkoppla till de laborativa momenten. Det sjätte och sista 

steget handlar om kommunikation. En kontinuerlig kommunikation är av stor vikt för att 

eleverna ska bli uppmärksamma på att matematiken finns inom olika områden och inte enbart 

existerar under matematiklektionerna. Även här kan ett laborativt arbetssätt komma till 

användning. Malmer visar därmed på att det laborativa materialet kan komma till användning 

på flera olika nivåer. Hon är dessutom av åsikten att det är av vikt att flera olika 

representationsformer kommer till uttryck, då vissa former gagnar vissa elever mer än andra. 

Tänkandet gynnas, menar hon, av just rörelsen i det laborativa arbetet.  

Även Skolverket (2011c) belyser, som tidigare nämnts, vikten av ett laborativt arbetssätt och 

framhåller att det grundläggande syftet med ett sådant är att matematiken ska levandegöras för 

eleven. En laboration ska vara ett tillfälle för eleverna att (åter-)upptäcka matematik samtidigt 

som möjligheten ges att utveckla nya färdigheter, exempelvis nya matematiska uttryck och 

resonemang. Målet för matematikundervisning är enligt Skolverket (1997) att elever ska 

”kunna översätta samband inom och mellan olika uttrycksformer t ex konkreta modeller, 

vardagsspråk, schematiska bilder, diagram, skriftspråk, matematiktermer, matematisk notation 

och symboler…” (s 16). De menar att ett bra tillvägagångssätt för att tillägna sig detta är att 

eleverna får göra transformationer mellan olika matematiska uttrycks- och 

representationsformer såsom: laborativa modeller, skrivna symboler, talade symboler, 

omvärldssituationer samt bilder. Även om Skolverket (1997) skriver utifrån Lpo 94, belyser 

Skolverket (2011a) att synen på matematikämnet kvarstår: ”att lära sig matematik är inte bara 

att lära sig hantera regler och procedurer, utan att se mening och sammanhang och att 

resonera sig fram till slutsatser” (Skolverket 1997, s 17). Lgr 11 uttrycker just att ett av målen 

med matematikundervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 
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att “välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter” (s 63). Detta kan, enligt dem, ”omfatta prövning, rita bilder, skapa tabeller och 

utföra beräkningar” (Skolverket 2011a, s 17, vår kursivering). Tidigare forskning visar att 

förmågan att föra över idéer mellan olika representationsformer är ett tecken på god 

begreppsförståelse. Brister i förståelsen visar sig ofta då elever visar på svagheter i 

överföringen mellan olika former såsom bilder, verbala, symboliska samt konkreta eller 

fysiska former (McIntosh 2007). Ett sätt att förhindra att sådana svårigheter uppstår är 

övningar som innehåller transformationer mellan olika representationsformer, vilket hjälper 

till att bygga upp en matematisk förståelse (Rydstedt & Trygg 2010). 

Även Skolverket (2011c) betonar vikten av en laborativ arbetsform inom matematikämnet så 

att eleven inte enbart får matematiken ”presenterad från en bok, i färdig form” (s 27). De 

menar att om laborationerna sätts i stället för individuellt arbete i läroboken utan en 

reflekterad baktanke leder det inte till någon form av utvecklad förståelse för matematiken hos 

eleverna. Malmer (2002) varnar likaså hon för att ett laborativt material i sig inte ger någon 

garanti för att eleverna tar till sig några matematiska begrepp. Laborationerna måste återfinnas 

i ett meningsfullt sammanhang. Hon lyfter även fram att den laborativa matematiken, 

framförallt efter de första skolåren, förekommer i alltför liten skala. Konsekvenserna av detta 

blir att matematiken blir alltför abstrakt och obegriplig för många elever. Då det inte längre är 

tillräckligt att kunna memorera och kopiera fakta tappar eleverna, enligt henne, känslan av 

delaktighet och ger upp. Som vi kommer att visa har tidigare studier konstaterat att det 

förekommer laborativa övningar i läroböckerna för matematik (Johansson 2003, Ferens 2012) 

vilket av lärare som har läroboken som en “fast ram” (Löwing 2004, se en förklaring av detta 

begrepp under rubriken 3.3), enligt vår mening kan tolkas som att annat material än just 

matematikboken ej behövs i undervisningen. Då det vanligaste förhållningssättet bland lärare 

idag är att låta läromedlet i sig stå för måltolkning samt val av uppgifter och arbetsmetod 

(Skolverket 2003), är vår åsikt att det är av intresse att genomföra en granskning av hur den 

laborativa matematiken kommer till uttryck i läroböcker. Som redovisats ovan kan begreppet 

“laborativ matematik” definieras på olika sätt. För att tydliggöra vår egen undersökning ämnar 

även vi fastställa vår tolkning av termen. 

2.4  Vår definition av laborativ matematik  

Vår definition av vad som innefattas i begreppet “laborativ matematik” är i hög grad grundad 

i Malmers (2002) resonemang. Det ger till följd att vi i vår innehållsanalys av läroboken 

kommer att utgå från hennes tidigare nämnda lista över laborativa material. Förutom denna 
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lista utgår vi från Nationalencyklopedins definition av laborativ matematik och därmed även 

Deweys princip: laborativ matematik innebär, för oss, att lära genom att göra. I vår analys 

kommer samtliga av de uppgifter då eleverna ska använda något av de föremål som nämns på 

listan över laborativa material att definieras som laborativa uppgifter. Men, då vi är medvetna 

om att läroboksförfattare inte kan ta för givet att det finns ett brett utbud av laborativa 

material att tillgå, kommer vi dessutom att behandla de uppgifter där elever på ett eller annat 

sätt konstruerar egna pedagogiska material som laborativa. Även de uppgifter då eleven ska 

använda sin egen kropp i undervisningssyfte kommer att definieras som laborativa. I korthet 

använder vi oss, vilket nämndes i inledningen, av samma definition av laborativ 

matematikundervisning som Rydstedt och Trygg (2010), ”… en verksamhet där elever inte 

enbart deltar mentalt utan också arbetar praktiskt med material i undersökningar och 

aktiviteter som har ett specifikt undervisningssyfte” (s 5). Detta leder till att vi har tre villkor 

som ska uppfyllas för att en uppgift kan benämnas som laborativ: uppgiften ska innehålla ett 

praktiskt arbete; uppgiften ska innebära användning av någon form av material samt att; 

uppgiften ska ha ett specifikt undervisningssyfte.  
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning av betydelse för vår egen studie. Redan i de 

tidigare kapitlen har en del av de forskningsresultat denna studie grundar sig på berörts, men 

här ämnar vi gå in djupare på den mest relevanta forskning som gjorts i förhållande till den 

kommande innehållsanalysen. Först klargörs för den sökningsstrategi som använts för att 

uppnå de sökträffar vi redovisar nedan. Sedan redogörs för den tidigare forskning som gjorts 

och som är av relevans för vår undersökning med inriktning på lärobokens innehåll, läroboken 

i undervisningen samt laborativ matematik i undervisningen. I form av en sammanfattning 

samt egna kommentarer belyses därefter vilken relevans eventuella likheter eller skillnader i 

analysernas resultat kan ha i förhållande till vår uppsats syfte. Vi kommer likaså att 

uppmärksamma vilka konsekvenser vi anser att de slutsatserna kan ha på vår egen granskning 

samt vilka slutsatser som kan dras utifrån dessa. 

3.1 Sökningsstrategi 

Utifrån våra frågeställningar och syftet för uppsatsen valdes sökorden “läroboksanalys”, 

“lärobok matematik”, “innehållsanalys lärobok matematik” och “laborativ matematik”. Detta 

för att avgränsa sökningen och få träffarna på tidigare forskning att hamna så nära vårt eget 

ämne som möjligt, vilket i sin tur ökade chansen för att forskningens resultat hade hög 

relevans för vår egen analys. I vår sökning använde vi oss av Google scholar, Libris, Diva, 

avhandlingar.se samt söktjänsten Summon. På hemsidan för Nationellt centrum för 

matematikutbildning (NCM) gjordes likaså en litteratursökning. Då läroböcker i hög 

utsträckning är anpassade till skolans olika styrdokument samt andra myndighetstexter ansåg 

vi det även befogat att göra en sökning bland Skolverkets texter. Detta för att klargöra hur en 

av skolans viktigaste myndigheter ser på undervisning i allmänhet och på laborativ matematik 

i synnerhet. Nedan följer en sammanfattning av den, med hänsyn till vårt syfte, mest relevanta 

tidigare forskningen utifrån vår ovan beskrivna sökningsstrategi, under rubrikerna: 

Lärobokens innehåll, Läroboken i undervisningen samt Laborativ matematik i 

undervisningen. 

3.2  Lärobokens innehåll  

Monica Johansson (2003) har i en licentiatavhandling gjort en läroboksanalys i matematik där 

hon har valt tre läroböcker i en serie skrivna av samma författare. Detta för att representera de 

tre, vid analystillfället, senaste läroplanerna Lgr 69, Lgr 80 samt Lpo 94. Syftet med 
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granskningen var, dels att se hur läroboken över tid utvecklats innehållsmässigt, dels att 

undersöka hur lärobokens innehåll motsvarar målen i den för tiden aktuella läroplanen. Den 

metod hon använde sig av i studien var uppdelad i två steg. Steg ett innefattade en granskning 

av lärobokens struktur, språk, sidantal och mängd uppgifter. Steg två avsåg en analys av de 

aktuella kurs- och läroplanerna, med fokus på målen i matematik, samt en jämförelse med den 

för tiden aktuella läroboken, för att uppmärksamma centrala skillnader i de styrande 

dokumenten. Johansson menar, utifrån de resultat hon påträffat, att de nya upplagorna av 

läroboken visade sig ha ett mer varierat innehåll med inslag som problemlösning och förslag 

på laborativa övningar, vilket saknades helt i den äldsta utgåvan. Läroboken var trots detta 

uppbyggd på ett sådant sätt att dessa element, enligt henne, lätt gick att förbise vilket kan leda 

till att den nya läroboken används på samma sätt som dess föregångare. Med utgångspunkt i 

resultaten av det andra steget i författarens studie, där läroböckerna jämfördes med respektive 

kurs- och läroplan, drar hon även slutsatsen att målen för matematik i styrdokumenten inte 

förverkligas till fullo i läroböckerna. 

The specific textbook series, which I have analyzed, is not a complete image of the läroplan. 

The objectives of mathematics, stated in the kursplan, are only partially realized through the 

investigated series of textbooks (Johansson 2003, s 75). 

 

Att målen i kursplanen för matematik inte uppfylls då läroboken inte kompletteras med andra 

undervisningsmetoder är något som även ett flertal examensarbeten har visat (se exempelvis 

Johansson & Johansson 2010 samt Ericson & Gruvström 2008). Dessa uppsatser har granskat 

läroböcker i matematik på olika sätt och utifrån olika utgångspunkter, men det gemensamma 

är att de har visat att uppgifterna i läroboken inte är tillräckliga i sig, utan behöver 

kompletteras med andra arbetssätt. Johansson (2006) påtalar dock i sin doktorsavhandling, där 

hon fokuserar på förhållandet mellan lärobok och läroplan, att detta är ett arbetssätt som lärare 

också använder sig av. Studien visar på att lärare använder sig av andra läromedel än lärobok 

för att exempelvis ge kompletterande kunskap kring områden där de bedömer läroboken som 

bristfällig. Hon menar att ”Teachers should not be slaves to the textbook but be its intelligent 

master, who profits from the potential of the book, but avoids its pitfalls” (Johansson 2006, s 

30). Författaren drar utifrån sina studier slutsatsen att det är svårt för en lärobok att utan 

supplement uppfylla läroplanens mål. Dock håller inte läroboksförfattare själva med om detta. 

Mathias Andersson och Linda Arwe (2008) har i sitt examensarbete gjort en studie med syftet 

att ta reda på hur författarna till matematikläroböcker resonerar kring frågor runt utformning 

och påverkan. Som metod använde de sig av kvalitativa intervjuer med sex författare till 

läroböcker för gymnasiets kurs A. Intervjuresultaten visar att läroboksförfattarna har en 
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välgrundad tanke för hur böckerna ska användas samt att de strävar efter att följa de 

styrdokument som finns. Samtliga informanter i studien lyfter fram att alla delar som tas upp i 

kursplanen (Lpo 94, vår anm.) finns med i läroboken, dock lägger även de flesta till 

ytterligare delar utefter egna önskemål. Johansson (2006) ställer sig i sin avhandling frågan 

om varför det inte existerar någon form av myndighet för godkännande av läroböcker i 

Sverige. Hon menar själv att ett enkelt svar på den frågan skulle kunna vara att en sådan 

myndighet inte behövs i det svenska skolsystemet då det är upp till läraren, och inte till boken, 

att undervisa eleverna. Det är lärarens ansvar att utifrån sin egen tolkning av gällande 

styrdokument välja lämpligt innehåll, i form av läromedel, till lektionerna. Författaren menar 

därför att det i dagens målmedvetna utbildningssystem vore olämpligt att på något sätt styra 

eller begränsa urvalet av läroböcker. Det har funnits en statligt styrd kommitté med 

ovannämnda uppgifter mellan 1938-1981, vilket Anna Johnsson Harrie (2009) skildrar. 

