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Föreliggande studies syfte har varit att, genom en läromedelsanalys, bidra till ökad 
kunskap om matematiska textuppgifters språkliga och kognitiva krav för årskurs 1. 
Studien har genomförts genom en analys av fyra svenska matematikläromedel för 
årskurs 1 med fokus på de textbaserade uppgifternas kontextuella stöd, kognitiva 
kravnivåer och det stöd avseende språket som finns att tillgå i respektive 
lärarhandledningar. Resultatet åskådliggör att elevböckerna till stor del är enkelt 
språkligt utformade, men att det skiljer sig desto mer mellan stödet i 
lärarhandledningarna. Samtliga analyserade uppgifter visas dessutom sakna koppling 
till den lägsta kognitiva kravnivån och endast två av läromedlen erbjuder uppgifter på 
den högsta kravnivån. Resterande textbaserade uppgifter är jämnt fördelade mellan de 
övriga två kognitiva kravnivåerna. Slutsatsen i denna studie är att det språkliga stödet 
kan utformas mer likvärdigt mellan de olika läromedlen för att både elever och lärare 
ska ha lika förutsättningar. Då studien baseras på tolkningar avseende de textbaserade 
nivåernas svårighetsgrad såsom de representeras i skriftlig form skulle det behövas mer 
forskning inom ämnet för att få fram hur elever i praktiken faktiskt upplever språket och 
de kognitiva kraven i uppgifterna.  
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ABSTRACT 
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Linguistic and cognitive demands in text-based mathematics tasks 
An analysis of four textbooks in year 1 
 
Year: 2019 Number of pages: 36 
____________________________________________________________ 
 
The purpose of the present study is to, through a textbook analysis, contribute with 
knowledge of language and cognitive demands in text-based mathematics tasks for year 
1. To achieve this purpose, we conducted a textbook analysis of four Swedish 
mathematical textbooks with a focus on text-based tasks’ contextual support, cognitive 
demand and the linguistic support in the teacher manual. The results show that the 
students’ textbooks mostly contained simple language but that the linguistic support 
differs in the corresponding teacher manuals. All of the analysed textbooks appear to 
lack the lowest level of cognitive demand (Memorizing) and only two of the textbooks 
offer tasks on the highest level of cognitive demand (Doing mathematics). The rest of the 
tasks are evenly distributed between the remaining two levels of cognitive demands. The 
conclusion of the study is that the linguistic support could be more equivalent between 
the different textbooks and teacher manuals to give equal conditions to both students 
and teachers. This study is based on interpretations of the difficulties in the text-based 
tasks as they appear in writing, which means that more research is needed to be able to 
show how students experience the language and cognitive demands in the tasks in 
practice. 
___________________________________________________________ 
 
Keywords: Cognitive demand, contextual support, teachers’ manual, text-based 
mathematics tasks, textbook analysis, students’ textbooks.  



 
 

 

Förord  
 
 
 
Till att börja med vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. Denna studie har gett oss 
ett nytt perspektiv på läromedel i matematikundervisningen som vi, tillsammans med 
allt annat vi lärt oss under utbildningens gång, nu ser fram emot att ta med oss ut i 
arbetslivet. 
 
Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare, lektor Jannika Lindvall, för 
vägledning och värdefulla råd. Hennes stora kunskap inom matematik och didaktik har 
varit lärorik och inspirerande för vårt arbete. Vi vill även tacka henne för tillgång till de 
olika läromedlen vi analyserat.  
 
 
 
Hälsningar,  
Chnar Rashidi & Lisa Gustafsson  
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1. Inledning 
 
Hur eleverna i skolan tar sig an matematiken beror mycket på hur språket är formulerat 
i uppgifterna och vad som framgår av kontexten. Enligt Norén, de Ron och Österling 
(2016) gäller detta alla elever, oavsett modersmål, men i högsta grad andraspråkselever. 
Exempelvis Löwing och Kilborn (2008) skriver att matematikens begrepp och uttryck 
inom olika språk och kulturer kan ha skilda betydelser under matematikundervisning 
och i det vardagliga språket. Myndigheten för skolutveckling (2008) menar vidare att 
elever som inte behärskar språket fullt ut får ägna mer tid till att förstå själva texten i 
uppgifterna än till att lösa det matematiska problemet. Frågan är om det då är elevernas 
matematikkunskaper eller språkkunskaper som bedöms? Detta blir särskilt tydligt i de 
tidigare skolåren då eleverna samtidigt som de lär sig matematik befinner sig i en stark 
utvecklingsfas avseende det vardagliga språket och läsförmågan. Då eleverna redan 
befinner sig i utveckling av det vardagliga språket kan svårigheter uppstå i möte med det 
formella språket som används i textbaserade uppgifter inom matematikämnet. 
  
