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Syftet med denna studie är att undersöka innehåll med avseende på 

begreppsanvändningen i två matematikböcker för årskurs ett. Vi har 

analyserat vilka begrepp som används i elevböckerna inom områdena 

subtraktion och addition. Vi har valt begrepp av typen processbegrepp och har 

sett att de i böckerna ofta står som del av instruktioner i en text utan någon 

förklaring till innebörden. Utifrån analysen har vi försökt definiera vilka av 

dem som skulle kunna ses som de grundläggande begrepp som det i 

läroplanen (Skolverket, 2017) står skrivet att eleverna ska lära sig. 

Grundläggande begrepp har här definierats som de begrepp som är vanligast 

förekommande, detta då en starkt läroboksbaserad undervisning kan göra de 

begreppen till dem som eleverna möter mest. Vårt resultat visar att det med 

denna definition är olika begrepp som i läromedlen kan ses som 

grundläggande. 

_________________________________________________________
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1 Inledning 

Vad ett begrepp är finns det olika synpunkter om. Ett matematiskt begrepp kan 

enligt Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM, vara ett objekt som en 

cirkel, en process som en subtraktion eller en egenskap som omkrets (Helenius, 

2013). Ett begrepp måste framställas i en representation för att förklaras (Høines, 

2000). Till detta menar hon att individen måste ha förkunskaper om ett begrepp 

för att kunna använda och förstå det och vilken sorts representation som passar 

beror dels på vad den ska användas till och dels vilka förkunskaper en individ har.  

 

Begreppens betydelse och innebörd för en enskild person är beroende av dennes 

erfarenheter av dem (Skott, 2009). Att begrepp finns i flera former gör det inte 

enklare. Med det menas att det finns ett vardagsspråk och ett matematiskt språk, 

vilket många gånger kan bli förvirrande när det finns många begrepp med dubbel 

betydelse. Udda är ett begrepp med både vardaglig och matematisk innebörd. I 

vardagsspråk betyder det avvikande och konstig medan det i matematiken syftar 

på ett tals förmåga att inte kunna delas lika. Detta kan bli problematiskt i en 

undervisningssituation där läraren och läroboken ska överbrygga dessa olikheter 

och tolkningsmöjligheter av begrepp. Enligt läroplanen för grundskolan 

(Skolverket, 2017) ska elever lära sig grundläggande begrepp inom 

matematiken, men någon definition av vad som menas med grundläggande 

begrepp ges inte. 

 

I Sverige får vem som helst skriva läromedel och det finns ingen extern enhet som 

kvalitetssäkrar det material som ges ut. Med kvalitetssäkring menar Skolverket 

(2015a) att läromedlet till fullo täcker de lärandemål som finns i läroplanen 

(Skolverket, 2011). Detta har funnits tidigare då staten genom en kontrollenhet 

granskade alla ämnens läromedel (Skolverket, 2015a). Det de kontrollerade var 

böckernas språk och hur väl de överensstämde med kursplanerna för ämnet. 

Sedan 1991 har det inte funnits någon statlig kontroll av läromedel och Skolverket 

(2015a) skriver att det numera är lärarnas ansvar att tillse att de läromedel som 

används i undervisningen uppfyller målen i läroplanen. Ett läromedel rymmer 

sällan allt som läroplanen efterfrågar enligt Björklund och Grevholm (2014), utan 
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är den tolkning av läroplanen som görs. Vilka begrepp som finns i 

matematikboken är enligt Vincent och Stacey (2008) påverkat av författarnas syn 

på matematik och kan, om undervisningen är starkt läroboksbaserad, komma att 

påverka vad läraren ser som viktigt och vad elever ges möjlighet till att lära sig. 

Forskning har visat att läroboken spelar en stor roll i den svenska 

matematikundervisningen (Johansson, 2006; Jablonka & Johansson, 2010) och 

att matematikboken  nästintill styr vad som tas upp i undervisningen (Li, Chen & 

An, 2009) 

 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka förekomst och användning av 

matematiska begrepp, samt undersöka vilka begrepp som kan kallas för 

grundläggande begrepp i två matematikböcker för årskurs ett. 

Syftet uppnås genom att besvara följande forskningsfrågor: 

 

1. Vilka matematiska begrepp finns i de båda böckerna? 

2. Hur framställs matematiska begrepp i de undersökta böckerna?  

3. Vilka begrepp kan betraktas som grundläggande begrepp? 

 

Fråga ett avser att kartlägga de matematiska begrepp vi hittar i respektive lärobok 

avgränsat utifrån tre områden. Fråga två avser att kartlägga hur olika begrepp 

presenteras. I fråga tre använder vi oss av resultatet i frågorna ett och två för att 

skapa en bild av vilka begrepp som kan uppfattas som grundläggande begrepp 

som står skrivet i läroplanen (Skolverket, 2017). 
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2 Bakgrund 

Bakgrunden är uppdelad i tre områden: begrepp i matematikboken, matematikbokens 

utformning och matematikbokens roll. 

 Begrepp i matematikboken 

Ett sätt att definiera ordet begrepp kan även vara: 

Ett helt kunskapspaket. Det innehåller komponenter av olika slag och dess innebörd är till 

stor del gemensam för en språkgrupp, eftersom begreppet har getts en bestämd mening i 

kommunikationen med andra som talar språket (Wellros, 1998. s.25). 

Alla begrepp som finns består av begreppsinnehåll, alltså av tankar, synpunkter 

och den kännedom om begrepp som varje individ har (Høines, 2000). De består 

också av begreppsuttryck, vilket visar sig genom olika språkliga sätt såsom 

tankar, tal- eller kroppsspråk. Både begreppsinnehåll och begreppsuttryck står 

varandra nära och utvecklas ihop. Begreppen kommer vara del av grunden för 

elevernas vidare arbete och utveckling. Det betyder att de begrepp som används 

i läroboken måste ges en innebörd hos eleverna för att de ska kunna fördjupa sin 

kunskap och gå vidare. I läroplanen står det att elever ska “ges förutsättningar att 

utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och 

deras användbarhet “(Skolverket, 2017, s.56). Vad som menas med 

grundläggande begrepp i matematik beskrivs inte explicit i läroplanen. Skott 

(2009) skriver att det är många böcker och avhandlingar som diskuterar 

“grundbegrepp” och “grundläggande begrepp” när de avser matematiska 

begrepp, men det verkar inte finnas någon definition av vilka det är.  