Denna myndighet upphävdes dock i samband med decentraliseringen av skolan på 90-talet då 

den tillit som tidigare funnits för statlig styrning av läromedel försvann.   

3.3  Läroboken i undervisningen 

Johanssons (2006) granskning visade även att huvuddelen av den totala lektionstiden i 

klassrummet ägnades åt individuellt arbete med lärobokens textuppgifter. Hon har i 

avhandlingen, som innehåller fyra olika studier, valt att närma sig läroboken ur flera 

perspektiv med både kvantitativa och kvalitativa inslag. Av det sammanlagda resultatet från 

den kvantitativa granskning som utförts framgick att läroboken genomsyrade samtlig 

undervisning i klassrummet. Förutom att styra över vilka uppgifter som räknades individuellt, 

avgjorde innehållet i boken även vilket innehåll som användes under lektionens gemensamma 

genomgångar samt hur det introducerades. Detta är även något som visade sig i Löwings 

(2004) avhandling. Hon har bedrivit forskning med huvudsyftet att studera kommunikationen 

mellan lärare och elev samt de villkor som lärandemiljön har för denna. Under de 

observationer som gjordes i studien blev flera delar synliga. Bland annat visade det sig att 

uppgiftsinstruktioner i första hand ges via ett läromedel. Lärarna lät dessutom ofta lärobokens 

upplägg få styra undervisningens gång. Även lärarintervjuerna i Anette Ferens (2012) 

examensarbete visade att valet av hur lektioner läggs upp och struktureras påverkas av 

läromedlet. Löwing (2004) beskriver hur möjligheterna för läraren att uppnå en god 

undervisning utgörs av fasta respektive rörliga ramar. De ramar hon benämner som fasta 

innebär sådana som styrs av faktorer läraren inte själv kan påverka, såsom styrdokument och 

den rådande kunskapssynen. De hon benämner som rörliga innebär sådana som styrs av 
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faktorer läraren kan påverka, såsom val av läromedel och arbetsmetoder. Dock belyser hon att 

för de lärare som är starkt läromedelsberoende, är det sagda läromedlet inte längre en rörlig 

utan en fast ram. I praktiken, menar författaren, är det kanske inte heller en reell möjlighet för 

läraren att påverka valet av lärobok. I studien uppmärksammade hon att det uppstod problem i 

undervisningen, dock läggs inte skulden för det på läroboken i sig, utan på att det inte 

förekom någon anpassning av uppgifter utifrån den enskilda elevens behov och förkunskaper. 

Problemet var inte att man använde sig av en lärobok, utan hur man använde sig av den. Detta 

är även något som betonas i ett ovannämnt examensarbete. Det viktiga är inte huruvida man 

använder en matematikbok eller inte, utan hur man väljer att använda den. En bra utformad 

lärobok kan vara en god grund, men bör kompletteras med exempelvis laborativa övningar 

(Johansson & Johansson 2010). De olika kvalitativa momenten i Johanssons (2006) forskning 

visade även de på att det kan finnas faror med att, som lärare, i för hög grad förlita sig på 

läroboken. I Löwings (2004) forskning framkom även att de flesta lärare valde att 

hastighetsindividualisera; något som innebär att alla gör i stort sett samma sak, men i olika 

hastighet. Lärarna i hennes studie motiverade valet med att det tar olika lång tid för eleverna 

att konstruera sin egen kunskap. De såg det likaså som ett sätt att minska på storleken av 

undervisningsgrupper. Betoningen på en individanpassad undervisning har funnits med i 

skolans läroplaner under lång tid och lärarna i studien ansåg att detta uppnåddes genom att 

låta eleverna arbeta i sin egen takt med enskild räkning i läroboken. De flesta 

läroboksförfattarna i Andersson och Arwes (2008) undersökning menar likväl att deras bok 

passar för självstudier. 

3.4  Laborativ matematik i undervisningen 

Rydstedt och Trygg (2010) har utvecklat en kunskapsöversikt angående laborativ 

matematikundervisning. De konstaterar att det finns ett ökat engagemang och intresse för 

laborativ matematik i skolan, vilket motiverar behovet av en sådan sammanställning. Förutom 

en tidigare kunskapsanalys har de även valt att granska två metaanalyser, vilket definieras 

som ”en studie av vetenskapliga publikationer med syfte att dra slutsatser om de samlade 

vetenskapliga resultaten, dvs en studie av studier” (Nationalencyklopedin refererat i Rydstedt 

& Trygg 2010, s 20). Efter den utförda litteraturgenomgången konstateras vissa genomgående 

resultat, exempelvis att det inte är ”de laborativa materialen i sig som ger eleverna 

matematiska insikter” (s 57). Skolverket (2011c) betonar även de att laborationer i sig inte har 

ett matematiskt värde, utan att det måste finnas en mening bakom dem. I forskningsrapporten 

genomförs en utvärdering av Matematiksatsningen som innefattar “projekt som innehåller ett 
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eller flera av arbetsformerna laborativ matematik, konkretiserande undervisning och/eller 

matematikverkstäder” (Skolverket 2011c, s 8). Syftet med granskningen var att se om dessa 

projekt på något sätt bidragit till en höjd kvalitet inom matematikundervisningen samt om 

skolornas egna projektmål uppfyllts. De metoder som använts för att inhämta data under 

analysprocessen är intervjuer, enkäter samt observationer. En genomgång av skolornas 

projektansökningar har även skett. Fokus har legat på att granska lärarnas undervisning med 

inriktning på användningen av, för projektet, aktuellt material samt om det uppmärksammade 

matematikinnehållet gynnar elevernas förståelse av det undervisade innehållet. I rapporten 

framgick även att det under de lektionsbesök som utfördes växte fram en tydlig trend, där 

varken läroböcker eller färdighetsträning förekom i någon större utsträckning. Då samtliga 

besök var föranmälda och därför väl förberedda tolkades detta som att besöken blivit ett 

resultat av hur lärarna önskade arbeta laborativt och inte hur den faktiska vardagen såg ut. Ett 

uttalat mål vid projektansökningarna hade nämligen, bland lärarna, varit just att komma bort 

från individuellt arbete i lärobok för att på detta sätt uppnå större variation i undervisningen, 

vilket därmed lyckats.  Efter en närmare analys ansågs dock att detta arbetssätt inte var 

optimalt när det gällde att öka elevernas möjlighet till förståelse. Motiveringen för slutsatsen 

var “... att laborationerna inte har något värde om man inte förstår vad de syftar till i form av 

matematikförståelse” (Skolverket 2011c, s 90). Enligt forskningsrapporten satsades det för 

mycket på material och för lite på kompetensutveckling av lärarna. Risken, menar de, blir 

således att fokuseringen på materialet som sådant tar över och de matematikaspekter som från 

början avsågs med materialet hamnar i bakgrunden. Laborationerna kan i så fall bli ett hinder 

snarare än en hjälp för elevens lärande. Då det kommer till färdighetsträning genom laborativa 

material kan ytterligare en fara uppstå; om inte materialet används på rätt sätt uppstår risken 

att eleven befäster felaktiga kunskaper. Därav kommer att det är av stor vikt att läraren 

förvissar sig om att eleven har förstått meningen med övningen (Skolverket 2011c). Likaså 

visar samstämmiga studier som Rydstedt och Trygg (2010) lyfter fram att det laborativa 

materialet kan användas på ett olämpligt sätt. Ferens (2012) berör den laborativa matematiken 

utifrån ett annat perspektiv då hon i sitt examensarbete valt att göra dels en textanalys, dels 

intervjuer med lärare och elever. Syftet med arbetet var att granska hur två läroböcker, 

Matematikboken och Formula, motsvarade den hjälp som elever i matematiksvårigheter 

behöver. Den för oss relevanta frågan hon ställer sig är vilket läroboksupplägg som gynnar 

elever i matematiksvårigheter då de ska inkluderas i den gemensamma undervisningen i 

klassrummet. Denna frågeställning besvaras genom en analys av respektive läroboks 

uppbyggnad. Författarens analys av Matematikboken visar dess struktur som anpassad utifrån 
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att “arbetet där [på lektionen] kan följa de olika avsnitten” (Ferens 2012, s 19) medan hon 

beskriver läroboken Formula, enligt sin mening, som felvänd, där tillämpningsuppgifter 

föregår förklaring. 

En klassisk matematikbok börjar oftast med en bred förklaringsdel, därefter tillämpnings-

uppgifter och avslutas med diagnoser eller prov. Formula ...  introducerar ett annat tänkande 

där eleven i princip uppmanas att använda sig av gammal kunskap för att klara de första 

uppgifterna i kapitlet utan någon förklarande introduktion, för att sedan avancera vidare med 

hjälp av små ledtrådar. Boken innehåller även många laborativa, ofta introducerande inslag 

både i början på varje kapitel men även jämt spridda senare i texten (Ferens 2012, s 21). 

 

3.5  Sammanfattning och egna kommentarer 

Vår granskning har visat att det i hög utsträckning saknas aktuella analyser av läroboken 

relaterade till det laborativa innehållet. Johansson (2006) lyfter som forskningsförslag fram att 

fler analyser bör göras där lärobokens upplägg granskas, vilket vi menar motiverar syftet med 

vår uppsats. Samma författare uppmärksammade i en avhandling för tio år sedan att det 

laborativa innehållet i läroboken har ökat, men att boken var uppbyggd på ett sådant sätt att 

dessa övningar lätt kunde förbises. Hur ser detta ut idag? Likaså Ferens (2012) har konstaterat 

att läroboken innehåller laborativa övningar, oftast i början på kapitel, men även utspridda. 

Dock nöjer hon sig med att konstatera att dessa uppgifter finns och går inte närmare in på 

detta område, vilket vi ämnar göra. 

I Skolverkets (2011c) forskningsrapport framställs den laborativa matematiken som ett 

alternativ till läroboken. Den trend de uppmärksammade var att, i de fall då undervisningen 

skedde utifrån ett laborativt tillvägagångssätt, användes inte läroböckerna i stort sett alls. 

Johansson och Johansson (2010) framhåller istället den laborativa matematiken som 

komplement till läroboken, vilket är ett synsätt som även finner stöd hos Rydstedt och Trygg 

(2010). De lyfter fram att det inte finns någon motsättning mellan läroboksanvändning och 

laborativt arbete, så länge undervisningen utgår från kursplanen. Johansson (2006) belyser 

även att lärare till viss del använder sig av komplement till läroboken och hon drar slutsatsen 

att det är svårt att få kursplanens mål att uppfyllas utan dessa supplement. Men, behöver ett 

laborativt arbetssätt enbart ses som ett komplement till eller som en ersättning av ett bruk av 

lärobok? Johansson (2006), Löwing (2004) samt Skolverket (2004) har alla konstaterat att 

matematikundervisning till största delen sker genom individuellt arbete i läroboken, utan 

gemensamma genomgångar. Det är i många fall boken som styr organisationen av 

undervisningen och lärarna litar till att den är uppbyggd på ett genomtänkt sätt (Löwing 

2004). Vad händer för de elever där läroboken har blivit, som ovanstående författare beskriver 

det, en ”fast ram”; det vill säga där undervisningen inte kompletteras eller ersätts av laborativ 
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matematik? Kan de få tillgång till sådana övningar enbart genom läroboken? Detta är viktiga 

frågor vi menar behöver diskuteras vidare. Samtliga läroboksförfattare i Anderssons och 

Arwes (2008) studie belyser att alla delar som finns med i kursplanen (Lpo 94, vår anm.) 

likaså finns med i läroboken. Detta leder följaktligen till att vi går in i vår analys av läroboken 

med förväntningen att finna uppgifter då eleverna får arbeta med uttrycksformer i “konkret 

material” (Skolverkets 2011a ordval); dessa uppgifter ämnar vi sedan kartlägga, kategorisera 

och diskutera. 

Dock kan ett laborativt material användas på ett olämpligt sätt (Rydstedt & Trygg 2010) och 

ett arbetssätt med laborativ matematik måste vara genomtänkt (Skolverket (2011c). Det finns 

en risk i att värdet med laborationerna försvinner om inte eleverna förstår vad syftet med dem 

är; eller då fokuseringen på själva materialet tar över de matematiska aspekterna. I dessa fall 

kan laborationer snarare bli ett hinder för lärandet (Skolverket 2011c). Det är inte det 

laborativa materialet i sig självt som ger eleverna matematisk förståelse, utan lärarens roll i 

undervisningen är avgörande (Rydstedt & Trygg 2010). Vi vill betona lärarens ansvar för att 

det laborativa materialet används på ett korrekt sätt, oavsett om uppgifterna kommer från 

läroboken eller ej. Rydstedt och Trygg (2010) lyfter fram samstämmig forskning som visar på 

att ett laborativt material gynnas av att användas under en längre tid. Det är därmed av vikt att 

laborativ matematik inte enbart används vid ett enstaka tillfälle, utan att eleverna regelbundet 

får använda sig av ett sådant arbetssätt. För de elever vars matematikundervisning är 

läroboksstyrd innebär detta, enligt oss, att det är betydelsefullt att de laborativa övningarna 

återfinns genomgående i boken samt att det finns en matematisk mening med dem. Vi 

kommer därför i det följande att granska mängden laborativ matematik i tre olika läroböcker 

samt att föra en diskussion kring vad dess mängd, placering och innehåll i de olika böckerna 

kan ha för möjlighet att underlätta elevers väg till matematisk förståelse.  