Vilka typer av textuppgifter i matematik eleverna kommer möta i skolan beror troligen 
starkt på vilket läromedel som används. Norén och de Ron (2016) är eniga med Ryve, 
Hemmi och Kornhall (2016) då de påpekar att matematikundervisningen under en lång 
tid har influerats starkt av läromedlen. Ryve et. al. (2016) menar därför att detta lyfter 
betydelsen av kvalitén på det undervisningsmaterial och läromedelsstöd som används i 
Sverige. Även Mullis, Martin, Foy och Arora (2012) nämner läromedlets betydelse och 
skriver att TIMSS mätning från 2011 visar på att 89 % av grundskolelärare i årskurs 4 i 
Sverige tillämpar läromedel som främsta grund i matematikundervisningen. Det är 
större andel än genomsnittet (75%) för samtliga länder som deltar i TIMSS (Mullis et. al. 
2012). 
   
I Skolverkets (2016) rapport om TIMSS internationella studie 2015 framgår det vidare 
att svenska elever i årskurs 4, trots förbättring sedan 2011, presterar sämre än 
genomsnittet för de deltagande länderna, däribland våra grannländer Danmark, Finland 
och Norge. Det visas också att de svenska eleverna är relativt svaga (jämfört med andra 
länder) i att tolka information. Utifrån dessa resultat är det märkbart viktigt att skolorna 
bör arbeta mer med textbaserade uppgifter i de lägsta årskurserna i syfte att ge eleverna 
möjlighet att öva på dessa färdigheter. Läraren behöver bland annat ha god kännedom 
om språket i det valda läromedlet för att kunna förutse och förebygga språkliga problem 
som kan uppstå i textbaserade uppgifter. Löwing och Kilborn (2008) betonar vikten av 
att läraren synliggör läromedlets matematiska begrepp och uttryck då det främjar 
elevernas arbete och utveckling. 
 
I denna studie har vi därför valt att fokusera på textbaserade uppgifter i 
matematikläromedel och de krav de ställer både språkligt och kognitivt. Norén och de 
Ron (2016) nämner att ett ämnesinnehåll kan tydliggöras med kontextuellt stöd i form 
av bildstöd och begrepp eleverna känner till. Med det sagt sätts det matematiska 
innehållet in i ett sammanhang och de språkliga kraven sänks. Samtidigt skriver dock 
O´keeffe och O´Donoghue (2012) att läromedelsanalyser idag ofta fokuserar på 
läromedlets innehåll och struktur snarare än språket. Beroende på vilka textbaserade 
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uppgifter eleverna stöter på ställs också olika kognitiva krav på dem. Norén och de Ron 
(2016) skriver att ett arbete med textbaserade uppgifter ofta ställer höga krav på elevers 
språk- och matematikkunskaper och menar att de dels behöver kunna läsa och skriva 
men också begripa och växla mellan informella och formella ord, symboler samt kunna 
välja ut relevanta matematiska strategier. 
 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att bidra till ökad förståelse för de språkliga och kognitiva 
krav som ställs i textbaserade matematikuppgifter för årskurs 1. Fokus kommer att ligga 
på utformningen av textbaserade uppgifter kopplat till språklig kontext och kognitiva 
krav samt vilket stöd som ges i lärarhandledningarna. Arbetet utgår ifrån följande 
forskningsfrågor:  
 

1. I vilken grad ger fyra olika matematikläromedels textbaserade uppgifter i 
elevböckerna för årskurs 1 kontextuellt stöd kopplat till språket? 

 
2. I vilken grad och vilket stöd ges i lärarhandledningarna avseende elevböckernas 

textbaserade uppgifter i fyra olika läromedel för årskurs 1?  
 

3. I hur hög grad ställs kognitiva krav i textbaserade uppgifter i elevböcker i fyra 
olika matematikläromedel för årskurs 1?  
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2. Litteraturgenomgång 

Inledningsvis kommer vi i det här kapitlet redogöra för, för arbetet, väsentliga 
begreppsdefinitioner. Därefter följer en genomgång av vad tidigare forskning, rapporter 
och författare säger om framförallt språkets roll i matematikundervisningen, 
textbaserade uppgifter samt läromedelsanalyser. Detta görs med stöd i bland annat 
läroplanen (Skolverket, 2019), böcker, artiklar och vetenskapliga rapporter. 
 