 

Skott (2009) skriver att matematik som ämne karaktäriseras av försök till att 

förklara matematiska begrepp för att undvika dubbeltolkningar mot 

vardagsspråk. Orden som används för att benämna ett visst ting används i en 

specifik kontext för att få till en så precis definition som möjligt. Användandet av 

begrepp i undervisningen pendlar hela tiden mellan vårt vardagsspråk och det 

matematiska språket. Vissa ord kan kallas för “matematiska ord” för att de inte 

används i det vardagliga språket. Exempel på dessa ord är addition, subtraktion 

och ord kopplade till dessa räknesätt. Det är viktigt att eleverna får möta de 
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korrekta matematiska orden kontinuerligt för att lära sig dem (Malmer, 2002). 

Löwing (2004) menar att generella begrepp kan vara otydliga i undervisningen 

och tar upp fyrkant som exempel på ett dåligt ord när du vill beskriva en kvadrat. 

Fyrkant tillhör vardagsspråk och är inte lika exakt som kvadrat, då det även kan 

betyda rektangel, romb och parallellogram. Skott (2009) jämför undervisning om 

matematiska begrepp med att lära sig ett nytt språk. De begrepp en 

matematiklärare säger kan till en början vara lika obegripliga som när någon talar 

ett främmande språk. Det kan därför vara svårt att tolka påståenden, bevis och 

resonemang om det finns främmande ord däri. Høines (2000) menar att när vi 

pratar med andra individer påverkar och påverkas vi av varandras användning av 

begrepp  

 

De flesta begrepp inom matematiken är komplicerade att ta till sig, vilket gör att 

inlärningen troligtvis kommer ske under en längre tid oavsett vilket begrepp som 

presenteras först (Johansson, 2011). Inom matematiken finns det några begrepp 

som kan ses som signalord (Lingvall & Lockman Lundgren, 1993). Dessa 

signalord kopplas för det mesta ihop med ett visst räknesätt, något som ofta kan 

göras utan att hela texten behöver läsas. Exempel på detta är att vi ofta kopplar 

ord som mer, längre, tillsammans och vinner med addition. Orden kvar, resten, 

återstår och mindre än är istället starkt förknippade med subtraktion (Lingvall 

och Lockman Lundgren, 1993). Sådana signalord kopplas därmed till de 

matematiska områden som elever möter i matematikboken.  

 

De begrepp som elever möter i matematikboken är enligt Vincent och Stacey 

(2008) de som kommer att ligga till grund för deras vidare arbete och som 

behöver tolkas av eleverna, om läraren har en starkt läroboksbaserad 

undervisning. Eleverna behöver tolka begreppen för att kunna fortsätta med 

arbetet i böckerna. Eftersom alla har olika erfarenheter av begrepp förknippar vi 

dem till olika händelser (Høines, 2000). Det är viktigt för elever och deras 

begreppsutveckling att de får chansen att formulera sig för att kunna skapa ett 

språk till deras egna begreppsinnehåll.  

 

Texter i elevboken kan vara förvirrande för elever om det finns flera olika ordval 

för samma sak. Till exempel om rubriken nämner ett begrepp, och uppgifterna 
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senare efterfrågar något annat (Skolverket, 2015d). Därför är det viktigt att ha ett 

entydigt språk vid undervisning av matematik, precis som det är inom alla ämnen 

(Löwing, 2004). Ett stöttande läromedel förklarar nya begrepp direkt och ser till 

att vara kontinuerligt i vilka begrepp som används (Skolverket, 2015d), för det 

blir en omöjlighet för elever att förhålla sig till begreppen som används i 

undervisningen om de inte förstår vad som menas (Skott, 2009). Det handlar inte 

bara om kunskapen om enskilda begrepp, utan även om sambandet mellan olika 

begrepp (Helenius, 2013). 

 Matematikbokens utformning 

Matematiken framställs i läroböcker ofta som avgränsat i områden, exempelvis 

addition, subtraktion etc. Genom rubriker i elevboken får elever tydlig vägledning 

till vad de ska arbeta med för område (Johansson, 2011). Även om det går att visa 

matematiska begrepp på många olika sätt så är det oftast med språkliga 

uttrycksformer som det görs, innan mer abstrakta varianter presenteras 

(Lingefjärd, 2014). Texten som finns i matematikböcker är oftast välorganiserad 

och följer ett visst mönster (Johansson, 2011). Vanligast är upplägget 

“redogörelse-exempel-övningar”. Det innebär att det först kommer en kort 

förklarande text, sedan exempeluppgifter som visar hur de lösts och sist ett antal 

övningsuppgifter.  

 

Johansson (2011) presenterar två sätt som matematikboken kan utformas på och 

grundar sig i uppfattningen om matematik som en vetenskap. Ena synsättet 

innebär att matematik är en samling med begrepp, regler och strukturer som ska 

delges eleven. Läroböcker som utgår från den här uppfattningen försöker visa 

vägen till kunskap om just särskilda begrepp och regler. Det andra synsättet ser 

matematik som en aktivitet, vilket låter eleverna engagera sig i uppgifter om 

klassificering, generalisering, ordna och upptäcka mönster med mera. Vad 

eleverna upptäcker spelar mindre roll, det som är betydelsefullt är att eleverna 

engagerar sig i matematiska aktiviteter. Om den ena eller den andra 

uppfattningen leder till betydelsefull inlärning eller om det bara är ytliga 

kunskaper kan Johansson (2011) inte svara på.  
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 Matematikbokens roll 

Den svenska skolan är målinriktad och styrs av en läroplan (Skolverket, 2017) 

som reglerar vilka mål eleverna ska uppnå i slutet av årskurs tre, sex respektive 

nio. En målstyrd undervisning innebär att läraren får eget ansvar över vad elever 

ska arbeta med för att uppnå målen. I Sverige, som i många andra länder, är det 

matematikboken som utgör största delen av vägen mot målen och styr 

undervisningen i matematik (Pepin & Haggerty, 2003; Skolverket, 2003; 

Jablonka & Johansson, 2010; Johansson, 2011). Redan på 40-talet diskuterades 

matematikbokens stora roll och enligt TIMSS som gjordes 2007 är Sverige ett av 

de länder där boken spelar störst roll i undervisningen (Johansson, 2006; 

Johansson, 2011).  