En analys, så som vår, görs för att besvara en frågeställning ställd av forskaren. Nästa moment 

att ta i beaktande är att bestämma vilket tillvägagångssätt som ska användas för att utföra 

denna analys. Med andra ord vilken eller vilka metoder som ska användas. “Det finns fyra 

huvudsakliga metoder som samhällsforskare kan använda: frågeformulär, intervjuer, 

observation och skriftliga källor” (Denscombe 2009, s 183). Under nästa rubrik kommer vår 

studies metodval att presenteras och förklaras närmare. 
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4.  Metod  

Den metod vi har valt för att på ett uttömmande och effektivt sätt granska de valda 

läroböckerna är innehållsanalys, vilket innefattas av det tillvägagångssätt som Martyn 

Denscombe (2009) benämner som metod för att analysera skriftliga källor (se rubriken 3.5). 

Vad innefattar i vårt fall en innehållsanalys? Begreppet innehållsanalys definierar Kristina 

Boréus och Göran Bergström (2012) som ett sätt att systematiskt redogöra för ett textinnehåll 

samt att detta kan göras med antingen ett kvalitativt eller kvantitativt förfaringssätt. En 

kvalitativ innehållsanalys syftar på en textanalys där mer komplicerade tolkningar krävs 

medan den kvantitativa granskningen avser en metod där någonting mäts eller räknas. För att 

förklara syftet med de båda forskningsaspekterna använder Andreas Fejes och Robert 

Thornberg (2009) de förenklade uttrycken att förstå angående kvalitativ forskning samt att 

förklara gällande kvantitativ. Boréus och Bergström (2012) visar på hur kvantitativa 

innehållsanalyser kan utföras antingen manuellt eller datoriserat. De beskriver dock att en av 

fördelarna med just ett manuellt förfaringssätt är möjligheten att kunna göra en djupare och 

mer ingående tolkning av materialet. Genom att närma oss läroböckerna manuellt menar vi 

kunna uppnå detta med hjälp av vår frågeställning. Till vår innehållsanalys har vi valt ett 

kvantitativt förfaringssätt då fokus främst legat på att räkna och kartlägga lärobokens 

laborativa uppgifter. I analysprocessen har resultatet kategoriserats och tolkningar utifrån 

tendenser och mönster diskuterats. Vidare har vi även använt studiens utfall till att föra ett 

resonemang utifrån frågeställningen: vilken möjlighet har den laborativa matematiken i 

grundläroböcker att påverka den matematiska förståelsen hos elever samt skiljer sig denna 

kapacitet åt mellan olika böcker?   

4.1  Urval  

“Undersökningar genomförs inte med obegränsad tid och obegränsade resurser” (Denscombe 

2009, s 50). Denscombe menar att det är nödvändigt med avgränsningar inom forskning samt 

att det ligger mycket arbete och många tankar bakom dessa avgränsningar. Ett flertal olika 

beslut behövde fattas innan vår studie kunde ta sin början. Då syftet med vår undersökning är 

att visa på hur den laborativa matematiken synliggörs i just år 4 samt med specifik inriktning 

på grundläroboken så kan frågan ställas hur vi kom fram till dessa val. Dessutom använder 

sig olika skolor av olika böcker. Vilken eller vilka böcker skulle då fokus läggas på i vår 

undersökning, samt hur skulle vi gå till väga för att göra detta urval? 
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4.1.1  Val av årskurs 

I år 4 är det mycket som är nytt för eleven. Lågstadiet är över vilket för många innebär såväl 

byte av lärare som av klassrum eller rentav skola. De nationella proven i matematik i år 3 har 

gjort att elevers matematiska förståelse och kunskaper precis bedömts för första gången på en 

rikstäckande nivå. En första milstolpe i skolmatematiken har avklarats och ännu ett kapitel 

ska precis ta sin början fullt med nya termer och begrepp. Vi vill med vårt val av just år 4 

fånga upp elever när de introduceras till ytterligare en del av matematiken för första gången. 

Detta menar vi åstadkomma med vårt val av grundläroboken i år 4 som utgångspunkt för vår 

analys då denna bok blir elevernas första inblick i detta för dem nya kapitel av 

skolmatematiken. TIMSS (2008) beskriver att 93 procent av alla elever i år 4 har lärare som 

anger läroboken som central grund för matematiklektionernas upplägg samt att Sverige är ett 

av de land där läroboksstyrd undervisning har sin största utsträckning. Skolverkets (2003) 

granskning visar hur lärobokens tunga inflytande i matematikundervisningen har både 

positiva och negativa effekter på elevernas lust och vilja att lära vilket, menar de, är speciellt 

framträdande från år 4 och framåt. Även detta togs med i beräkning när valet gjordes att vår 

granskning bör utgå från grundläroboken i år 4 samt i vår fokusering på dess laborativa 

element. 

4.1.2  Val av läroböcker 

När det kom till frågan om vilka läroböcker som skulle användas i vår studie fanns det många 

faktorer att ta med i beräkningen. Det finns ett stort utbud av läroböcker i cirkulation i 

svenska skolor idag, något som vi anser behövde tas i beaktande. Vem bör någon i vår sits då 

vända sig till för att få en opartisk åsikt i frågan om vilka läroböcker som kan anses vara bra 

läromedel? Vi tog beslutet att vända oss direkt till alla de förlag som, enligt hemsidan för 

NCM, är distributörer av matematikläroböcker i Sverige. Samtliga förlag kontaktades via e-

post och tillfrågades vilken av deras läroböcker för år 4 som såldes i störst utsträckning under 

år 2012. Frågan ställdes även om huruvida denna lärobok var anpassad till Lgr 11 eller ej, 

detta utifrån att styrdokumenten är av stor vikt vid undervisning, vilket motiverades vid 

underrubriken “sökningsstrategier”. Svaren på dessa förfrågningar resulterade i de tre 

böckerna som har kommit till användning i vår analys. Vi använde oss av det som Denscombe 

(2009) benämner som ett subjektivt urval; vilket innebär att forskaren redan har en viss 

kännedom inom ämnet som ska undersökas och att dessa kunskaper används i 

urvalsprocessen. Målet med vår selektion var att hitta de mest auktoritativa läroböcker för år 4 

som samtliga var reviderade efter Lgr 11.  
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4.1.3  Avgränsningar i  urvalet  

Vi har valt att göra vissa avgränsningar i vår undersökning, en urvalsram, då både tid och 

resurser för vår studie är begränsade. Denscombe (2009) menar att en bra urvalsram ska 

kunna beskrivas som: 

 Relevant: den ska innehålla saker som är direkt relaterade till undersökningen. 

 Fullständig: den ska täcka alla relevanta uppgifter. 

 Exakt: den ska utesluta alla uppgifter som saknar relevans. 

 Aktuell: den ska innehålla nya tillägg och förändringar, och vara fri från överflödiga 

uppgifter (s 42). 

 

För att få granskningens resultat både aktuellt och relevant i relation till studiens syfte valde vi 

att enbart analysera de uppgifter i läroboken med laborativ anknytning. Att formuleringen 

“laborativ anknytning” och inte “laborativa uppgifter” använts är för att få vår undersökning 

så fullständig och exakt som möjligt. Vår definition av vilka uppgifter vi anser har laborativ 

anknytning utgår, vilket tidigare nämnts, ifrån Malmers (2002) lista över laborativa material: 

1. Material för sortering, klassificering, jämförelser etc: Logiska block, flanobilder, träklossar 

eller mattekuber, träkulor (med hål) och piprensare, diverse plockmaterial. 

2. Strukturell materiel för arbete med tal- och taluppfattning: Räkneväska (Malmers), Unifix-

materiel, Multibasmateriel, Stern-materiel, Centimomateriel. 

3. Relationsmateriel för att belysa de matematiska processerna och för att visualisera 

relationer vid lösning av en viss typ av matematiska problem. Hit räknas Cuisenaires 

färgstavar, som har ett mycket omfattande användningsområde... 

4. Utrustning för övningar med olika enheter såsom längd, massa, volym, area, tid, temperatur 

och pengar. 

5. Färdighetstränande materiel (delvis självkontrollerande) som t ex Aktiv-spel, Aktiv-

system, Palin-materiel, elektroniska komponenter (t ex miniräknare, dataspel, den lille 

professorn etc). 

6. Övrigt: Tärningar för diverse olika färdighetsövningar, kortlekar, geobräda för geometriska 

övningar, spel av olika slag (t ex Domino-spel, Trick-Track, memory-spel). 

(s 94) 

 

Då någon av dessa hjälpmedel är med i en uppgift, om än knapphändigt, räknas den som en 

uppgift med laborativ anknytning. För att uppgiften sedan ska kunna definieras som komplett 

laborativ har vi gått efter de riktlinjer som sattes upp av Rydstedt och Trygg (2010): uppgiften 

ska innefatta praktisk arbete; uppgiften ska innebära användning av material i någon form 

samt att; uppgiften ska ha ett specifikt undervisningssyfte. För att, enligt oss, vara en komplett 

laborativ uppgift behöver samtliga kriterier uppfyllas. Som vi nämner redan i inledningen 

visar tidigare forskning på att matematikundervisning idag till stor del består av individuellt 

arbete i en lärobok utan gemensamma genomgångar (Johansson 2006, Löwing 2004, 

Skolverket 2004). Därför har vi valt att begränsa vår studie till enbart grunduppgifter i 

grundläroboken som vi menar når samtliga elever. Detta utesluter även analys av fördjupande 

böcker och hemläxböcker såväl som lärarhandledningar då det innehållet riskerar att inte nå 

alla elever vid en kunskapsförmedling styrd av lärobok utan gemensamma genomgångar. 
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4.2  Etiska överväganden 

Forskningsetik handlar i första hand om att “respektera deltagarnas rättigheter och värdighet” 

(Denscombe 2009, s 193). Därför menar vi att det inför vår studie inte fanns så många etiska 

principer att överväga då vår studie inte involverar några individer. Vi valde dock att vända 

oss direkt till det som skrivs i Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct (APA 

2010
5
) om etik i de få frågor som uppstod. 

Det vi kan koppla till vår analys är de etiska riktlinjer APA beskriver angående bedrägeri och 

fabricering av data samt plagiat. Det de första två principerna innebär för oss i vår studie är att 

de resultat som framkommer av vår analys även är de som publiceras, utan någon form av 

alternering. Den sistnämnda anvisningen, gällande plagiat, ämnar vi följa genom att tydligt 

redovisa för vad som är våra egna slutsatser och vilka avsnitt som är skrivna av någon annan 

via distinkt referenshantering. 

4.3  Databearbetning och analysförfarande  

Vi har tidigare i kapitlet beskrivit urvalsprocessen av material för vår undersökning. Boréus 

och Bergström (2012) beskriver vikten av att bekanta sig med materialet efter att det har valts 

ut samt att efter det utarbeta ett analysinstrument. I vår kvantitativa manuella innehållsanalys 

består det analysinstrumentet av ett kodschema. Kodningsenheterna i schemat består, i 

enlighet med ovannämnda författares beskrivning, av specifika ord och särskilda teman 

utifrån vår frågeställning som gått att urskilja ur texten. Vi framställde även 

kodningsinstruktioner, vilka är en beskrivning av kodschemat som Boréus och Bergström 

menar kan underlätta kodningsprocessen. Valet av enheter i kodschemat har utvecklats från 

våra tidigare nämnda kriterier för en laborativt komplett uppgift. Då vi påbörjade analysen 

med hypotesen att det laborativa materialet ofta består av linjal eller miniräknare, togs ett 

beslut att särskilja dessa uppgifter från övriga laborativa uppgifter. En metod för att sedan 

kunna diskutera de laborativa övningarna, i relation till dess möjlighet att bygga upp 

matematisk förståelse hos eleverna, är enligt oss att redogöra för variationen inom dessa. Vi 

valde även att särskilja samtliga uppgifter med laborativ anknytning från resterande uppgifter 

även om vi inte alltid ansåg dem laborativt kompletta. Detta för att ändå vidkänna dess 

existens i boken. Då uppgifter som innehåller transformationer mellan olika begreppsformer 

är av stor vikt för den matematiska förståelsen (Skolverket 2011a, Rydstedt & Trygg 2010, 

McIntosh 2007, Skolverket 1997) togs även beslutet att kartlägga dessa. Nedan listas de 
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kodningsenheter vi använt i vår studie tillsammans med tillhörande kodningsinstruktion. För 

att tydliggöra våra kategorier ges även exempel på vad kodningsenheterna kan innebära. 