2.1 Begreppsdefinition 

Nedan definieras olika begrepp centrala för studien. 
 

2.1.1 Läromedel 

Eftersom begreppet läromedel i helhet kan omfatta olika former, såsom textbaserade 
böcker och digitala program, är det relevant att förklara vilken form av läromedel vi 
använder i denna studie. Enlig Bremler (2003) kan läromedel förekomma i digital form, 
så som digitala läromedel, så väl som i tryckt form som lärarhandledningar, arbetsblad 
och böcker och kan därför inte begränsas till endast en form. Exempelvis Hoelgaard 
(2015) framför också att läromedel kan inbegripa både elevböcker, extramaterial och 
lärarhandledningar. I denna studie har vi valt att ta stöd av Bremlers (2003) definition 
av läromedel i form av tryckta böcker som används i matematikundervisningen och som 
avser vägleda främst elevernas arbetsgång. Avseende Hoelgaards (2015) beskrivning 
fokuserar vi främst på textbaserade uppgifter i elevböckerna, men avseende 
forskningsfråga två analyseras även valda delar av lärarhandledningar. 

 
2.1.2 Textbaserade uppgifter 
Den här studien utgår ifrån textbaserade uppgifter i matematikläromedel. Norén och de 
Ron (2016) poängterar att vissa textuppgifter är öppna och andra är slutna vilket 
resulterar i olika typer av svar och lösningar. Uppgifterna kan innehålla symboler, bilder 
och tabeller eller inget av det. Enligt Norén et. al. (2016) utformas det skriftliga 
matematikspråket på olika sätt beroende på syfte och sammanhang. Texterna följer ofta 
ett visst mönster och börjar, fortsätter och slutar på ett specifikt sätt. Trots denna 
struktur förekommer en språklig och en kontextuell variation inom textbaserade 
uppgifter. Det som kännetecknar en textbaserad uppgift ses i denna studie vara då texten 
innehåller både en beskrivning av en händelse, eller ett problem, och en fråga som ska 
besvaras. Utan beskrivningen i texten kan frågan inte besvaras. Nedan visas ett exempel 
på en textbaserad uppgift (se figur 1).  
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Figur 1: Ett exempel på en textbaserad uppgift vi analyserat. 

 
Om en uppgift endast består av en instruktion till vad eleven ska göra klassas det inte 
som en textbaserad uppgift. Ett exempel på en sådan uppgift som inte klassas som 
textuppgift ses nedan i figur 2.  
 
Jämför antalet prickar. Skriv = eller ≠  

 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Avbildning av uppgift av icke-textbaseraduppgift från Eldorado 1A (Olsson & Forsbäck, 2015, 
s.31). 

 

2.2 Bakgrund 
Nedan presenteras myndighetstexter, publicerad forskning och styrdokument som är 
relevanta för denna studie. 
 

2.2.1 Styrdokumenten 
I kursplanens (Skolverket, 2019) centrala innehåll för matematik i årskurs 1-3 framgår 
det att eleverna ska bli bekanta med matematiskt formulerade frågeställningar utifrån 
vardagliga sammanhang. Eleverna ska även få möjlighet att utveckla 
problemlösningsstrategier i enkla situationer. Detta inkluderar olika typer av texter och 
går att tillämpa i matematikämnets textbaserade uppgifter. I tillhörande 
kommentarmaterial (Skolverket, 2017) till kursplanen för matematikämnet lyfts det 
fram att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla ett noggrant matematiskt 
språk som kan anpassas till ändamål och mottagare. De Ron (2016) skriver att 
kursplanen i matematikämnet dessutom ämnar skapa förutsättningar för eleven att 
stärka sina kunskaper i att kunna analysera, använda matematiska begrepp, se samband 
och förstå matematiska resonemang. Detta innebär enligt de Ron (2016) att 
språkkunskaper är betydelsefulla för eleven vid inlärning av matematikämnet. I 
utveckling av den matematiska kommunikationsförmågan kan elevens 
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matematikkunskap stärkas och tillämpas som ett verktyg i olika situationer. Förutom att 
vara ett verktyg och ett språk beskrivs matematiken vara ett kulturarv, en vetenskap och 
en konstform (Skolverket, 2017).  
 