 

Att matematikboken har en så framträdande roll i undervisningen är inte 

konstigt, då det inte skulle vara rimligt att varje enskild lärare konstruerar ett eget 

material att arbeta med (Löwing & Kilborn, 2002). Det är även många lärare till 

barn i de lägre åldrarna som inte har djupa ämneskunskaper inom matematik, 

vilket gör att läromedlet blir ett stöd för dem i lektionsplaneringen (Ryve, Hemmi 

& Kornhall, 2016). Matematikboken är enligt Skolverket (2015b) inte ett dåligt 

verktyg för att uppnå läroplanens mål om det är en uppdaterad version, eftersom 

många av de nyproducerade läromedlen till hög grad följer läroplanen. 

 

Det finns enligt Skolverket (2015b) en ständigt pågående debatt om hur 

matematikböcker bör vara utformade. De menar att läromedelsförfattare har 

visat stor lyhördhet för vad som efterfrågas, trots att det inte alltid är lätt att 

balansera de krav som finns från olika håll; åsikter från elever och lärare samt 

resultat från ny forskning är några av de faktorer som påverkar författarna. 

Wikman (2004) menar att de åsikter, kompromisser och det faktum att 

läromedel är en kommersiell produkt gör att det mest troligt aldrig kommer 

finnas en lärobok som gör alla nöjda.  

 

Ett problem som Skolverket (2003) uttrycker med läroboksbaserad undervisning 

är när fokus hamnar på att kunna vissa färdigheter, procedurer och att bara lösa 

uppgifter istället för att ha fokus på förståelsen för matematiska situationer. 
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Målet med undervisningen, och det som visar på elevers förståelse blir bekräftat 

genom att de tar sig framåt i boken. Flera undersökningar visar att en lektion ofta 

börjar med en kort genomgång av läraren, som till stor del replikerar innehållet 

från matematikboken och att eleverna därefter arbetar med liknande uppgifter i 

boken, vilket gör att det är läromedlet som styr vad som samtalas om och arbetas 

med i klassrummet (Malmer, 2002; Johansson, 2006; Li, Chen & An, 2009; 

Skolverket, 2015b; Skolverket, 2015c).  

3 Metodologi 

I metodbeskrivning redogörs för hur data samlats in och bearbetats. Delen urval 

beskriver vilka matematikböcker som granskats och presenterar dem. En 

beskrivning av val som har gjorts kring hur läroböckerna analyserats står med 

under avgränsningar och analysmetod. Sist i kapitlet finns etiska 

ställningstaganden. 

  Metodbeskrivning 

Syftet med denna studie är att undersöka förekomst och användning av 

matematiska begrepp, samt undersöka vilka begrepp som kan kallas för 

grundläggande begrepp i två matematikböcker för årskurs ett. Metoden som har 

använts är en analys av de begrepp som används i två läromedel för årskurs ett i 

matematik. För att bygga upp en förståelse för begreppens roll i 

matematikundervisningen används vetenskapliga publikationer såsom böcker, 

avhandlingar och artiklar.  

 

Matematiken framställs i läroböcker ofta som avgränsat i områden, exempelvis 

addition, subtraktion etc. (Johansson, 2011). Genom rubriker i elevboken får 

elever en tydlig vägledning till vad de ska arbeta med för område. Inom ramen för 

denna studie låter vi grundläggande begrepp vara de begrepp som utifrån de 

studerade böckerna visar sig vara mest förekommande. Detta eftersom de 

begrepp som förekommer oftast blir de begrepp elever möter vid en 

läroboksbaserad undervisning. 
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 Urval 

 Val av läromedel 

Vi har valt att studera elevboken “1A” ifrån två läromedelsserier. Med elevbok menar 

vi den fysiska arbetsbok som varje elev har ett varsitt exemplar av att arbeta i. Den 

första är “Mera Favorit matematik” (Haapaniemi, 2013) från Studentlitteratur och 

den andra är “Mitt i prick” (Rinne, 2016) från Majema. Den ena har funnits på 

marknaden i ungefär fem år medan den andra kom förra året och har bara hunnit 

släppas för årskurs ett och två.  

Läromedlen är delvis utvalda utifrån att de har en liknande bakgrund. De båda är 

skrivna av finska författare och har sina rötter i den finska skolan och har sedan 

anpassats till den svenska läroplanen. En faktor till valet av undersökta 

elevböcker är att vi inom ramen för den här studien inte var säkra på att fullt ut 

hinna analysera fler läromedel. Under praktikperioderna under våra lärarstudier 

har vi träffat på dessa läromedel och sett dem användas i praktiken, vilket även 

det var en bidragande faktor.  

 

Studentlitteraturs böcker i serien Favorit kommer i två utformningar för att möta 

elever som befinner sig på olika nivåer. Boken som heter “Mera Favorit 

matematik” (Haapaniemi, 2013) är den som fungerar som deras grundbok. 

“Favorit matematik” (Ristola, Tapaninaho & Tirronen, 2012) innehåller enklare 

uppgifter. Mitt i prick (Rinne, 2016) kommer enbart i en utformning och därför 

har vi valt att använda oss av grundboken Mera Favorit (Haapaniemi, 2013) i vår 

studie. 