   Laborativt kompletta uppgifter (inkl. respektive exkl. de bestående av linjal resp. 

miniräknare): En uppgift bestående av samtliga tre riktlinjer för vad som innefattar en 

laborativt komplett uppgift. Definitionen för dessa kriterier inbegriper att arbetssättet ska 

innefatta någon form av praktiskt arbete med ett material utifrån ett undervisningssyfte. 

   Det laborativa materialet består av linjal: De uppgifter som innebär att eleven behöver 

använda linjal för att lösa en uppgift och där linjalen i sig har ett undervisningssyfte; 

exempelvis att rita en linje som är 3 cm lång. 

   Det laborativa materialet består av miniräknare: De uppgifter som innebär att eleven 

behöver använda en miniräknare för att lösa en uppgift och där miniräknaren i sig har ett 

undervisningssyfte; exempelvis för att göra omfattande uträkningar. 

   Det laborativa materialet är även en del av en begreppsomvandling: De uppgifter där det 

laborativa materialet är en av uttrycksformerna då eleven ska överföra begrepp till olika 

former: såsom skrivna symboler till respektive från laborativa modeller; talade symboler 

till respektive från laborativa modeller; omvärldssituationer till respektive från laborativa 

modeller eller bilder till respektive från laborativa modeller. Exempelvis då eleven först 

ska visa ett tal med stickor för att sedan skriva talet med siffror och/eller bokstäver. Dock 

har sådana uppgifter där den andra formen enbart utgörs av att eleven ska skriva alternativt 

säga ett svar uteslutits. 

   Uppgifter med laborativ anknytning: De uppgifter där eleven behöver använda sig av en 

linjal för att göra en rät linje, men där linjalen i sig saknar ett egentligt undervisningssyfte, 

såsom att linjen ska vara av någon specifik längd. Dylika uppgifter kan även innebära att 

eleven ska göra ett stapeldiagram, där linjalen behöver användas för att skapa raka staplar, 

men utöver det inte har något annat syfte. 

Utifrån vårt kodschema utfördes sedan en pilotstudie där vi på var sitt håll kategoriserade en 

av läroböckerna. Resultatet diskuterades efteråt fram till en gemensam produkt. Detta för att 

även ta fasta på det Boréus och Bergström (2012) skriver om vikten av så kallad 

dubbelkodning:  

Är man fler än en person som kodat olika delar av materialet är det viktigt att kontrollera att 

alla kodare gjort likartade bedömningar, dvs. att intersubjektiviteten är tillfredställande. 

Annars kan ju t.ex olika resultat från olika delar av materialet bero på olika personers skilda 

bedömningar istället för skillnader som har att göra med själva materialet (s 57). 
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Vi har genom hela analysförfarandet ansett det av vikt att vi båda kategoriserat och räknat 

samtliga uppgifter i alla tre böcker, vilket även innebär att vi haft en likvärdig arbetsprocess 

med de olika läroböckerna samt att undersökningens validitet ökat. Uppgifterna har först 

klassificerats av var och en av oss för att sedan diskuteras fram till en gemensam ståndpunkt i 

huruvida uppgiften är laborativ eller ej samt inom vilken kodningsenhet den i så fall hör 

hemma (för fullständigt resultat se bilaga 1, tabell 1). Nästa steg i analysprocessen var att 

räkna och kategorisera samtliga grunduppgifter i de olika läroböckerna för att tydliggöra hur 

stor del av den totala mängden uppgifter de laborativa element vi påträffat utgjorde. 

Kategoriseringen av uppgifterna gjordes även för att synliggöra läroböckernas uppbyggnad. 

Våra resultat har sedan granskats och tabellförts. Det var under denna del av analysen som det 

blev möjligt att urskilja mönster bakom uppgifternas placering samt huvuddrag såsom var i 

kapitlen de tillfällen då eleverna får använda laborativt material återfinns (se vidare 

utveckling under följande kapitel).  

Vidare valde vi att granska läroböckernas olika kapitel för att kunna placera deras innehåll, 

och med det även de laborativa uppgifter vi funnit, under de olika rubriker det centrala 

innehållet i kursplanen för matematik (Lgr 11) för år 4-6 presenterar. Det centrala innehållet i 

denna kursplan består av sex delar: (1) Taluppfattning och tals användning; (2) Algebra; (3) 

Geometri; (4) Sannolikhet och statistik; (5) Samband och förändring samt; (6) 

Problemlösning. Detta gjorde att vi även kunde få en djupare inblick i vilket matematiskt 

relevant material som de olika böckerna närmar sig samt inom vilka av dessa områden den 

laborativa matematiken fått något utrymme. I det följande kapitlet kommer vi att presentera 

resultaten av denna granskning. 
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5.  Den laborativa matematiken i läroboken 

Målet med vårt arbete är att kunna presentera nya givande insikter inom ett område av 

matematikforskningen som inte tidigare berörts. Studien har genomförts utifrån 

frågeställningen: på vilket sätt samt i vilken utsträckning kommer laborativ matematik till 

uttryck i grundläroböcker för ämnet? Resultaten av denna analys presenteras utifrån följande 

underrubriker: Analysresultat av läroböckernas struktur och upplägg, samt Analysresultat av 

de laborativa uppgifterna i läroböckerna. Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattning där 

slutsatser utifrån resultaten sammanställs. 

5.1 Analysresultat av läroböckernas struktur och upplägg  

Under vår studie blev det tidigt tydligt att de läroböcker vi valt att analysera var upplagda på 

olika sätt. Då bokens struktur, enligt oss, i hög grad kan påverka hur materialet i den uppfattas 

av läsaren är det, menar vi, av vikt att de följande analysresultaten inleds med den granskning 

vi genomfört av böckernas olika upplägg. Nedan följer en redovisning, bok för bok, av de 

olika böckernas struktur med en tillhörande tabell. Tabellen visar hur respektive bok är 

uppbyggd, kapitel för kapitel samt de laborativa uppgifternas utsträckning och fördelning i 

dessa kapitel. Under varje tabell finns även en tydliggörande sammanställning av resultaten i 

löpande text.  

5.1.1  MatteBorgens  innehåll  

Boken MatteBorgen omfattar fem kapitel. Varje nytt kapitel inleds med avsnittet 

“Borggården”. Detta avsnitt, tillsammans med en diagnos, innefattar de grunduppgifter som 

vår analys baserats på. Efter diagnosen delas kapitlet upp i olika delar: “Rustkammaren”; 

“Tornet”; samt “Utmaningen” och eleverna arbetar vidare utifrån sina individuella kunskaper 

varför vi valde att utesluta de uppgifterna ur vår studie. De grunduppgifter som vår 

granskning inkluderar har vi valt att dela upp utifrån MatteBorgens egna benämningar, 

“Arbeta tillsammans”, “Sant eller falskt” samt “Diagnos”. Övriga grunduppgifter gav vi 

namnet “Vanliga uppgifter”. Tabell 1 redogör dels för det totala antalet “hela” grunduppgifter 

i vardera kapitel, dels för “samtliga” grunduppgifter och de som definierats som komplett 

laborativa. 
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Tabell 1: MatteBorgens struktur 

 
Fördelningen av uppgifter inom kapitlet 

 

Boken MatteBorgens kapitel Vanliga 

Uppgifter 

Arbeta 

tillsammans 

Sant eller 

Falskt Diagnos Totalt 

1) Taluppfattning 71 1 8 8 88 

Samtliga grunduppgifter 147 1 8 19 175 

Kompletta laborativa uppgifter 6(18) 0 0 0 6(18) 

2) Addition & Subtraktion 94 1 8 8 111 

Samtliga grunduppgifter 178 1 8 18 205 

Kompletta laborativa uppgifter 1(1) 0 0 0 1(1) 

3) Geometri 94 2 8 8 112 

Samtliga grunduppgifter 183 6 8 18 215 

Kompletta laborativa uppgifter 31(55) 2(5) 0 4(6) 37(66) 

4) Multiplikation & Division 110 2 9 9 130 

Samtliga grunduppgifter 249 2 9 19 279 

Kompletta laborativa uppgifter 3(9) 1(1) 0 0 4(10) 

5) Tabeller & Diagram 9 0 8 4 21 

Samtliga grunduppgifter 50 0 8 12 70 

Kompletta laborativa uppgifter 0 0 0 0 0 

Hela boken MatteBorgen 378 6 41 37 462 

Samtliga grunduppgifter 807 10 41 86 944 

Kompletta laborativa 

uppgifter 
41(83) 3(6) 0 4(6) 48(95) 

Kodningsinstruktioner: 

1) - 5): Antal hela grunduppgifter, kapitel för kapitel. 

Samtliga grunduppgifter: Dessa siffror innefattar alla kapitlets faktiska grunduppgifter som når samtliga elever. 

Med andra ord är även deluppgifter såsom a, b, c (etc.) inräknade. 

Kompletta laborativa uppgifter: Antalet kompletta laborativa uppgifter detta kapitel innehåller, redovisade 

utifrån hela uppgifter samt deluppgifter inom parentes. 

I läroboken MatteBorgen är det, enligt definitionen i kodschemat, 95 av 944 deluppgifter (10, 

0 %) vi benämner som laborativt kompletta. Antalet hela uppgifter som betecknas laborativt 

kompletta är 48 av 462 vilket utgör 10,4 %. Dessutom har vi genom analysen identifierat 11 

deluppgifter som har laborativ anknytning, det vill säga där eleverna behöver använda sig av 

linjal, men där denna inte har något specifikt undervisningssyfte (se kodningsinstruktionerna 
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kapitel 4.3). Procentuellt återfinns den största mängden laborativa uppgifter inom de delar 

som handlar om att ”arbeta tillsammans”, där 6/10 deluppgifter (60,0 %) enligt vår analys kan 

klassificeras som laborativa. De laborativa uppgifterna är placerade enligt följande siffror i de 

olika kapitlen: inom “Taluppfattning” återfinns 18,9 %; inom “Addition & Subtraktion” 

återfinns 1,1 %; inom “Geometri” återfinns 69,5 %, inom “Multiplikation & Division” 

återfinns 10,5 % samt; inom “Tabeller & Diagram” återfinns 0,0 %. 

5.1.2  Eldorados innehåll  

Boken Eldorados upplägg består av fyra kapitel som i sig sedan är uppdelade i delkapitel. 

Varje del inleds med en sida med namnet “Utforska” som tillsammans med ett avsnitt 

“vanliga uppgifter” (vår benämning) utgör de grunduppgifter som når samtliga elever. Sedan 

indelas delkapitlet i “blå” och “röda” sidor med olika svårighetsgrad. Dessa sidor har 

uteslutits ur vår analys då de inte räknas av alla. Efter ett kapitels samtliga delkapitel följer en 

“Utvärdering”, därefter en “Repetition” samt till sist en sida benämnd “Kul med matte”. 

Samtliga Eldorados benämningar tillsammans med vår egen, har vi använt oss av i vår tabell. 

Vi har även valt att särskilja en del uppgifter, vilket även bokens författare gör genom att 

placera dem i en ruta, och givit dem namnet “Arbeta i par/spela”.  Tabell 2 redogör dels för 

det totala antalet “hela” grunduppgifter i vardera kapitel, dels för “ samtliga” grunduppgifter 

och de som definierats som komplett laborativa. 

Tabell 2: Eldorados struktur 

 
Fördelningen av uppgifter inom kapitlet 

 

Boken Eldorados kapitel Vanliga 

uppgifter 

Ut-

forska 

Arbeta 

i par/ 

spela 

Ut- 

värd- 

ering 

Repeti- 

tion 

Kul 

med 

matte Totalt 

1) Talsystemet/Tallinjer och olika 

hopp/Jämföra och storleksordna tal 
76 9 5 4 20 3 117 

Samtliga grunduppgifter 214 9 5 16 63 3 310 

Kompletta laborativa uppgifter 3(6) 4(4) 4(4) 0 0 0 11(14) 

2) Symboler, räknesätt och räknelagar/ 

Generalisering av talkombinationer/ 

Räknemetoder, addition och subtraktion 

107 9 2 4 7 7 136 

Samtliga grunduppgifter 325 15 2 12 30 7 391 

Kompletta laborativa uppgifter 12(37) 1(1) 2(2) 0 3(6) 2(2) 20(48) 

3) Tvådimensionella 

figurer/Vinklar/Symmetri 
56 13 0 4 14 5 92 

Samtliga grunduppgifter 108 25 0 15 35 5 188 
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Kompletta laborativa uppgifter 20(35) 9(20) 0 0 0 1(1) 30(56) 

4) Räknehändelser, textuppgifter/ 

Problemlösningsstrategier 
45 7 0 4 15 4 75 

Samtliga grunduppgifter 49 12 0 10 55 4 130 

Kompletta laborativa uppgifter 0 4(4) 0 0 0 0 4(4) 

Hela boken Eldorado 284 38 7 16 56 19 420 

Samtliga grunduppgifter 696 61 7 53 183 19 1019 

Kompletta laborativa uppgifter 35(78) 18(29) 6(6) 0 3(6) 3(3) 65(122) 

Kodningsinstruktioner: 

1) - 5): Antal hela grunduppgifter, kapitel för kapitel. 

Samtliga grunduppgifter: Dessa siffror innefattar alla kapitlets faktiska grunduppgifter som når samtliga elever. 