I läroplanens allmänna del (Skolverket, 2019) framgår det också att skolan har ett ansvar 
att säkerställa att efter avklarad grundskola ska varje elev kunna använda svenska 
språket på ett nyanserat och rikt sätt i såväl skrift som tal. Detta innebär att de elever 
som riskerar att inte uppnå kunskapskraven i alla ämnen har rätt till anpassningar och 
stöd, vilket även Skollagen (2010:800) slår fast. För att nå de långsiktiga målen som står 
skrivna i läroplanen menar de Ron (2016) att ett språkutvecklande arbetssätt i alla 
ämnen, även matematik, är avgörande.  
 

2.2.2 Språket och textuppgifter i matematikundervisningen 
Norén och de Ron (2016) skriver att textbaserade uppgifter kräver att eleven kan tolka 
vilka fakta som är relevant matematisk fakta. Detta ställer i sin tur krav på elevens 
språkkunskaper och gäller för både elever med svenska som modersmål och elever med 
svenska som andraspråk (Myndigheten för skolutveckling, 2008). Möllehed (2001) lyfter 
att framförallt yngre elever ofta förväxlar begrepp eller tillämpar fel räknesätt då de inte 
förstår innehållet. Dock finns specifika svårigheter som kan uppstå för just 
andraspråkselever då de behöver lägga mer energi på att avkoda texten än att förstå det 
matematiska innehållet. Det är vanligt att förbise underförstådd fakta eller stöta på, för 
eleven, sällsynta uttryck och ord.  
 
Även enligt Atkins (2019) är möjligheten att ta till sig och förstå språk avgörande för att 
kunna lösa textuppgifter. De Ron (2016) nämner dessutom att matematikspråket består 
av ord som informellt och formellt har två olika betydelser, det vill säga att 
matematikspråket skiljer sig från det vardagliga språket vilket kan skapa svårigheter för 
eleven inom matematikämnet. Det informella språket kan vara känt för eleven i ett 
vardagligt sammanhang men möjligtvis inte dess matematiska betydelse. Formella ord 
som axel, bråk och teckna innebär exempelvis i vardaglig kontext en kroppsdel, konflikt 
och att rita (de Ron, 2016). 
 
Enligt Norén och de Ron (2016) kan ansvaret över de olika förutsättningarna som finns i 
en klass inte ligga på läromedelsförfattare utan lärare bör, med sin klass tidigare 
kunskaper i åtanke, undersöka de textbaserade uppgifterna i läromedlen i förväg innan 
eleverna förväntas arbeta med dem. På så sätt kan innehållsliga och språkliga hinder för 
den matematiska utvecklingen förebyggas. Van Bommel, Palmér och Liljekvists (2018) 
argument är i linje med detta då de skriver att en och samma uppgift kan uppfattas olika 
av olika elever och att lärare därför behöver vara medvetna om sina elevers 
förkunskaper. Detta gör det väsentligt att i matematikundervisningen skapa tillfällen där 
eleverna får möjlighet att utveckla sin förståelse för formella och informella ord, begrepp 
och symboler (de Ron, 2016). 
 
Textuppgifter ställer dock inte enbart språkliga utan även kognitiva krav på elevernas 
matematikkunskaper. De kognitiva kraven kan enligt Hattie, Fisher och Frey (2017) 
grovt delas upp i ytinlärning och djupinlärning där de lägre kravnivåerna tillhör 
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ytinlärning och de högre kravnivåerna ger en djupare kunskap. Hattie et. al. (2017) 
menar att forskning demonstrerat att en stor del av elever kan tillämpa och prestera 
matematikämnet rikt genom att “de först får brottas med ett rikt problem, förstår 
innebörden i en idé och bygger upp begreppsförståelse i en problemlösningsprocess, 
befäster kunskaper genom att lära sig de ingående procedurerna och färdigheterna och 
därefter tillämpar dem i situationer i verkliga livet” (s.29). För att kunna identifiera och 
tolka ett matematiskt innehåll krävs dock en god läsförståelse.  
 