  Presentation av läromedel 

På förlagens hemsidor beskrivs läromedlen såhär:  

Favorit Matematik: 

“Favorit matematik är ett basläromedel i matematik. En författargrupp med bred 

erfarenhet har tillsammans arbetat fram detta material som är Finlands mest sålda 

matematikläromedel. /.../Serien bygger på en struktur om fyra sidor till varje lektion - där 

alltså alla extrauppgifter redan finns i grundboken. /.../ Naturligtvis är innehållet anpassat 

till Lgr 11. Vid varje lektion i elevens bok finns tydliga kopplingar till läroplanen /.../ Vill du 

kunna erbjuda vissa elever eller kanske hela din klass ytterligare utmaningar väljer du 
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grundboken Mera Favorit matematik. Det är samma lektionsinnehåll som i Favorit 

matematik men utmaningarna ökar i svårighet.” (Studentlitteratur, 2017). 

Mitt i prick: 

“Mitt i prick 1-3 är ett heltäckande basläromedel i matematik. Ett kapitel är tänkt som en 

lektion och består vanligtvis av tre sidor. Läromedlet innehåller, förutom den viktiga 

färdighetsträningen, flera kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och 

kommunikation. Mitt i prick är ursprungligen ett läromedel från Finland som har 

omarbetats, av svenska författare, för att följa Lgr11. Resultatet är ett matematiskt innehåll 

med det bästa från två världar” (Majema, 2017). 

 Avgränsningar 

I vår studie har vi fokuserat på begrepp som finns i de två elevböckerna. Detta gör 

att andra delar av läromedlet såsom lärarhandledningar och digitala delar inte 

kommer beröras i denna studie.  

 

NCM (Helenius, 2013) har grupperat in begrepp i tre olika typer; objekt, process 

eller som en egenskap och vi har till den här studien valt att fokusera på 

processbegrepp. Vi utgick ifrån den definitionen när vi valde vilka typer av 

begrepp vi skulle fokusera på i den här studien och tittade på vilka matematiska 

områden som elevböckerna behandlar. Gemensamt för de båda läroböckerna är 

att de introducerar addition och subtraktion, vilket därav blev vår utgångspunkt. 

Majoriteten av begreppen som tas upp i de två elevböckerna som är valda till 

denna studie ser vi som beskrivande av en process. Sökstrategin blev att hitta 

begrepp och sortera dem utefter kategorierna addition, subtraktion eller om det 

hör till dem båda.  

 

De begrepp som vi i förväg trodde skulle förekomma i böckerna var; additioner, 

addition, fler, får, köper, kommer till, subtraktioner, subtrahera, ge bort, går 

iväg, färre, skillnaden, ta bort, lika mycket, lika med, likhetstecknet och term. 

När vi gick igenom begreppen i elevböckerna fanns det böjningar av dem. Vi 

ansåg att dessa har samma betydelse och valde att räkna de som samma begrepp, 

som är anledningen till att de ligger på samma rad (Se 4.1.2 Tabell 3). Det är 

exempelvis addition, additioner och additionerna. Addera valde vi däremot att 
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hålla separerat från de andra då det ofta används på andra sätt än de andra 

formerna av addition. Under arbetets gång tillkom nya begrepp som vi inte hade 

räknat med. 

 Analysmetod 

I framtagandet av en mall för läromedelsanalysen arbetade vi iterativt. Det första 

vi gjorde var att skapa ett excelark med spalter för begrepp och de båda 

läromedlen. Under spalten för begrepp sorterades begreppen utifrån tre 

kategorier som vi skapade: subtraktion, addition och begrepp som kan relateras 

till de båda räknesätten. Vi har var och en definierat vilka begrepp vi tyckte var 

aktuella och sedan tillsammans gjort urvalet för vilka vi ska ha med i studien. Vi 

som författare har räknat begreppen i boken enskilt flera gånger, om och skrivit 

upp antalet begrepp varje gång begreppen räknats. Denna process har gjorts 

många gånger för att säkerställa att antalet begrepp stämmer. Räkningen har 

även gjorts tillsammans vid skillnader i resultat för att säkerställa de enskilda 

svaren. 

 Figur 1. Tabellens struktur 

 

 

Figur 1. Visar hur Tabell 1 strukturerades upp med begrepp i en spalt och antalet 

gånger det förekom i de två läroböckerna i varsin spalt. 

 

Förklaringen som Helenius (2013) ger angående begrepp som en process är inte 

mer ingående än exemplet subtraktion. Vi fick därför göra en bedömning av vilka 

begrepp som vi ansåg skulle rymmas under vår tolkning. Vi valde i denna studie 

att räkna med ord som kvar, mer eller tillsammans och placerade in dem under 

addition eller subtraktion. Orden i sig behöver inte ses som processer, men de är 

signalord som är knutna till de matematiska räknesätten (Lingvall & Lockman 

Lundgren, 1993), vilket därmed gör dem intressanta för vår studie.  
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De begrepp som vi i förväg kunde tänka oss skulle finnas med färgmarkerades i 

tabellen. Därefter gick vi gemensamt igenom Mitt i Prick (Rinne, 2016) och skrev 

ner de begrepp som vi kopplade till att vara begrepp som beskriver en process. 

De nytillkomna begreppen färgmarkerades och samma procedur genomfördes 

sedan i Mera Favorit matematik (Haapaniemi, 2013). Begrepp som vi inte tänkt 

på i förväg är exempelvis differens och flyger iväg. 

 Figur 2. Färgkodning av tabellen 

 

Figur 2. Visar exempel på färgkodningen i Tabell 1. 

 

I spalten för vardera av matematikbböckerna skrev vi in antalet gånger ett visst 

begrepp förekom i boken. Vi omdefinierade hela tiden vilka begrepp som skulle 

räknas med och som vi valde att inte ha fokus på. Begrepp som större än, tal, 

mindre och minst är exempel på ord som vi räknade men sen valde att ta bort. 

Detta då begreppen anspelar mer på taluppfattning och att benämna mängd än 

att höra ihop med addition och subtraktion. Vi räknade alla de uppmaningar som 

finns i elevböckerna såsom dra streck till, hitta och lista ut men valde att inte ta 

med dessa i studien. Det valet gjorde vi utifrån att de inte har med beräkningar 

att göra, utan är andra typer av uppmaningar som står i matematikboken. Tre 

begrepp som har instruerande karaktär och berättar vad eleven ska göra valde vi 

att behålla; addera, subtrahera och räkna. Detta för att de är direkt kopplade till 

vår uppdelning av begrepp.  