Med andra ord är även deluppgifter såsom a, b, c (etc.) inräknade. 

Kompletta laborativa uppgifter: Antalet kompletta laborativa uppgifter detta kapitel innehåller, redovisade 

utifrån hela uppgifter samt deluppgifter inom parentes. 

I läroboken Eldorado är det, enligt definitionen i kodschemat, 122 av 1019 deluppgifter (12,0 

%) vi benämner som laborativt kompletta. Antalet hela uppgifter som betecknas laborativt 

kompletta är 65 av 420, vilket motsvarar 15,5 %. Dessutom har vi genom analysen identifierat 

58 deluppgifter som har laborativ anknytning, det vill säga där eleverna behöver använda sig 

av linjal, men där denna inte har något specifikt undervisningssyfte (se 

kodningsinstruktionerna kapitel 4.3). Procentuellt återfinns den största mängden laborativa 

uppgifter inom de delar som handlar om att ”utforska”, där 29 av 61 deluppgifter (47,5 %) 

enligt vår analys kan klassificeras som laborativa. De laborativa uppgifterna är placerade 

enligt följande siffror i de olika kapitlen: inom “Talsystemet/Tallinjer och olika hopp/Jämföra 

och storleksordna tal” återfinns 11,5 %; inom “Symboler, räknesätt och 

räknelagar/Generalisering av talkombinationer/Räknemetoder, addition och subtraktion” 

återfinns 39,3 %; inom “Tvådimensionella figurer/Vinklar/Symmetri” återfinns 45,9 % samt; 

inom “Räknehändelser, textuppgifter/Problemlösningsstrategier” återfinns 3,3 %. 

5.1.3  Matematik för Mellanstadiets innehåll  

Matematik för Mellanstadiet består av fyra kapitel. Varje kapitel är uppdelat i två sektioner 

med ett moment för avstämning efter varje sektion; dessa avstämningar går under 

benämningarna “Diagnos” och “Kontrolluppgifter”. Uppgifterna i kapitlets första sektion 

räknar vi till de grunduppgifter som vår analys innefattar, uppdelade under två rubriker: 

“Vanliga uppgifter” (vår benämning) och “Räkna själv”. Efter den första avstämningen i varje 

kapitel finns en sida med namnet “Överslagsräkning” som ska räknas av samtliga elever då 

diagnosen blir rättad av läraren. Detsamma gäller “Kluringen” som ligger direkt efter kapitlets 
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andra avstämning. Varje kapitel avslutas med en sida med namnet “Gruppuppgift” som även 

den når samtliga elever. Mellan och efter de två avstämningarna finns det så kallade A-, B- 

och C-uppgifter vi valt att utesluta då eleverna räknar de uppgifterna utifrån sina individuella 

kunskaper. Kapitlens tidigare del innehåller även uppgifter med en stjärna framför. Dessa 

övningar har också utelämnats ur vår granskning då de beskrivs som “extrauppgifter”. 

Granskningens resultat redovisas efter de ovan använda benämningarna. Tabell 3 redogör dels 

för det totala antalet “hela” grunduppgifter i vardera kapitel, dels för “ samtliga” 

grunduppgifter och de som definierats som komplett laborativa. 

Tabell 3: Matematik för Mellanstadiets struktur 

 
Fördelningen av uppgifter inom kapitlet 

 

Boken Matematik för 

Mellanstadiets kapitel 

Vanliga 

upp-

gifter 

Räkna 

själv 

Diag-

nos 

Över-

slags-

räkning 

Kontroll-

uppgifter 

Klur-

ingen 

Grupp-

upp-

gifter Totalt 

1) Siffrornas värde,  

plus -och minustabeller, 

avrundning 

64 6 10 1 7 1 1 90 

Samtliga grunduppgifter 209 20 32 12 15 1 1 290 

Kompletta laborativa uppgifter 1(1) 0 0 0 0 0 1(1) 2(2) 

2) Addition 52 8 10 1 5 1 2 79 

Samtliga grunduppgifter 137 13 19 7 11 2 2 191 

Kompletta laborativa uppgifter 0 0 0 0 0 0 1(1) 1(1) 

3) Subtraktion 52 8 10 1 5 1 1 78 

Samtliga grunduppgifter 170 21 23 8 12 1 1 236 

Kompletta laborativa uppgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 

4) Geometri 87 9 11 1 6 1 3 118 

Samtliga grunduppgifter 172 20 28 4 8 1 5 238 

Kompletta laborativa uppgifter 33(48) 4(4) 3(4) 0 3(3) 0 0 43(59) 

Hela boken Matematik för 

Mellanstadiet 
255 31 41 4 23 4 7 365 

Samtliga grunduppgifter 688 74 102 31 46 5 9 955 

Kompletta laborativa 

uppgifter 
34(49) 4(4) 3(4) 0 3(3) 0 2(2) 46(62) 

Kodningsinstruktioner: 

1) - 5): Antal hela grunduppgifter, kapitel för kapitel. 

Samtliga grunduppgifter: Dessa siffror innefattar alla kapitlets faktiska grunduppgifter som når samtliga elever. 

Med andra ord är även deluppgifter såsom a, b, c (etc.) inräknade. 
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Kompletta laborativa uppgifter: Antalet kompletta laborativa uppgifter detta kapitel innehåller, redovisade 

utifrån hela uppgifter samt deluppgifter inom parentes. 

I läroboken Matematik för Mellanstadiet är det, enligt definitionen i kodschemat, 62 av 955 

deluppgifter (6,5 %) som vi benämner som laborativt kompletta. Antalet hela uppgifter som 

betecknas laborativt kompletta är 46 av 365, vilket motsvarar 12,6 % av grunduppgifternas 

totala mängd. Dessutom har vi genom analysen identifierat 15 deluppgifter som har laborativ 

anknytning, det vill säga där eleverna behöver använda sig av linjal, men där denna inte har 

något specifikt undervisningssyfte (se kodningsinstruktionerna kapitel 4.3). Procentuellt 

återfinns den största mängden laborativa uppgifter inom de delar som handlar om 

”grupparbete”, där 2 av 9 deluppgifter (22,2 %) enligt vår analys kan klassificeras som 

laborativa. De laborativa uppgifterna är placerade enligt följande siffror i de olika kapitlen: 

inom “Siffrornas värde, plus- och minustabeller, avrundning” återfinns 3,2 %; inom 

“Addition” återfinns 1,6 %; inom “Subtraktion” återfinns 0 % samt; inom “Geometri” 

återfinns 95,2 %. 

5.2  Analysresultat av de laborativa uppgifterna i läroböckerna  

När vår analys gjordes valde vi att, för att få ett resultat som kunde jämföras mellan böcker, 

koppla innehållet i läroböckernas olika kapitel direkt till kursplanens (Lgr 11) centrala 

innehåll för år 4-6. Efter det kunde likaså de laborativa uppgifterna placeras direkt under det 

centrala innehållets rubriker: (1)Taluppfattning och tals användning
6
; (2) Algebra; (3) 

Geometri
7
; (4) Sannolikhet och statistik

8
; (5) Samband och förändring samt; (6) 

Problemlösning
9
. Vi kunde utifrån detta genom hela analysprocessen urskilja mönster och 

samband i både de laborativa övningarnas val av material, samt i deras placering i 

läroböckerna. Dessa resultat menar vi redovisa i det följande. 

Tabell 4 ämnar ge en översikt i hur de laborativa uppgifterna är kopplade till de olika delarna 

av det centrala innehållet i Lgr 11 samt vilket samband de olika laborativa materialen kan ha 

med uppgifternas placering. 

 

 

                                                 
6
 Under denna kategori hamnar MatteBorgens kapitel 1, 2 och 4; Eldorados kapitel 1 och 2; samt Matematik för 

Mellanstadiets kapitel 1, 2 och 3. 
7
 Under denna kategori hamnar MatteBorgens kapitel 3; Eldorados kapitel 3; samt Matematik för Mellanstadiets kapitel 4. 

8
 Under denna kategori hamnar Matematik för Mellanstadiets kapitel 5. 

9
 Under denna kategori hamnar Eldorados kapitel 4. 
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Tabell 4: Laborativa uppgifter inom läroböckerna MatteBorgen (MB), Eldorado (E) samt 

Matematik för Mellanstadiet (MM) i relation till material och kursplanens (Lgr 11) centrala 

innehåll  

 Laborativt material 

Område inom 

kursplanens 

centrala innehåll 

Miniräknare Linjal Kompletta exkl. 

MB E MM MB E MM MB E MM 

 

Taluppfattning 
 

 

28/659 45/701 0/717 0/659 3/701 0/717 1/659 14/701 3/717 

 

Geometri 
 

 

0/215 0/188 0/238 54/215 7/188 28/238 12/215 49/188 31/238 

 

Problemlösning 
 

 

- 0/130 - - 0/130 - - 4/130 - 

Sannolikhet och 

statistik 
0/70 - - 0/70 - - 0/70 - - 

Totala antalet 

laborativa 

uppgifter 

28/944 

= 

3,0% 

45/1019 

= 

4,4% 

0/955 

= 

0 % 

54/944 

= 

5,7% 

10/1019 

= 

1,0% 

28/955 

= 

2,9% 

13/944 

= 

1,4% 

67/1019 

= 

6,6% 

34/955 

= 

3,6% 

 

De data som presenteras i tabellen representerar antalet laborativa deluppgifter i förhållande 

till det totala antalet deluppgifter inom de i vänster kolumn rubricerade delarna av det centrala 

innehållet inom kursplanen (Lgr 11) för år 4-6. Då områdena Algebra samt Samband och 

förändring ej är representerade i böckerna finns de av förklarliga skäl ej heller med inom vår 

analys. Det redovisade materialet i tabell 4 har sedan delats upp i två former av diagram, dels i 

cirkeldiagram för att tydliggöra inom vilket centralt innehåll i kursplanen för matematik de 

laborativa övningarna återfinns, dels i stapeldiagram för att göra fördelningen av det 

laborativa materialet synlig.                                       

 Matematik för                 

   MatteBorgen         Eldorado    Mellanstadiet                                   

                  
            

Figur 1: Laborativa uppgifter i relation till kursplanens (Lgr 11) centrala innehåll.    



  

36 

 

Av cirkeldiagrammen i figur 1 framgår att 30, 5 % av de laborativa uppgifterna i boken 

MatteBorgen består av uppgifter inom området Taluppfattning och tals användning, medan de 

resterande 69, 5 % hör till området Geometri. I boken Eldorado är uppgifterna relativt jämnt 

fördelade mellan de två ovannämnda områdena men det finns även några uppgifter inom 

området problemlösning. Matematik för Mellanstadiet består i stort sett enbart av laborativa 

uppgifter inom området Geometri. Görs en djupare analys av böckerna framgår det att 

nästintill samtliga uppgifter i böckerna MatteBorgen och Matematik för Mellanstadiet 

dessutom går att placera inom punkterna:  

Inom Taluppfattning och tals användning: 

 Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid 

överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och 

miniräknare. Metodernas användning i olika situationer (Lgr 11, s 63). 

Inom Geometri: 

 Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel 

med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder 

(Lgr 11, s 64). 

I boken Eldorado täcks fler områden in och framförallt inom området Geometri är uppgifterna 

mer jämnt fördelade mellan konstruktion av geometriska objekt, symmetri samt mätning (se 

bilaga 2, figur 1).  

 

Figur 2: Laborativa uppgifter i relation till laborativt material. 

Av stapeldiagrammet i figur 2 framgår att det i boken Matematik för Mellanstadiet helt saknas 

sådana uppgifter där eleverna behöver använda sig av miniräknare. I boken Eldorado är det 
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enbart vid ett fåtal tillfällen som eleverna behöver använda sig av linjal i undervisningssyfte, 

det vill säga, där de behöver använda linjalen för att mäta något. Däremot finns det i den 

boken en relativt hög andel uppgifter där det laborativa materialet består av något annat än 

linjal eller miniräknare, dessa material kan exempelvis vara speglar, geobräden eller 

egentillverkade tangram (se en fullständig lista över samtliga material i bilaga 3, tabell 1).   

5.3  Sammanfattning 

Genom vår analys synliggörs den laborativa matematikens utsträckning i grundläroböcker. 

Det blir likväl tydligt att böckerna, utifrån en laborativ synvinkel, i hög grad skiljer sig åt. 