2.2.3 Matematikläromedel i Sverige 
Svenska matematikläromedelsstudier har visat att läromedlen till stor del består av ett 
begränsat innehåll inom matematikämnet och bidrar därför inte tillräckligt för att 
eleverna ska kunna utveckla de kunskaper som krävs i matematikämnets kursplan 
(Johansson, 2006; Johnsson & Flodström, 2010; Skolinspektionen, 2009). Då tidigare 
studier framfört att undervisningen inom matematikämnet till stor del är 
läromedelsbaserat (Haggerty & Pepin, 2002; Jablonka & Johansson, 2010; Kornhall, 
2018; Mullis et. al., 2012; Oates, 2018; Remillard, 2005; Ryve et. al., 2016) uppkommer 
en viss oro då Strand (2018) och Hägg och Karlsson (2019) redovisar att svenska 
läromedel för årskurs 1-3 inte ger eleverna tillräckligt med stöd för enskilt arbete i 
elevboken. Hägg och Karlssons (2019) resonemang är i enlighet med Strands (2018) 
gällande begreppsförståelsen då de skriver att områdesspecifika begrepp kan utebli om 
de inte bearbetas och belyses tillräckligt i läromedlen. Det otillräckliga stödet ställer 
enligt Strand (2018) krav på lärarens kompetens i att kunna komplettera undervisningen 
med ytterligare uppgifter för att eleverna inte ska riskera luckor i 
matematikkunskaperna i fortsättningen.  
 
Brehmer (2015) poängterar vidare att läraren, på grund av läromedlens ibland bristande 
innehåll, inte bör vara beroende av och förlita sig på läromedlen och dess innehållsliga 
ordning (Haggerty & Pepin, 2002; Pepin & Haggerty, 2003) utan använda det på ett 
medvetet sätt i skapandet av lärtillfällen. 
 
Stridsman (2014, november) skriver samtidigt i en artikel i Skolvärlden om en 
undersökning som visat att åtta av tio lärare inte har tid att kvalitetsgranska och värdera 
läromedel. Detta gäller i allra högsta grad för lärare verksamma i grundskolans lägsta 
årskurser. Oavsett årskurs har varje elevbok dock oftast en tillhörande lärarhandledning 
med avsikt att stötta läraren i planering och genomförande av 
matematikundervisningen. Hoelgaards (2015) forskning visar däremot att det är stor 
skillnad mellan olika lärarhandledningars stöd avseende det matematiska innehållet och 
dess didaktiska aspekter. Vissa handledningar har enbart en ytligt beskrivande inledning 
till varje kapitel medan andra har en tydligare koppling mellan innehåll och lärandemål 
och erbjuder läraren mer stöd i att utforma och planera undervisningen.  
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3. Teoretiskt ramverk 
 
I det här avsnittet presenterar vi de teoretiska ramverk vilka fungerar som utgångspunkt 
i analysen av textbaserade uppgifter. Tivenius (2015) skriver att insamlad empiri endast 
kan hanteras på ett distanserat sätt genom tillämpning av ett teoretiskt ramverk. 
Forskningsfrågorna, gällande kontextuellt stöd, stöd i lärarhandledningarna och de 
kognitiva kravnivåerna, besvaras med hjälp av två olika ramverk.  
 

3.1 Matematikuppgifters kontextuella betydelse 
Jim Cummins (2000) är en kanadensisk andraspråksforskare som bidragit till fördjupad 
förståelse om textkommunikation och utvecklat en modell som uppmärksammar 
andraspråkselevers språkliga utveckling inom olika ämnen. I Cummins (2000) forskning 
baseras resonemangen på Lev Vygotskijs teori om den så kallade närmaste 
utvecklingszonen. Detta beskrivs vara då individen lämnar sin nuvarande 
utvecklingsnivå genom att i samspel med andra kunna utföra uppgifter på nästa nivå och 
sedan kunna bemästra det på egen hand. Bild- och textstöd i matematikuppgifter 
framhävs i Cummins teori som avgörande för huruvida svårighetsnivån i en textuppgift 
är hög eller låg (Kjellström & Persson, u.å.). Det här tyder på att innehållet i 
textuppgifterna måste utformas på en balanserad språklig svårighetsnivå lämpad efter 
både elever med svenska som modersmål och andraspråkselever. Nedan illustreras 
Cummins ursprungliga modell (se figur 3). 
 

 
Figur 3: Vår avbildning av Cummins modell (2000, s.68). 