 

När vi arbetade med att räkna begreppen i böckerna satt vi delvis en och en och 

delvis tillsammans. Ibland tittade vi på alla begrepp samtidigt för att skapa en 

helhetsbild av begreppen vi skulle välja att ha med i studien. Andra gånger 

fokuserade vi bara på ett begrepp, vilket gjordes många gånger om för 

kontrollräkning. Vi satt även tillsammans och medan en av oss undersökte 

elevboken antecknade den andra i exceldokumentet. För att underlätta arbetet av 
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kontrollräkningen i böckerna valde vi att sätta alla begreppen i bokstavsordning 

inom varje kategori. Detta gjorde att det blev enklare för oss i arbetet med 

dokumentet när vi sökte efter ett specifikt begrepp och kommer även ge en 

struktur för läsaren.  

 

Det krävdes flera genomgångar av böckerna vid flera olika tillfällen innan vi 

uppnått en mättnad i vår kategorisering. Varje gång vi räknat dem antecknade vi 

svaret vi fick och jämförde mot tidigare gånger. När resultatet flertalet gånger 

blev samma valde vi att anta det som resultat. Till sist summerade vi alla begrepp 

som förekom i respektive bok för att se på hur många begrepp böckerna använder 

sig av, vilket framgår av kolumnen “totalt” (Se 4.1.2. Tabell 3), och där under hur 

många olika begrepp som förekommer. 

 Etiska ställningstaganden 

Den här studien är en litteraturstudie och innehåller ingen form av observation, 

undersökning eller intervju med respondenter, vilket gör att konfidentialitets- 

och informationskravet som Hermerén (2011) efterfrågar av en studie inte har 

varit aktuellt. I arbetet har vi använt apa-manualen för referenshantering och 

citering för att förhindra att plagiering förekommer. Bryman (2011) och Tivenius 

(2015) skriver att en studies kvalitet är beroende av validiteten vilket är ett 

begrepp som preciserar ett mått på att en studie mäter det som studien har för 

avsikt att mäta Validiteten i denna studie kan antas vara hög då valen som gjorts 

under studiens gång diskuterats och skrivits ner. Detta för resultatet ska 

upprepningsbart. Artiklar och andra referenser har behandlats för att besvara 

studiens frågeställningar och kunna svara mot syftet.  

 

Reliabiliteten, eller tillförlitligheten, har att göra med om studiens resultat 

påverkas om studien skulle genomföras en gång till. Till den här studien har vi 

gjort flera genomgångar av vårt material, en metod som ger hög tillförlitlighet. 

Begreppen som presenteras i resultatet är de begrepp vi tolkat som relevanta för 

denna studie. Med relevanta sätt menar vi att de förekommer i uppgifterna som 

eleverna ska läsa för att veta vad de ska räkna eller lösa. Vi anser att urvalet av 

begrepp blir mer tillförlitligt när vi varit två författare som tittat på begreppen än 
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om det gjorts av en författare. Då vi har bifogat excelarket vi arbetat ihop vår 

datainsamling i och förklarat hur vi gått tillväga samt förklarat vad begreppen och 

kolumnerna står för skulle arbetet kunna kontrolleras eller enkelt replikeras och 

användas i en annan studie.   

4 Resultat 

Under Analys ges en beskrivning över vilka begrepp som påträffas i elevböckerna 

samt en beskrivning av analysförfarandet. Resultatet av analysen presenteras i 

form av svar på forskningsfrågorna. En kortare summering av resultatet finns 

under Resultatsammanfattning. 

 Analys 

 Vilka matematiska begrepp finns i matematikböckerna? 

I tabellen nedan går det att se de begrepp som förekommit i matematikböckerna 

och som varit aktuella i vår analys. De begrepp som vi i förväg tänkte skulle finnas 

med är markerade med orange. De begrepp som framkom under studiens gång, 

som vi inte tänkt på i förväg, är markerade med grönt. Det finns begrepp som 

förekommer i båda böckerna och det finns begrepp som endast finns i en av 

böckerna. Som synes i tabellen nedan är majoriteten av begrepp ifyllda och 

förekommer i någon bok. I tabellen nedan syns hur många unika begrepp varje 

bok innehåller för respektive räknesätt. Med det menas hur många olika begrepp 

som förekommer för att beskriva samma räknemetod. 

 Tabell 1. Begrepp i läroböckerna 

Begrepp 
Mera Favorit 
matematik Mitt i Prick 

Addition/-er/-erna 13 11 

Addera 32 12 

Fler 1 3 

Får   1 

Köpa/Köper/Köpt   4 

Kommer till   3 

Kommutativa lagen 1 1 

Plus 1 2 

Summa 10   
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Tillsammans 13 39 

Totalt 71 76 

Unika 7 9 

   

Subtraktion/er/-na 7 7 

Subtrahera 36 13 

Ger bort     

Går iväg   8 

Färre 5 1 

Skillnaden   1 

Ta bort/Tas bort   32 

Differens 5   

Flyger iväg   2 

Kvar 5 47 

Minus 1 2 

Plockar   1 

Äter/Äts upp   20 

Totalt 59 134 

Unika 6 11 

   
Lika mycket/lika 
många 6 5 

Lika med 4 7 

Likhetstecknet     

Term 24   

Räkna 46 16 

Totalt 80 28 

Unika 4 3 

 

Tabell 1. Begreppen är sorterade i tre block utifrån addition, subtraktion och 

neutrala begrepp. Tabellen visar hur ofta de förekommer i respektive bok. 

 Hur framställs begrepp i de undersökta matematikböckerna? 