Andelen laborativa uppgifter är olika i böckerna och det går även att se en skillnad beroende 

på om det enbart är hela uppgifter eller samtliga deluppgifter som räknas. Dessutom skiljer sig 

differensen åt mellan de olika böckerna. Minst är förändringen i MatteBorgen där de hela 

uppgifterna utgör 10,4 % av innehållet istället för deluppgifternas 10,0 %. Sedan kommer 

Eldorado med 15,5 % vid räkning av hela uppgifter, vilket är en ökning med 3,5 

procentenheter jämfört med deluppgifternas 12,0 %. Störst skillnad finner vi i Matematik för 

Mellanstadiet där de hela uppgifterna utgör 12,6 %, vilket är 6,1 procentenheter mer än 

andelen deluppgifter på 6,5 %. Resultaten klargör dessutom på vilket sätt laborativ matematik 

kommer till uttryck i grundläroböcker för ämnet. I de två förstnämnda böckerna är 

uppgifterna fördelade på flera kapitel, medan det i Matematik för Mellanstadiet i stort sett 

enbart finns sådana uppgifter inom kapitel 4. Det kapitlet handlar om geometri, vilket är något 

som genomsyrar samtliga böcker; den största andelen laborativa övningar återfinns inom det 

området och uppgifterna är då även relativt jämnt fördelade inom kapitlet. I alla tre böcker är 

det de vanliga löpande uppgifterna som utgör den största delen av de laborativa inslagen, men 

även de som består av par- eller gruppuppgifter finns representerade i samtliga läroböcker. I 

boken Eldorado används laborativ matematik i hög utsträckning för att introducera olika 

områden (tidigt i Malmers 2002 inlärningsnivåer), men även då eleverna får tillämpa och 

generalisera (senare i Malmers inlärningsnivåer) återfinns det laborativa. I de båda andra 

böckerna används de laborativa uppgifterna främst då eleverna, med Malmers ord, får göra - 

pröva och då i synnerhet vid mätning av olika slag. Förutom då det kommer till den laborativa 

matematikens mängd och placering skiljer sig böckerna åt då det kommer till innehållet, det 

vill säga vad det laborativa materialet utgörs av. I MatteBorgen består detta främst av linjal 

och miniräknare, medan Eldorados och Matematik för Mellanstadiets laborativa inslag i första 

hand representeras av andra material än dessa. I Eldorado är övningarna med linjal fåtaliga 

och i Matematik för Mellanstadiet finns inte miniräknaren med alls. (För fullständiga tabeller 
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över analysresultaten av den laborativa matematikens mängd, placering samt innehåll i 

läroboken hänvisas till bilagorna 1-3). De skillnader mellan läroböckerna som tydliggjorts i de 

framkomna resultaten anser vi att det är av vikt att diskutera, vilket vi ämnar göra i nästa 

kapitel. 
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6.  Diskussion 

De data vi redovisat ovan är resultat av en analysprocess i flera steg där mönster har skönjts 

och slutsatser dragits, såväl under som efter arbetets gång. Studien ämnade granska de 

laborativa övningarnas kvantitet samt att öppna för en diskussion kring dess möjlighet att 

påverka den matematiska förståelsen hos elever utifrån frågeställningen: vilken möjlighet har 

den laborativa matematiken i grundläroböcker att påverka den matematiska förståelsen hos 

elever samt skiljer sig denna kapacitet åt mellan olika böcker? Vår diskussion är indelad i tre 

delar. I den första delen resonerar vi kring de eventuella skillnader i vårt resultat som kunnat 

påträffas om studien utförts på annat sätt, genom att ställa oss kritiska till vårt val av 

förfaringssätt för denna. I den andra delen diskuterar vi undersökningens resultat närmare. I 

den tredje och sista delen redogörs för avslutande tankar samt ges förslag på hur forskningen 

inom detta område kan drivas vidare. 

6.1  Metoddiskussion 

Syftet med denna studie har varit att granska den laborativa matematiken inom tre läroböcker 

med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys. Genom att vi dels har analyserat de laborativa 

uppgifternas kvantitet, dels kommer att föra en diskussion kring dess möjlighet att påverka 

elevers väg till matematisk förståelse ämnar vi påvisa hur laborativ matematik kan komma till 

uttryck i en läroboksstyrd klassrumsmiljö. Vi valde att utföra innehållsanalysen manuellt, till 

skillnad mot datoriserat, utifrån att vi då kunde göra en djupare och mer ingående tolkning av 

materialet. Dock är konsekvensen av en manuell innehållsanalys att tillvägagångssättet 

fastslås relativt tidigt och sedan måste följas genom hela analysprocessen (Boréus och 

Bergström 2012). För denna studie innebar det en tidig definition av vår tolkning av vad som 

är en laborativ uppgift, en definition sedan dess har fått kvarstå; men då vi valde en bred 

tolkning av begreppet laborativ matematik blev detta inte ett problem för oss. Vi valde även 

tidigt att bestämma vilka kodningsenheter som var av intresse för vår studie, något som både 

har fungerat som en avgränsning och som ett sätt att behålla samma fokus under hela 

analysprocessen. Nackdelen med ett sådant tillvägagångssätt, där stora delar måste slås fast 

tidigt är, precis som Boréus och Bergström (2012) lyfter fram, att sådant som inte på förhand 

är bestämt att noteras kan förbises. Det finns en risk att vi, genom att välja de kodningsenheter 

vi gjort, har försummat andra. Dock måste en studie begränsas och de urval och 

avgränsningar som gjorts har enligt oss varit relevanta utifrån de frågeställningar vi haft. 
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Denscombe (2009) belyser en annan fara med en kvantitativ analys; att de data som 

framkommer inte är mer objektiva eller neutrala än de vid en kvalitativ analys. Han menar att 

beslut som fattas under analysprocessen kan få långtgående konsekvenser för resultaten samt 

att kategorier och gränsdragningar kan manipuleras så att vissa kombinationer och 

arrangemang av data ger mer signifikanta resultat än andra. Detta är något vi har varit 

medvetna om. Vi vill belysa att de redovisade resultaten bygger på våra subjektiva tolkningar, 

både vid granskningen av vilka uppgifter i läroböckerna som definierats som laborativa, som 

vid kategoriseringen av dessa utifrån läroplanens centrala innehåll. Vi menar dock att vi 

genom att konstruera det kodschema med tillhörande instruktioner som har används i 

analysen har ökat studiens intersubjektivitet. Även tillvägagångssättet att dels göra en 

pilotstudie, dels använda oss av samma tillvägagångssätt genomgående i arbetet har höjt 

studiens validitet. 

Ett beslut som har haft stor inverkan på studiens resultat är vårt val att bortse från böckernas 

lärarhandledningar. Vi vill därför betona att vi inte gör själva läromedlen rättvisa; skulle de 

pedagogiska tankar och idéer som finns med i dessa handledningar tagits med skulle 

resultaten eventuellt sett mycket annorlunda ut. Men, då en stor del av 

matematikundervisningen idag sker utifrån individuellt arbete i läroboken, utan gemensamma 

genomgångar (Johansson 2006, Löwing 2004, Skolverket 2004), visar vårt reslutat enligt oss 

på den faktiska mängden av laborativ matematik eleverna i många klassrum får del av.  

6.2  Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras innebörden av de resultat som framställts i vår innehållsanalys 

utifrån några framträdande element vi anser varit relevanta i studiens utfall. Den laborativa 

matematikens mängd i läroboken; Den laborativa matematikens placering i läroboken; Den 

laborativa matematikens innehåll i läroboken; samt Lärobokens laborativa uppgifter i 

relation till matematisk förståelse. Avsnittet avslutas med ett sammanfattande resonemang där 

samtliga relevanta moment ur vår studie diskuteras. 

6.2.1  Den laborativa matematikens mängd i läroboken 

Ett första steg i vår granskning var att kartlägga mängden laborativa uppgifter i de olika 

läroböckerna. Skolverket (2011a) betonar vikten av variation vid tillämpning av matematik 

samt att den bör uttryckas med hjälp av olika medel. Ett av dessa uttrycksmedel kan vara just 

användning av det Skolverket benämner som “konkret material”. Utifrån detta och att 

samtliga läroboksförfattare i Andersson & Arwes (2008) studie uttalat att läroboken innehåller 
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alla delar som upptas i kursplanen har vi gått in i vår innehållsanalys med hypotesen att finna 

uppgifter då eleverna får arbeta med denna uttrycksform. Dewey (1916/2009) anser att 

förståelse för, och mening i, en aktivitet som ska utföras är viktig. Enligt oss blir därför vikten 

av att läroboken innehåller laborativa uppgifter stor då dessa kan underlätta den matematiska 

förståelsen. Även Skolverket (1997) likväl som Skolverket (2011a) menar att elever i 

matematikundervisningen ska kunna göra överföringar mellan olika uttrycksformer såsom: 

skrivna och talade symboler, laborativa modeller, illustrationer samt omvärldssituationer. Vi 

anser att laborativ matematik i grundläroboken är av vikt då såväl Johansson (2006), Löwing 

(2004) som Skolverket (2004) samtliga har konstaterat att matematikundervisning till största 

delen sker genom individuellt arbete i en lärobok, utan några gemensamma genomgångar. Får 

då elever möjlighet att använda sig av laborativa material även i de fall 

matematikundervisningen enbart utgår från enskilt arbete i läroboken? 

Av vår studies resultat framgick att andelen laborativa uppgifter utgjorde 6,5 % av innehållet i 

Matematik för Mellanstadiet, 10,0 % av innehållet i MatteBorgen och 12, 0 % i Eldorado. 

Detta menar vi är en relativt låg mängd av laborativa element som når eleverna om boken är 

det enda läromedlet som styr undervisningen. Slutsatsen är dragen utifrån att de ovannämnda 

laborativa modellerna är en av fem uttrycksformer och därför, enligt oss, borde omfatta en 

femtedel av lärobokens innehåll. Johansson (2006) belyser dessutom att många lärare har 

uppfattningen att läroboken ska vara ett fullständigt läromedel innehållandes samtliga delar 

inom matematisk tillämpning.  

En jämförelse mellan andelen laborativa deluppgifter i de olika böckerna och andelen hela 

laborativa uppgifter visar på vissa betydande skillnader. Den största avvikelsen finner vi i 

Matematik för Mellanstadiet, där en beräkning av hela uppgifter istället för deluppgifter 

innebär en ökning av 6,1 procentenheter vilket nästan fördubblar procentsatsen för laborativa 

element. Minst förändring återfinns i MatteBorgen där en beräkning av hela uppgifter i stället 

för deluppgifter innebär en ökning med enbart 0,4 procentenheter. I boken Eldorado innebar 

bytet av beräkning en ökning på 3,5 procentenheter vilket visar på sambandet att 

beräkningsmetoden med hela uppgifter i samtliga fall innefattade en ökning av den totala 

andelen laborativt innehåll i boken. Vad kan då det bero på? Enligt vår mening är denna 

skillnad i mängd beroende av flera faktorer. En faktor är läroboksförfattarens val av upplägg. 

Utifrån om författaren ger varje uppgift ett nytt nummer eller väljer att låta boken innehålla få 

numrerade uppgifter med desto fler deluppgifter så påverkar det genast vårt sätt att beräkna. 

En annan påverkande faktor är uppgifternas olika särdrag, såsom vilket laborativt material 
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som används i uppgiften. Exempelvis tenderar, enligt vår analys, en uppgift innehållandes 

miniräknare oftare resultera i många deluppgifter än en uppgift med något annat laborativt 

material (se bilaga 3, tabell 1).  Då det skiljer sig i hur mycket de laborativa materialen 

används i respektive bok (se figur 2) leder detta i sin tur vidare till en tredje faktor som har en 

koppling till val av laborativt material, nämligen uppgiftens placering inom kursplanens (Lgr 

11) centrala innehåll (se figur 1). Rydstedt och Trygg (2010) betonar vikten av att 

undervisning i matematik ska leda fram till förståelse samt hur en variation av arbetssätt och 

material kan bidra till detta. Då läroböckerna tar upp olika områden olika mycket och att vi 

har funnit en koppling till att området har inverkan på vilket laborativt material som används 

(se vidare under rubriken 6.2.3), påverkar det likaledes vårt sätt att beräkna den procentuella 

andelen laborativ matematik i boken. För att vara så rättvisande som möjligt har vi i de flesta 

fall redovisat andelen laborativa uppgifter utifrån både hela och deluppgifter, men där vi av 

utrymmesskäl har begränsat oss redogörs för enbart deluppgifter då de utgör den faktiska 

mängden laborativa element. 

6.2.2  Den laborativa matematikens placering i läroboken  

Kategoriseringen av uppgifterna gjorde även att de laborativa elementens fördelning i 

läroböckerna tydliggjordes i form av olika mönster. Exempelvis visar våra resultat att något 

som genomsyrar samtliga böcker är att den största andelen laborativa övningar återfinns inom 

ett specifikt område av kursplanens (Lgr 11) centrala innehåll, nämligen Geometri. I böckerna 

MatteBorgen och Eldorado är uppgifterna fördelade på flera kapitel, medan det i Matematik 

för Mellanstadiet nästan uteslutande finns laborativa element i kapitel 4 som handlar om just 

geometri. Styrs matematikundervisningen i ett klassrum med läroboken som en “fast ram”, 

enligt Löwings (2004) beskrivning, menar vi att de laborativa uppgifterna bör ha en bättre 

spridning mellan de olika centrala innehållen i kursplanen (Lgr 11) för att på bästa sätt 

underlätta den matematiska förståelsen. 