 
Modellen har två axlar, den horisontella står för kontexten i uppgifter och den vertikala 
motsvarar den kognitiva kravnivån. Cummins (2000) beskriver kontexten i form av tre 
delar. Den första behandlar fältet, det vill säga om eleven är bekant med ämnet och 
uppgiftens händelse. Den andra är nära knutet till fältet och berör vilka som deltar i 
uppgifterna och om dessa är kända för eleverna. Slutligen lyfts språkets roll vilket 
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inkluderar formulering, meningslängd och bildstöd samt om eleverna är bekanta med 
språkanvändningen. Den vertikala axeln i Cummins (2000) modell kopplas främst till 
kognitiva krav på uppgifter i språkämnen och vi väljer av den anledningen att 
komplettera ramverket med ett ytterligare ramverk som beskriver kognitiva kravnivåer 
för matematikuppgifter specifikt.   
 

3.2 Matematikuppgifters kognitiva kravnivåer 
För att synliggöra de kognitiva krav läromedlens textbaserade uppgifter ställer på 
eleverna kommer Stein och Smiths (1998) teoretiska ramverk, Level of Demands, 
tillämpas. Ramverket åskådliggör fyra olika kognitiva kravnivåer, dessa är: Memorering 
(Memorization), Procedurer utan kopplingar (Procedures without Connections), 
Procedurer med kopplingar (Procedures with Connections), och Utöva matematik 
(Doing Mathematics). Beroende på uppgifternas karaktär delas de fyra kognitiva 
kravnivåerna därefter in i två överordnade kategorier vilka är: De högre kravnivåerna 
(Higher-Level Demands) och De lägre kravnivåerna (Lower-Level Demands). 
Memorering och Procedurer utan kopplingar tillhör kategorin De lägre kravnivåerna och 
kategorin De högre kravnivåerna innefattar i sin tur Procedurer med kopplingar och 
Utöva matematik. Smith och Stein (2014) menar att olika slags textuppgifter skapar 
olika förutsättningar för eleverna att lära och vi vill med stöd av detta ramverk 
synliggöra vilka krav uppgifterna i läromedlen ställer på elevernas tänkande och 
resonemang. Nedan redogör vi för de olika nivåernas kännetecken gällande textbaserade 
uppgifter i mer detalj.  
 

3.2.1  De lägre kravnivåerna 
Den första kategorin inom de lägre kravnivåerna är Memorering och innebär enligt 
Smith och Stein (2014) att eleven använder sig av tidigare inlärda och memorerade 
kunskaper för att kunna bemästra den textbaserade uppgiften. Denna nivå 
karaktäriserar elevens förmåga att memorera och återge fakta, formler, definitioner och 
regler, vilket innebär att uppgifterna inte kräver en djupare förståelse för de 
grundläggande begreppen som ska återges eller läras in. Smith och Stein (2014) skriver 
att eleven i denna nivå inte kan lösa uppgifter med hjälp av procedurer då de antingen 
saknas en procedur eller att tiden inte är tillräcklig. Uppgiften kräver att eleven återger 
det exakta inhämtade stoffet. Ett exempel på en memoreringsuppgift ses i figur 4.  
 

 
Figur 4: Exempeluppgift på textuppgift under kravnivån Memorering. 

Den andra kategorin inom de lägre kravnivåerna är Procedurer utan kopplingar vilket 
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innebär att uppgifterna inte kräver några förklaringar eller motiveringar. Oftast är 
uppgifter i form av dessa en angiven matematisk strategi och kräver endast ett direkt 
svar utan visad förståelse för det matematiska innehållet. Nivån kännetecknas av att 
uppgifterna är algoritmiska och lösningsstrategin är tydligt angiven sedan tidigare 
(Smith & Stein, 2014). Ett exempel på en uppgift inom denna kategori ses i figur 5. 
Denna uppgift klassas som Procedur utan koppling då eleverna tidigare sett en liknande 
uppgift och nu endast ska repetera samma procedur.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: Avbildning av uppgift inom kravnivån Procedurer utan koppling från Eldorado 1 B (Olsson & 
Forsbäck, 2015, s.90). 

 
3.2.2 De högra kravnivåerna 
Den första kategorin inom de högre kravnivåerna är Procedurer med kopplingar. Till 
skillnad från Procedurer utan kopplingar ger uppgifter på denna nivå eleverna möjlighet 
att använda tidigare kunskaper och erfarenheter då ingen lösningsstrategi är tydligt 
angiven. Här ligger fokus på att ge eleverna en fördjupad förståelse av det matematiska 
innehållet. Smith och Stein (2014) belyser att uppgifter i form av dessa ofta 
representeras på olika sätt som exempelvis med bildstöd, symboler, problemsituationer 
och laborativt material. Ett exempel på en sådan uppgift ses i figur 6. I tidigare uppgift 
har eleverna bara behövt räkna men nu ska de använda sig av ytterligare en 
representationsform där de själva ska rita ut fröna.  
 