Den första boken, Mitt i Prick (Rinne, 2016), använder sig av tydliga 

rubriksättningar där användaren vet vad den ska göra i vilket avsnitt. Ett exempel 

är kapitlet där elever ska lära sig addition. Första delen heter “Vi lär oss addition” 

(Rinne, 2016, s.37) och kapitlet efter är benämnt “Vi skriver addition” (s.40). Det 

som visar på en progression mellan de två kapitlen är hur uppgifterna är 

upplagda. När de ska lära sig addition använder boken bilder på barn, fåglar och 

fjädrar där eleverna ska skriva hur många det är tillsammans. Där finns olika 

rutor med begreppet skrivet i varje ruta. Eleven ska fylla i tre rutor till varje bild, 

två över bilderna med antalet för den grupp av tex. barn som den står över. Under 
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bilden och efter tillsammans ska de skriva det totala antalet, alltså summan av en 

addition. I kapitlet efter ska de skriva addition vilket då innebär att de ska lära 

sig skriva additioner med hjälp av plus- och likhetstecknet. Där står en uppgift 

som lyder “Hur många fåglar är det tillsammans?” (Rinne, 2016, s.40). Högst 

upp på sidan finns en ruta där bild, begrepp och siffror förklarar hur eleverna ska 

tänka. På bilden syns två fåglar på marken och en som flyger till dem, under 

bilden står det “2+1=3” och under det står det “2 plus 1 är lika med 3”.  Utifrån 

detta uppslag med de begreppen som framkom i elevboken kategoriserade vi in 

de tre första begreppen under “addition” medan är lika med hamnar under 

“neutral”. Detta just för att addition, tillsammans och plus är ord som är 

processbegrepp som är starkt ihopkopplade med addition.  

 

I den andra boken, Mera Favorit matematik (Haapaniemi, 2013), finns ett kapitel 

som kan ses som motsvarande till det ovan nämnda där överskriften är 

“Addition” (Haapaniemi, 2013, s.42). Under överskriften finns en motsvarande 

ruta som i Mitt i Prick (Rinne, 2016). Här finns en bild på en hund i en vattenpöl 

och två hundar som kommer gående mot vattenpölen. Under bilden står det 

“1+2=3”, “1 plus 2 är lika med 3” och “term + term = summa” (Haapaniemi, 2013, 

s.42). På uppslaget finns det tre olika uppgifter eleverna ska lösa. Först ska 

eleverna träna på att skriva plus- och likhetstecknet. Det finns ingen förklaring 

skriven till uppgiften, men eleverna får ledtrådar genom att se hur den första 

uppgiften är gjord. Vidare kommer en uppgift med hundar där uppgiften lyder 

“Hur många hundar är det tillsammans? Addera.” Till uppgiften finns bilder på 

hundar. För att konkretisera finns det till en uppgift en bild med två hundar på 

en matta och noll hundar på den andra mattan. Under finns rutor som visar att 

eleven ska räkna “2+0=”. Vidare kommer en uppgift som säger “Addera” och där 

eleverna ska göra beräkningar utan hjälpmedel. Det står nio olika additionstal 

som eleverna ska lösa, till exempel “0+3=_”.  Utifrån det här uppslaget fick vi ut 

begreppen Addition, plus, är lika med, term, summa, tillsammans och 

addera.  Liksom ovan nämnt så kategoriserades dessa begrepp efter samma 

princip. Addition, term, tillsammans och addera går under kategorin ”addition” 

medan summa och är lika med hamnade under den neutrala kategorin. Därför 

att dessa ord ofta kopplas ihop med just dessa kategorier. 

 



 

 

16 

I båda elevböckerna används subtraktion och addition mest i rubriker, medan 

subtrahera, addera, ta bort och tillsammans förekommer i uppgifterna. Det 

finns begrepp som de båda elevböckerna är ensamma om att använda sig av. I 

Mera Favorit matematik så är summa, differens och term de tre begrepp som 

endast förekommer i den boken. I Mitt i Prick (Rinne, 2016) finns det fler unika 

begrepp som endast förekommer hos dem. Exempel på sådana begrepp är 

plockar, flyger iväg, skillnaden, kommer till och köper. Plus, minus och lika med 

är begrepp som i elevböckerna förekommer som förklarande ord i hur en 

uträkning ska läsas. Begreppen i sig blir dock generellt inte förklarade i 

elevböckerna utan det är ett uppdrag som åligger läraren. 

 

Det finns också begrepp som vi i förväg trodde skulle finnas med, men som aldrig 

förekommer i böckerna. Det första av de begreppen är likhetstecknet, ett ord som 

vi tänkte skulle finnas med förklarat vid introduktion av användandet av tecknet. 

Likhetstecknet som symbol presenteras i Mitt i Prick (Rinne, 2016) under 

rubriken “Lika många- är lika med” (s.9). I informationsrutan högst upp på sidan 

står det “Symbolen för lika många eller är lika med är =” men begreppet 

likhetstecknet finns inte utskrivet någonstans. Mera Favorit matematik 

(Haapaniemi, 2013) har ett kapitel som heter “Är lika med” (s.34), och i 

informationsrutan för det kapitlet står det “4=4, 4 är lika med 4”. Det är alltså 

samma sak här, symbolen finns med och används i matematikboken, men 

namnet på likhetstecknet skrivs inte ut någonstans. Ett annat begrepp som vi 

trodde skulle förekomma, men som inte gjorde det är ger bort. Detta begrepp har 

vi kopplat ihop med pengar och är enligt oss ett vanligt signalord för subtraktion. 

I Mera Favorit matematik (Haapaniemi, 2013) står det exempelvis “Dra streck 

över pengarna. Subtrahera” (s.118).  Ett exempel på en formulering ur Mitt i Prick 

(Rinne, 2016) är “Hur många kronor är kvar?” (s.118). Vi hade en föreställning 

om att det skulle stå något i likhet med “Anna har 7 kr och ger bort 5kr till sin 

kompis?”.  

 Vilka begrepp kan betraktas som grundläggande? 

De begrepp som vi utifrån den här studien ser som grundläggande begrepp är 

de som återkommer flest gånger i matematikboken på relevanta sätt, tillexempel 

i instruktioner och rubriker. Det är de begrepp som vid en starkt läroboksbaserad 
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undervisning kan vara med och bygga grunden till elevers matematiska 

ordförråd. Genom vår definition av grundläggande begrepp blir det olika 

resultat mellan de båda undersökta böckerna. I läroböckerna som den här studien 

granskat är det flera begrepp som nämns och i tabellen ser vi att Mitt i Prick 

(Rinne, 2016) har en majoritet av begreppen tillsammans, kvar och ta bort, 

medan det i Mera Favorit matematik (Haapaniemi, 2013) är räkna, addera, 

subtrahera och term som är i majoritet. 