Ett annat mönster som tydliggjorts efter vår analys är kopplingen mellan mängden laborativa 

uppgifter inom ett visst område i kursplanens (Lgr 11) centrala innehåll och de termer 

området i fråga uttrycks med i beskrivningen av det specifika innehållet. Området Geometri 

innehåller ord som: “konstruktion”, “jämförelse”, “mätning” och ”uppskattning” som, enligt 

oss, lätt kan kopplas till praktisk matematik och laborativa metoder. Det är denna del av det 

centrala innehållet vi i vår analys kopplat till flest laborativt kompletta uppgifter och där är 

andelen laborativa övningar i relation till samtliga grunduppgifter, enligt oss, hög: 

MatteBorgen 30,7 %; Eldorado 29,8 %; samt Matematik för Mellanstadiet 24,8 %. Det andra 
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området i kursplanens (Lgr 11) centrala innehåll som omfattas av samtliga läroböcker är 

Taluppfattning och tals användning. Andelen laborativa uppgifterna i förhållande till det 

totala antalet grunduppgifter är inom detta centrala innehåll betydligt lägre: MatteBorgen 4,4 

%;  Eldorado 8,8 %; samt Matematik för Mellanstadiet 0,4 %. Detta, menar vi, kan ha en 

koppling till att de termer som används för att beskriva det områdets innehåll snarare kan 

associeras till teoretisk matematik.  

Gemensamt för böckerna är även att den största andelen laborativa övningar återfinns bland 

de vi benämner som “vanliga uppgifter” samt att uppgifterna är relativt jämnt spridda i 

kapitlen. Även de uppgifter där eleverna på något sätt ska arbeta ihop innehåller ofta laborativ 

matematik. Johansson (2003) pekade i sin läroboksanalys på hur de laborativa övningarna var 

placerade på ett sådant sätt att de lätt kunde förbises. Detta menar vi nu, tio år senare, inte 

längre är ett problem då uppgifterna genomgående är jämnt fördelade i de kapitel av boken 

där de existerar. Däremot är vår uppfattning att spridningen av uppgifterna generellt i boken 

behöver förbättras då vissa kapitel nästan helt saknar laborativa element (se tabell 1-3). 

Boken Eldorado använder de laborativa elementen i stor omfattning i introduktionen av nya 

områden, vilket överensstämmer med Malmers (2002) tidiga inlärningsnivåer. Även Malmers 

(2002) senare inlärningsnivåer återfinns i denna lärobok då de laborativa övningarna även 

används vid tillämpning och generalisering. De båda andra läroböckernas laborativa uppgifter 

hamnar nästan samtliga inom området göra – pröva och då främst i form av mätning av något 

slag, vilket för oss tillbaka till att den största andelen uppgifter återfinns inom just området 

Geometri. Rydstedt och Trygg (2010) betonar samstämmiga forskningsresultat som tyder på 

att det är av vikt att laborativ matematik används regelbundet i undervisningen och inte enbart 

vid enstaka tillfällen. Vår åsikt är att elever i en läroboksstyrd matematikundervisning därför 

kan bli lidande då den laborativa matematiken i de böcker vi analyserat bara återfinns inom 

vissa områden. 

6.2.3  Den laborativa matematikens innehåll  i  läroboken  

Utifrån frågan kring huruvida matematikundervisningen behöver kompletteras för att elever 

ska få tillgång till ett laborativt arbetssätt, det vill säga att lära genom att göra, menar vi att det 

är relevant att inte enbart granska den laborativa matematikens mängd och placering utan 

även dess innehåll. Av analysens reslutat framkommer att det laborativa innehållet ser mycket 

olika ut i de olika läroböckerna. Till exempel saknas i boken Matematik för Mellanstadiet helt 

sådana uppgifter där eleverna behöver använda sig av miniräknare, medan eleverna vars 
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undervisning utgår från boken Eldorado enbart vid ett fåtal tillfällen behöver använda sig av 

linjal i mätningssyfte. Dock består det laborativa materialet i den sistnämnda boken till största 

delen av något annat än linjal eller miniräknare såsom stickor, papper, saxar och geometriska 

figurer. Enligt vår analys används linjal uteslutande i de kapitel som faller under kursplanens 

(Lgr 11) centrala innehåll Geometri med undantag för tre deluppgifter i boken Eldorado. Vid 

en närmare granskning blir det däremot tydligt att de tre uppgifterna är placerade under 

uppgifterna benämnda “repetition” i direkt anslutning till bokens geometrikapitel vilket 

innebär att även de handlar om ämnet geometri. Likaså de laborativa övningar där 

miniräknare används kan uteslutande kopplas till ett centralt innehåll, området Taluppfattning 

och tals användning. Att denna koppling finns är inget vi menar är uppseendeväckande, men 

anser ändå att det är en notering värd att nämna. De laborativa element i boken som ej 

använder sig av miniräknare eller linjal har en bredare spridning såväl mellan de olika 

kategorierna på laborativt material som mellan de olika centrala innehållen i kursplanen (Lgr 

11). Dessutom visar studiens resultat att flertalet av det vi definierat som övriga laborativa 

material som används hör till det Szendrei (refererat i Skolverket 2011c samt Rydstedt & 

Trygg 2010) definierar som vardagsföremål (se en fullständig lista över de laborativa 

uppgifternas material samt relation till det centrala innehållet i Lgr 11 i bilaga 3, tabell 1). I 

både Matematik för Mellanstadiet och MatteBorgen kan de flesta av de laborativa uppgifterna 

placeras inom “Utrustning för övningar med olika enheter”, kategori nummer 4 på Malmers 

(2002) lista. I boken Eldorado är däremot samtliga av kategorierna representerade (se listan i 

helhet under rubriken 2.2). I denna studie har vi valt att enbart granska vad det laborativa 

materialet består av och inte att värdera om vissa material är bättre än andra. Vi ser dock att 

en variation av material är positivt då vår uppfattning, precis som Malmers, är att olika 

representationsformer gynnar olika elever. Genom den forskningsöversikt vi tidigare 

redovisat framkom att forskare ser olika på de olika materialen, såsom att den ovannämnda 

författaren ser Cuisenairestavar som ett material med ett mycket omfattande 

användningsområde, medan McIntosh (2007) och Szendrei ( refererat i Rydstedt & Trygg 

2010) har en helt kontrasterande syn på dessa och menar att de är överskattade. Så, vi menar 

att ett laborativt arbetssätt är kompatibelt med enbart läroboksanvändning men att det uppstår 

brister då undervisningen inte kompletteras. För att eleverna ska få arbeta laborativt vid fler 

områden än då det kommer till uppgifter som innehåller mätning av olika slag (kategori 4 på 

Malmers 2002 lista) eller av färdighetsträning (kategori 5 på Malmers lista) behöver 

framförallt MatteBorgen och Matematik för Mellanstadiet kompletteras. I boken Eldorado kan 
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däremot andelen av de uppgifter som handlar om mätning med linjal, enligt oss, ses som 

bristfällig.  

6.2.4 Lärobokens laborativa uppgifter i  relation til l  matematisk förståelse  

Så vad anser vi då om potentialen i de laborativa uppgifterna och dess relation till elevers väg 

till matematisk förståelse efter vår analys? Vi menar att en lärobok i sig kan ha svårt att på ett 

tillfredställande sätt bidra till matematisk förståelse då de laborativa moment den innehåller ej 

är av tillräcklig omfattning. Förståelsen hos de elever som, enligt Löwings (2004) 

beskrivning, undervisas med läroboken som en “fast ram” blir i dessa fall lidande. Att de 

laborativa element som existerar i boken har en bättre spridning i kapitlet nu än när Johansson 

(2003) gjorde sin undersökning för tio år sedan hjälper därför föga. Vi menar nämligen, 

liksom den forskning som Rydstedt och Trygg (2010) framhäver, att den matematiska 

förståelsen gynnas mer vid regelbunden användning av laborativa material än då det används 

vid enstaka tillfällen. Data från vår studie pekar dock på att de laborativa elementens 

fördelning i läroböckerna i hög grad är begränsad inom en snäv del av kursplanens (Lgr 11) 

centrala innehåll vilket hämmar denna regelbundenhet. Vi vill därför framhäva 

lärarhandledningens vikt vid en läroboksstyrd undervisning. Marie Ericson och Cathrine 

Gruvström (2008) lyfter fram betydelsen av en bra lärarhandledning samt en god användning 

av denna i klassrummet. De menar att om undervisningen sker enbart utifrån en lärobok går 

eleverna miste om den djupare förståelse som handledningen kan bidra till. Ett synsätt som vi, 

efter denna studie, ansluter oss till. Som tidigare nämnts framhåller även Skolverket (2011c) 

betydelsen av att arbeta laborativt inom matematiken så att eleven inte enbart möter 

matematiken i bokform. De belyser likväl vikten av att övningarna innehåller ett relevant 

undervisningssyfte för att leda till någon form av utvecklad förståelse hos eleverna. Vår studie 

visar att det finns ett undervisningssyfte med de flesta av de uppgifter då eleverna får arbeta 

med ett laborativt material, även om de tillfällen då eleverna använder linjal utan annat syfte 

än att göra ett rakt streck förekommer (uppgifter med laborativ anknytning, se bilaga 1, tabell 

1). Inom i stort sett all tidigare forskning som redovisats framkommer att den matematiska 

förståelsen gynnas av att eleverna får göra transformationer mellan olika uttrycks- och 

representationsformer såsom: laborativa modeller, skrivna symboler, talade symboler, 

omvärldssituationer samt bilder (Skolverket 2011a, Rydstedt & Trygg 2010, McIntosh 2007, 

Malmer 2002, Skolverket 1997). I vår granskning framkom att de laborativa uppgifterna ofta 

består av enbart en laborativ modell, men att eleverna emellanåt får göra en överföring till 

talade eller skrivna symboler eller en avbildning av resultatet. Dock var skillnaderna mellan 
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böckerna stora då uppgifter där det laborativa materialet var en del av en begreppsomvandling 

helt saknades inom MatteBorgen, medan dessa uppgifter återfanns i relativt hög utsträckning i 

boken Eldorado. I Matematik för Mellanstadiet återfanns enbart två sådana uppgifter (för 

fullständiga analysresultat se bilaga 1, tabell 1). 

Kärnan i den fråga vi ställt oss i vår analys är just huruvida de laborativa elementen som 

presenteras i de läroböcker vi granskat kan bidra till elevens matematiska förståelse. Är med 

andra ord dagens lärobok för sig själv ett tillräckligt läromedel i matematikundervisningen för 

att elever ska kunna uppnå förståelse för matematik via ett laborativt material? Vår analys 

påbörjades med hypotesen att finna laborativa övningar i allmänhet och förekomst av 

uppgifter då eleverna får använda linjal eller miniräknare i synnerhet. Enbart i en av böckerna, 

MatteBorgen, visade sig denna hypotes stämma. I Matematik för Mellanstadiet saknades 

övningar med miniräknare helt och i Eldorado var antalet komplett laborativa uppgifter med 

linjal låg. Vid en närmare granskning av böckernas uppgifter visade det sig även att de 

övningar vi kategoriserat som laborativt kompletta ofta kunde kopplas direkt till ett område 

inom kursplanens (Lgr 11) centrala innehåll utifrån det laborativa material som används i 

uppgiften. Andelen laborativa hela samt totala deluppgifter i de olika läroböckerna ligger på 

10,4 % respektive 10,0 % i MatteBorgen, 15,5 % respektive 12,0 % i Eldorado och 12,6 % 

respektive 6,5 % i Matematik för Mellanstadiet. Vår slutsats är, då Skolverket (2011c) enbart 

anger användning av “konkret material” som ett förslag på uttrycksform snarare än en 

nödvändighet, att mängden laborativa uppgifter i böckerna får ses som godtagbar även om 

spridningen av dem, mellan läroböckernas kapitel, är otillfredsställande. Dessutom menar vi 

att samtliga böcker skulle gynnas av en högre grad av uppgifter som innebär 

transformationsomvandlingar för att på så sätt underlätta elevers väg till matematisk 

förståelse.  

6.3  Avslutande diskussion 

Vilken möjlighet har den laborativa matematiken i grundläroböcker att påverka den 

matematiska förståelsen hos elever samt skiljer sig denna kapacitet åt mellan olika böcker? 

Utifrån vår innehållsanalys blir det enligt oss tydligt att lärarens roll i 

matematikundervisningen är av stor betydelse för att underlätta elevers matematikförståelse, 

då en lärobok inte på egen hand bör styra i matematikklassrummet. Rydstedt och Trygg 

(2010) menar att det kan tolkas som att krav av orimligt stora proportioner ställs på läraren för 

att arbeta effektivt med laborativa element. Vi anser oss, liksom de, ha grundinställningen att 
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en lärare med fullgod utbildning i såväl matematik som matematikdidaktik har alla 

förutsättningar för att kunna hantera undervisningssituationer med laborativ matematik samt 

tillhörande material. Enligt ovannämnda författare menar dock Szendrei att vissa laborativa 

material förutsätter att läraren själv ägnar tid till att fördjupa sig i ett upptäckande av 

materialets egenskaper och lär sig att nyttja dessa på ett korrekt sätt. Detta är Rydstedt och 

Trygg (2010), enligt egna erfarenheter, kritiska till och vill då hellre betona vikten av god 

kompetensutveckling bland lärarna: 

[Kompetensutveckling] bidrar till en större medvetenhet om hela den laborativa 

arbetsprocessen med representationer, elevers dokumentation, lärarledda diskussioner samt 

analys och bedömning i syfte att ge elever möjligheter att utveckla nyanserande begrepp som 

successivt kan förädlas (s 64). 