 
Figur 6: Avbildning av uppgift avseende kravnivån Procedurer med koppling från Favorit 1B (Ristola, 
Tapaninaho & Tirronen, 2013, s.53). 
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Den andra nivån, Utöva matematik, innebär att uppgifterna ofta kan lösas eller 
representeras på olika sätt. Detta innebär att lösningsprocessen är oförutsägbar. Utöva 
matematik klassificeras av Smith och Stein (2014) genom att eleven självständigt 
behöver utforska och avgöra vilka matematiska processer, begrepp och samband som är 
relevanta för att förstå uppgiften. Denna typ av uppgift kan inte lösas utan adekvata 
erfarenheter och kunskaper samt att eleven på ett lämpligt sätt tillämpar dessa. Eleven 
behöver även vara uppmärksam på vilka eventuella begränsningar och hinder som 
möjligtvis kan uppstå i samband med lösningsstrategier. Ett exempel på en uppgift inom 
denna kategori ses i figur 7. Denna typ av uppgift är ny för eleverna, vilket innebär att de 
inte sett en sådan uppgift tidigare i läromedlet.  
 

 
Figur 7: Avbildning av uppgift inom kravnivån Utöva matematik från Eldorado 1B (Olsson & Forsbäck, 
2015, s.74). 

 

3.3 Ett sammansatt ramverk 
Vi har valt att i denna studie sätta samman de två ovannämnda modellerna till en (se 
figur 8) då de kompletterar varandra för studiens syfte. Det vill säga gör vi en egen 
tolkning av Cummins (2000) modell angående det kontextuella stödet i läromedlet samt 
Smith och Steins (2014) kognitiva kravnivåer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8: Vår tolkning av Cummins (2000, s.68) samt Smith och Steins (2014, s.35-36) modell ihopsatta. 
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På den horisontella axeln har vi valt att placera Cummins (2000) perspektiv kring 
kontexten i textbaserade uppgifter vilket innefattar uppgiftens fält, deltagare och 
språkanvändning. Dessa aspekter kommer att vara en utgångspunkt i vår analys 
gällande kontextuellt stöd. Den vertikala axeln representerar, utifrån Smith och Stein 
(2014), den kognitiva kravnivån läromedlens textbaserade uppgifter ställer på eleverna. 
Kjellström och Persson (u.å.) menar att en kognitivt enkel uppgift tillsammans med 
kontextstöd, exempelvis i form av en för eleverna känd text eller bild, kan vara lätt att 
lösa för en elev som samtidigt lärt sig det svenska språket. Däremot kan ett hinder 
uppstå för eleven i möte med mer kognitivt krävande uppgifter där det kontextuella 
stödet också är litet. Vårt kodningsschema kommer att baseras på det ovannämnda. 
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4. Metodologi  
 
Det här kapitlet beskriver studiens metod. Vi redogör för urval, dataanalys, validitet och 
reliabilitet samt de etiska överväganden vi tagit hänsyn till. Vi har använt oss av såväl en 
kvantitativ som en kvalitativ metod, vilket Bryman (2018) benämner som 
flermetodsforskning. Denscombe (2018) skriver att det i kvantitativ data ligger en styrka 
i noggranna mätningar av antal och frekvens av saker vilket vi avseende textbaserade 
uppgifter analyserar i denna studie. Eftersom att vi utfört en innehållsanalys där vi brutit 
ned innehållet i texter och fokuserat på språk och ord och vilket resultat också beskrivs i 
resultatkapitlet är studien även till viss del kvalitativ (Bryman, 2018).  
 

4.1 Urval 
Vårt första steg i insamling av data var att bestämma vilka potentiella läromedel vi ville 
analysera i vår studie. Vi beslutade oss för att göra ett målinriktat urval (Bryman, 2018) 
av läromedel med ett specifikt syfte. För att få en så stor spridning som möjligt valde vi 
att analysera några av de mest använda läromedlen i matematik för årskurs 1 i Sverige 
(Hoelgaard, 2015). Vi har även kompletterat med ett aktuellt forskningsbaserat 
läromedel, Rik matematik (se sida 13), för att få en inblick i hur språket i ett nytt 
läromedel utformas och uppmärksammas. De övriga tre läromedlen är Favorit 
matematik, Matte Eldorado och Matte Direkt Safari. Vi kommer hädanefter benämna 
envar av läromedlen som Rik matematik, Favorit, Eldorado och Safari. 
 