 

Det finns några begrepp som är gemensamma för de båda böckerna såsom 

subtraktion, addition och lika med. Mitt i Prick (Rinne, 2016) använder oftast 

tillsammans för att beskriva en sammanslagning av två summor medan Mera 

Favorit matematik (Haapaniemi, 2013) mest använder sig av addera. Det finns 

en liknande relation mellan subtrahera och ta bort som är vanligast i böckerna.  

 Tabell 2. Grundläggande begrepp enligt vår studie 

 

Tabell 2. De begrepp som i den här studien ses som grundläggande begrepp 
och dess förekomst i respektive lärobok. 

 Resultatsammanfattning 

Tydligt framgår det att böckerna använder olika begrepp för de båda räknesätten. 

I elevböckerna så är det vanligast att begrepp framställs utan någon förklaring 

om vad det betyder. De begrepp som vi, utifrån studien sett som grundläggande 

begrepp är de som är mest förekommande i respektive bok. För Mera Favorit 

matematik (Haapaniemi, 2013) är det räkna, subtrahera, addera och term och 

för Mitt i Prick (Rinne, 2016) är det kvar, tillsammans och ta bort.  
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5 Diskussion 

I Metoddiskussion diskuterar vi de metoder som vi har använt oss av. I kapitlet 

Resultatdiskussion diskuteras det resultat som studien kommit fram till. Vi 

avslutar med egna reflektioner som har kommit upp under arbetets gång och 

förslag på vidare forskning. 

  Metoddiskussion 

Grunden till att den här studien kom till var att vi som blivande lärare ville ta reda 

på mer om vad elevböcker inom ämnet matematik innehåller. Till vår studie valde 

vi att göra en läromedelsanalys. Skälet till detta är vi i vår framtida roll som lärare 

ska göra ett val av vilka läromedel vi ska använda oss av i vår undervisning.  

Därför ansåg vi att det skulle vara intressant att analysera två matematikböcker 

för årskurs ett. Vi diskuterade olika områden som går att titta på, men fastnade 

för begrepp och begreppsanvändningen. Detta då vi ansåg att en konkret och 

tydlig jämförelse skulle kunna göras mellan läromedlen i och med det som 

läroplanen (Skolverket, 2017) kallar för grundläggande begrepp. Vår idé var att 

utgå ifrån en lista med korrekta begrepp och se hur integrerade de var i böckerna. 

Men då ingen sådan definition fanns att tillgå skapade vi ett analysprotokoll med 

begrepp som vi trodde skulle finnas i boken uppdelade i tre kategorier. 

 

Begreppen i böckerna är till mestadels addition eller subtraktion vilket gör att 

beslutet att kategorisera begreppen utifrån de rubrikerna passade bra. Den 

iterativa processen gjorde att vi gick igenom materialet flera gånger, vilket ledde 

till att nya begrepp kunde hittas i och med att vi hela tiden arbetade med att 

definiera vilka begrepp som skulle tas med i studien. 

 

Det vi upplevde som positivt med vårt metodval var vårt fokus på 

begreppsanvändningen. Det gav ett intressant resultat då skillnaden på vilka 

begrepp som återkommer skiljer sig åt i de två undersökta elevböckerna. För att 

skapa sig en fullständig bild av hur läromedelsserien som helhet arbetar med 

begrepp skulle flera delar behöva tas med i analysen såsom lärarhandledningar 

och dess didaktiska arbete med att lära eleverna begreppen. Någonting som vi 
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inte hade räknat med, och som blev en begränsning i vårt arbete med studien, var 

det faktum att vi inte hade något annat att jämföra böckernas 

begreppsanvändning med än mot varandra. Detta gör att vi med fördel hade 

kunnat använda oss av fler läromedel i analysen för att skapa en bredare bild av 

hur svenska läromedels begreppsanvändning ser ut. Vår studie gav oss dock en 

bild av att det kan skilja sig åt även om läromedlen har samma historik och utgår 

ifrån samma grund. 

 Resultatdiskussion 

 Vilka matematiska begrepp finns i matematikböckerna? 

Matematikbokens innehåll påverkas av författarna (Vincent & Stacey, 2008) och 

vi kan efter vår analys se att även om de två analyserade läromedlen tar upp 

samma matematiska områden, men använder sig av olika begrepp när de gör det. 

Böckerna har liknande bakgrund och utgår från samma läroplan men har haft 

olika författare som gjort olika val när det kommer till begreppsanvändningen. 

Detta tycker vi är intressant då vi innan den här studien genomfördes hade en 

föreställning om att de skulle innehålla ungefär samma grundläggande begrepp. 

Efter den här studiens genomförande har vi insett att det inte är så, trots att 

elevböckerna har liknande bakgrund och är skrivna för samma årskurs.  

 Hur framställs begrepp i de undersökta matematikböckerna? 

Matematikböcker har ofta ett upplägg som börjar med en förklarande text enligt 

Johansson (2011), men i de analyserade elevböckerna finns denna typ av 

förklarande text nästan inte alls. Gemensamt för böckerna är att det vid varje nytt 

kapitel finns en faktaruta högst upp på varje sida. Informationen där framställs 

huvudsakligen genom bilder och symboler. Begreppen står för det mesta bara 

som text i uppgifter som eleverna ska lösa En förklaring till denna brist på 

förklarande text kan vara att dessa böcker används under elevernas första termin 

i grundskolan. 

 

Undervisningen kan pendla mellan det matematiska språket och vardagsspråket 

(Malmer, 2002). De vanligaste förekommande begreppen i Mera Favorit 
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matematik (Haapaniemi, 2013) är nästan enbart ord som ses som matematiska 

ord. I Mitt i Prick (Rinne, 2016) är de vanligast förekommande begreppen av en 

mer vardagsspråklig karaktär. Skolverket (2015d) skriver om att en oregelbunden 

användning av begrepp i läromedel kan vara förvirrande för elever vilket Löwing 

(2004) också framhåller; att ett entydigt språk och en kontinuerlig begrepps-

användning är viktig vid matematikundervisning.  