 

Efter utförandet av vår innehållsanalys vill även vi ställa oss bakom författarna i detta 

resonemang. Likaså Skolverket (2004) beskriver i sin granskning att över hälften av 

matematiklärarna anser sig vara i behov av fortbildning. Undersökningen omfattar lärare i år 

9, men vår misstanke är att detta även stämmer för lärare som undervisar i de lägre åldrarna. 

Våra resultat visar att den laborativa matematiken i samtliga läroböcker har områden som 

brister då det kommer till möjligheten att underlätta elevers förståelse för matematik, men 

framförallt belyser de att denna möjlighet skiljer sig åt mellan böckerna. Vi har i denna 

undersökning inte varit ute efter att värdera de olika läroböckerna till det bättre eller sämre, 

eller att uttala oss om huruvida läroboken i sig är bra eller dålig. Precis som Rydstedt och 

Trygg (2010) vill vi lyfta fram lärarnas avgörande roll i undervisningen och vi menar att 

granskningar av lärobokens innehåll kan göra läraren medveten om dess möjligheter och 

brister. Vår åsikt är att alla lärare är olika och har olika kompetenser, något som utifrån våra 

resultat även stämmer in på de olika läroböckerna. Att man som lärare är medveten om detta 

och väljer den lärobok som passar ens egen undervisningsmetod är därför av högsta vikt. 

Precis som Löwing (2004) samt Johansson och Johansson (2010) menar vi att det inte är att 

läraren använder sig av en lärobok som kan bli ett problem, utan att problematiken i så fall 

ligger i hur boken används. Efter denna studie vill vi även tillägga att det dessutom är av 

betydelse vilken lärobok som används samt att läraren intar ett kritiskt förhållningssätt, såväl 

till valet av bok som av innehållet i densamma. Vår innehållsanalys visar på att böckerna har 

olika kompetenser och brister, vilket läraren behöver vara medveten om då dessa är faktorer 

av vikt vid valet av undervisningsmetod. 

Som blivande lärare har vi under vår utbildning fått möta en positiv syn på den laborativa 

matematikens användning i dagens skola och har därför anammat denna själva. Därför ansåg 



  

48 

 

vi det av stor vikt att redan från början i vår analys ställa oss medvetet kritiska till vår egen 

inställning angående denna arbetsforms betydelse i matematikundervisningen och med andra 

ord även dess utformning i läroböcker. Utifrån vår inställning anser vi att såväl andelen 

laborativt kompletta deluppgifter som andelen hela uppgifter i vår granskning är låg. 

MatteBorgens 10,4 % hela och 10 % deluppgifter, Eldorados 15,5 % hela respektive 12,0 % 

deluppgifter samt Eldorados 12,6 % hela och 6,5 % deluppgifter uppfattas ej som en 

tillfredställande andel procent då Skolverkets (1997) beskriver vikten av att elever får 

använda sig av transformationer mellan olika matematiska former såsom laborativa modeller, 

skrivna symboler, talade symboler, omvärldssituationer och bilder. Ska dessa fem delar vara 

lika representerade i en lärobok ligger andelen per uttrycksform på 20 % vilket inte någon av 

de läroböcker vi analyserat lever upp till oavsett beräkningsmetod. Dock uttrycker Skolverket 

(2011c) användning av “konkret material” enbart som ett möjligt arbetssätt snarare än ett 

måste, vilket gör att mängden laborativa uppgifter i böckerna enligt oss ändå får ses som 

acceptabel.  

Vår mening med den genomförda studien är att bidra till nya kunskaper inom 

matematikböckers upplägg med fokus på deras laborativa innehåll. Med de framkomna 

resultaten i vår analys vill vi kunna underlätta för lärare när det kommer till att välja en 

lärobok som är anpassad till individens eget val av undervisningsmetod. Vi anser att vikten av 

att som lärare ha insikt om vilken undervisningsmetod man vill arbeta med är stor och i denna 

beslutsprocess är val av läromedel en stor del. Detta för att kunna ge samtliga elever en 

fullgod matematikundervisning som i sin tur leder till en komplett utbildning. 

6.3.1  Förslag till  vidare forskning  

Då vår analys bestått av en kvantitativ innehållsanalys av matematikböckers laborativa 

innehåll finns det olika sätt att ta vid forskningen där vi slutat. Ett sätt att göra detta på är att 

fördjupa vår innehållsanalys genom att gå från ett kvantitativt förfaringssätt till ett kvalitativt. 

På detta sätt kan en djupare inblick i övningarnas laborativa innehåll och mening samt dess 

innebörd för elevernas individuella utveckling uppnås. En kvalitativ analysmetod har 

dessutom möjligheten att analysera lärobokens laborativa uppgifter utifrån de risker med ett 

laborativt arbetssätt som Skolverket (2011 c) samt Rydstedt och Trygg (2010) lyfter fram. 

Genom en djupare kvalitativ analys kan resultat redogöras som visar på huruvida innehållet i 

de laborativa uppgifterna, istället för att underlätta den matematiska förståelsen hos eleverna, 

kan riskera att bidra till att felaktiga kunskaper befästs. Likaså faran som finns i att en 
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fokusering på materialet som sådant tar över undervisningssyftet med uppgiften, eller att 

materialet används på ett olämpligt sätt kan belysas i en sådan granskning. Vi valde även att i 

vår granskning enbart utgå från läroboken, utan stöd av lärarhandledningen, för att få en bild 

av hur elever i en starkt läroboksstyrd undervisning får ta del av laborativ matematik. Detta 

gör att ett annat förslag på vidare forskning kan vara att istället inkludera lärarhandledningen i 

studien. På det sättet kan en jämförelse göras med hur laborativ matematik kan förmedlas via 

läroboken då en lärarhandledning finns med i bilden och att läromedlet på så sätt blir korrekt 

använt. Då går det likaså att få en tydligare bild av hur läroboksförfattarna tänkt då de skapat 

boken och hur de menar att den ska användas för att ge maximal utdelning i undervisningen. 

En tredje möjlighet till vidare forskning kring den laborativa matematiken i läroboken är att 

helt frångå metoden innehållsanalys och istället göra en observation av bokens användning i 

ett matematikklassrum. Detta för att få en tydlig bild av hur böckernas innehåll implementeras 

i praktiken. En sådan studie menar vi dock skulle behöva fortgå en längre period än vad vi 

haft möjlighet till i vår studie. Detta då Rydstedt och Trygg (2010) beskriver hur laborativt 

arbete ger bäst resultat under regelbundet praktiserande under en längre period. En studie 

baserad på en observation under en kortare tid riskerar enligt dem att bli missvisande då det är 

svårt för forskaren att avgöra hur elevernas undervisning egentligen ser ut. För samtliga av 

ovanstående möjligheter till vidare forskning krävs, enligt oss, mer tid till utförande än vad vi 

hade förfogande över för att ge en rättvisande bild. Dessutom skulle ett större skriftligt 

utrymme gynna arbetets grundlighet när det kommer till att redovisa analysens resultat. 
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Bilaga 1 – Den laborativa matematikens mängd i läroboken 

Tabell 1: Kodschema 

 

 
Textmaterial 

 
MatteBorgen Eldorado 

Matematik för 

Mellanstadiet 

Kodningsenheter F1 F2 

Slut-

resultat F1 F2 

Slut-

resultat F1 F2 

Slut-

resultat 

Laborativt 

kompletta uppgifter 

(inkl. de bestående 

av linjal resp. 

miniräknare) 

45(89) 49(100) 

    

48(95) 

  

54(119) 

 

58(112) 65(122) 44(61) 50(66) 46(62) 

Laborativt 

kompletta uppgifter 

(exkl. de bestående 

av linjal resp. 

miniräknare) 

7(12) 7(13) 8(13) 31(67) 35(61) 42(67) 22(30) 25(32) 25(34) 

Det laborativa 

materialet består av 

linjal 

28(49) 32(58) 30(54) 6(7) 6(6) 6(10) 24(31) 25(34) 21(28) 

Det laborativa 

materialet består av 

miniräknare 

10(28) 10(29) 10(28) 17(45) 17(45) 17(45) 0(0) 0(0) 0(0) 

Det laborativa 

materialet även är 

en del av en 

begreppsomvandling 

0(0) 1(1) 0(0) 15(22) 17(26) 16(25) 1(1) 3(8) 2(2) 

Uppgifter med 

laborativ anknytning 
10(11) 12(17) 10(11) 24(45) 23(44) 28(58) 14(21) 12(19) 8(15) 

 

Kodningsinstruktioner: 

F1 (Författare 1)/ F2 (Författare 2): Resultatet efter en första granskning var för sig. Redovisade utifrån hela 

uppgifter samt deluppgifter inom parentes. 

Slutresultat: En framdiskuterad gemensam ståndpunkt i huruvida uppgiften är laborativ eller ej samt inom 

vilken kodningsenhet den i så fall hör hemma. 

Uppgifter med laborativ anknytning: De uppgifter där eleven behöver använda sig av en linjal för att göra en 

rät linje, men där linjalen i sig saknar ett egentligt undervisningssyfte. 

Uppgifter där det laborativa materialet består av linjal: De uppgifter som innebär att eleven behöver 

använda linjal för att lösa en uppgift och där linjalen i sig har ett undervisningssyfte. 

Uppgifter där det laborativa materialet består av miniräknare: De uppgifter som innebär att eleven behöver 

använda en miniräknare för att lösa en uppgift och där miniräknaren i sig har ett undervisningssyfte. 

Uppgifter som kan ses som laborativt kompletta (inkl. respektive exkl. de bestående av linjal resp. 

miniräknare): En uppgift bestående av samtliga tre riktlinjer för vad som innefattar en laborativt komplett 

uppgift. Definitionen för dessa kriterier inbegriper att arbetssättet ska innefatta någon form av praktiskt arbete 

med ett material utifrån ett undervisningssyfte. 

Uppgifter där det laborativa materialet även är en del av en begreppsomvandling: De uppgifter där det 

laborativa materialet är en av uttrycksformerna då eleven ska överföra begrepp till olika former. Dock har sådana 

uppgifter där den skrivna eller talade formen enbart utgörs av att eleven ska skriva alternativt säga ett svar 

uteslutits.  



  

 

Bilaga 2 – Den laborativa matematikens placering i läroboken  

 

                                                           Matematik för                 

     MatteBorgen                     Eldorado                   Mellanstadiet                                  

                    
 

        

Figur 1: Laborativa uppgifter i relation till specifika områden inom centralt innehåll i Lgr 11. 

 



  

 

Bilaga 3 – Den laborativa matematikens innehåll i läroboken  
 

Tabell 1: Laborativa material inom Taluppfattning och tals användning samt Geometri 

 Läroböcker 

Kursplanens (Lgr 11) centrala  

innehåll inom matematik 

Laborativt  

material 

Matte 

Borgen Eldorado 

Matematik  

för 

Mellanstadiet 

Tal- 

uppfattning  

och tals 

användning 

Tal och tals  

egenskaper 
Stickor - 2(2) - 

Positionssystemet 

Tärning - 3(3) 1(1) 

Sifferkort - 1(1) - 

Stickor  - 1(1) - 

Beräkning 

Miniräknare 10(28) 17(45) - 

Sifferkort 1(1) - - 

Tärning - 1(1) 1(1) 

Geometri 

Geometriska  

egenskaper 
Geometriska figurer - 1(1) - 

Konstruktion av 

geometriska objekt 

Papper (vika) - - 2(2) 

Geometriska figurer - 1(1) - 

Geometriska figurer + sax - 5(7) - 

Tangram - 4(8) - 

Geobräde - 4(8) - 

Passare - 2(2) - 

Symmetri 

Geobräde - 3(5) - 

Sax - 2(2) - 

Spegel - 4(15) - 

Jämförelse,  

uppskattning och 

mätning 

Linjal 30(54) 6(10) 21(28) 

Linjal (med annat 

undervisningssyfte än 

mätning) 

1(1) - 4(5) 

Måttband 1(1) - 1(6) 

Kroppen 5(10) - 6(8) 

Garn - - 9(10) 

Tumstock - - 1(1) 

Gradskiva - 1(3) - 

Geometriska figurer - 2(2) - 

 

Kodningsinstruktioner: 

Kursplanens (Lgr 11) centrala innehåll inom matematik: De två områdena inom kursplanen som är 

gemensamma inom samtliga läroböcker; Taluppfattning och tals användning samt Geometri. Dessa områden är 

sedan uppdelade i de punkter som återfinns i Lgr 11. 

Laborativt material: Det som utgör det laborativa inslaget i uppgiften; hit har vi även räknat då eleverna ska 

använda sin egen kropp som mätredskap.  

Läroböcker: De tre analyserade grundläroböckerna för år 4A. Bland de komplett laborativa uppgifterna 

tillkommer dessutom 1(1) uppgift i boken Eldorado, placerad inom området Tal och tals användning, vilken vi 

har klassificerat som problemlösning, där det laborativa materialet utgörs av stickor. 