 

En elev som i sin matematikbok möter vardagsspråk kan få en chans att möta en 

ny process med bekanta begrepp. Detta kan hjälpa till att göra första mötet 

enklare och underlätta förståelsen av processen, just för att det är ihopkopplat 

med dennes vardag. Problemet som kan uppstå är om begrepp från det 

matematiska språket aldrig introduceras för eleverna. Då kommer dessa 

matematiska begrepp saknas i elevernas ordförråd och kopplingen mellan 

vardagsspråket och det matematiska språket kommer inte uppstå om de aldrig 

får träna på det. Att en elevbok för årskurs ett tar upp matematiska begrepp 

kopplade till det matematiska språket kan även det ses som positivt, eftersom 

eleverna får lära sig nya begrepp tidigt samtidigt som de introduceras för de 

processer som begreppen hör till. Frågan som uppstår här är om något av sätten 

kan ses som mer rätt än det andra?  

 

Det finns några begrepp i vardera av böckerna som återkommer kontinuerligt och 

som har en spridning över boken. I Mera Favorit matematik (Haapaniemi, 2013) 

förekommer däremot färre begrepp fler gånger, vilket kan ses som en mer 

konsekvent begreppsanvändning. Den ger däremot inte den bredd på begrepp 

som Mitt i Prick (Rinne, 2016) erbjuder, då det däri finns flera olika begrepp för 

att benämna samma räknemetod. Många av de begrepp som hjälper till att skapa 

en bredd i Mitt i Pricks (Rinne, 2016) begreppsanvändning förekommer enbart 

ett fåtal gånger. Exempel på sådana ord är får, skillnaden, flyger iväg och 

plockar. Genom att elevboken innehåller fler begrepp ges eleverna möjlighet att 

lära sig flera olika begrepp och koppla dem till de olika räknesätten. Det kan dock 

upplevas som förvirrande, då fler begrepp för samma typ av beräkning kan göra 

elever osäkra på vad det hör till. 
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 Vilka begrepp kan betraktas som grundläggande begrepp? 

Vi valde att definiera de vanligast förekommande begreppen i elevböckerna som 

grundläggande begrepp. Dessa är: addera, tillsammans, subtrahera, ta bort, 

kvar, räkna och term. Vi ser de två första som tillhörande addition, 

nästkommande tre som subtraktion och de sista två som neutrala. Böckerna 

använder sig av olika begrepp för att beskriva samma typ av beräkning, där det 

ena begreppet till och med kan ses som signalord för det andra. Men vilket av 

dem som skulle ses som det grundläggande begreppet om bara ett ska väljas är 

utifrån den här studien inte möjligt. Det är heller inte möjligt, och har inte varit 

vår intention, att göra någon bedömning av om någon av elevböckerna använder 

korrekta begrepp då definitionen av vad som är korrekt saknas. Arbetet med att 

definiera vad som är ett grundläggande begrepp är svårt, och vi har inte hittat 

någon tidigare definition av vilka de begreppen skulle vara. Genom att vi 

definierat grundläggande begrepp som de vanligast förekommande begreppen i 

boken har vi fått fram vårt resultat medan ett annat sätt att definiera det på skulle 

gett studien ett annat resultat.  

 Reflektioner 

Om Skolverket (2017) genom läroplanen hävdar att elever i den svenska 

grundskolan ska kunna grundläggande begrepp inom matematiken anser vi att 

det är konstigt att det inte finns någon definition av dem. En sådan definition 

skulle underlätta arbetet för författare av läromedel och guida lärarna som ska 

använda materialet genom att erbjuda tydliga riktlinjer för vad de ska stämma av 

elevernas begreppskunskap mot. Det skulle även ge elever i hela Sverige samma 

grundläggande begrepp vilket underlättar vid byte av skola eller läromedel.  

 

Våra tankar kring vad som skulle behövas för att veta vad som är ett 

grundläggande begrepp, är att skapa en definition som blir välkänd. Inom varje 

matematiskt område finns begrepp som används och det behöver definieras vilka 

som är de grundläggande. Det skulle kunna vara så att Skolverket är den som bär 

ansvar för att ge en definition och visar vilka begrepp som är aktuella att lära ut i 

skolan, så att det blir tydligt för alla vad eleverna ska lära sig.  
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Det finns som tidigare nämnt ingen extern enhet som kvalitetsgranskar 

läromedel (Skolverket, 2015a). Efter arbetet med den här studien ifrågasätter vi 

om det kan vara rimligt att ansvaret ligger på varje enskild lärare att gå igenom 

alla de läromedel som finns på marknaden för att se vilket som bäst möter 

måluppfyllelsen? Frågan är om lärare har eller tar sig tiden att göra en sådan 

djupdykning i materialet i förhand eller om de upptäcker områden som saknas 

allt eftersom. Ryve, Hemmi och Kornhall (2016) påpekade att alla lärare är olika 

och har olika grad av matematisk utbildning. Hur ska en likvärdig utbildning för 

elever på olika skolor skapas om det är upp till varje enskild lärare att kontrollera 

undervisnings-materialet?  

 

Det här är frågor som vi funderat över inför vår kommande yrkesroll, men nu 

riktar sig funderingarna mot att om vi tar oss tiden och kontrollerar läromedlet, 

vad ska vi kvalitetssäkra det mot? Kanske är det så att det behövs en extern och 

oberoende kontroll av läromedel för att minska arbetsbelastningen för lärare och 

kvalitetssäkra undervisningen för eleverna? 

 Vidare forskning 

Vidare forskning utifrån den här studien skulle kunna arbeta med vad den 

obefintliga tolkningen av grundläggande matematiska begrepp ger för 

konsekvenser? Vad händer när elevernas utbildning bygger på olika begreppsliga 

grunder när det ska vara en för alla likvärdig utbildning i grundskolan? 
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