Studien har avgränsats genom att vi endast fokuserat på textbaserade uppgifter i de olika 
läromedlen (se definition på s. 3). Vi har inte analyserat uppgifterna tillhörande 
diagnoser och repetitionssidor då framställningen av data skulle blivit allt för stor i 
förhållande till vår tidsram. Utöver elevböckerna har även tillhörande lärarhandledning 
analyserats utifrån stöd till de textbaserade uppgifterna. 
 

4.1.1 Läromedlen  
Nedan beskrivs bakgrundsinformation om de olika läromedlen. Bryman (2018) 
konstaterar att denna information bör finnas med för att läsaren ska få möjlighet till en 
omfattande bild av såväl aktörer som litteratur som legat till grund för studien. Samtliga 
läromedel nedan är anpassade till Lgr11 enligt läromedelsförfattarna.   

 
4.1.1.1 Favorit  
Favorit är ett läromedel från Finland framtaget av Aiskainen, Nyrhinen, Rokka och 
Vehmas och publicerat av Studentlitteratur (u.å.) som skriver att läromedlet i Finland är 
uppskattat för dess struktur och de positiva resultat som framgått hos eleverna. Ristola, 
Tapaninaho och Tirronen (2012) beskriver att kapitalstrukturen i Favorit är uppbyggd 
på det sättet att varje lektion innefattar fyra sidors arbete i elevboken. De två första 
sidorna introducerar eleverna till det nya arbetsområdet följt av en träna-uppgift i slutet 
på andra sidan. Tredje och fjärde sidan benämns som öva- och prövasidor, vilket innebär 
att eleven får möjlighet att öva ytterligare på det nya arbetsområdet och stärka sina 
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matematiska färdigheter. Här är det upp till läraren att bedöma om varje elev är i behov 
av dessa två sidor och kan alltså individanpassa innehållet i läromedlet. Både Favorit och 
dess lärarhandledning består av en A- och B-bok, vilket innebär att A-boken är till 
höstterminen och B-boken är till vårterminen.  
 

4.1.1.2 Safari  
Safari för årskurs 1 är ett läromedel skrivet av Falck, Picetti och Elofsdotter Meijer och 
utgivet av Sanoma utbildning. Sanoma utbildning (u.å.) skriver att läromedlet erbjuder 
en möjlighet till individualiserad undervisning. Läromedlet inleder varje nytt moment 
med laborativa övningar och har även en digital ö-värld, Bingel, med färdighetsträning 
som följer samma progression som kapitlet eleverna arbetar med. Syftet är att eleverna 
ska öva på samma moment i både bok- och digitalform. Desto fler sätt som erbjuds desto 
större möjlighet skapas för att eleven ska motiveras samt stimuleras utifrån den 
individuella kunskapsnivån. Falck, Picetti och Elofsdotter Meijer (2011) skriver att A- 
och B- boken Safari innehåller fem kapitel vardera och till varje finns det en 
målbeskrivning, en grundkurs där eleverna tränar på målen, en diagnos samt två 
fortsättningskurser som kan erbjudas till såväl de elever som behöver träna mer som till 
de elever som klarat målen.  
 

4.1.1.3 Eldorado  
Läromedlet Eldorado är framtaget av Olsson och Forsbäck och utgivet av bokförlaget 
Natur och Kultur. I lärarhandledningen framgår det rubriker om vad läromedlet 
innehåller som till exempel vilka svårigheter och missuppfattningar eleverna kan möta 
på samt om vad forskning och beprövad erfarenhet lyfter inom det kapitlet eleverna ska 
arbeta inom, skriver Natur och Kultur (u.å.). Läromedlet Eldorado utges i två elevböcker 
och två lärarhandledningar, en för varje termin. Olsson och Forsbäck (2015) skriver att 
kapitalstrukturen är uppdelad på så sätt att varje kapitel är indelat i två till fyra 
matematiska områden. Dessa områden inleds med gemensamt undersökande arbete och 
följs sedan av ett visst antal träningssidor. I slutet på varje kapitel finns utvärdering, 
repetition samt uppslaget ”Kul med matte”. Vissa sidor har en symbol i form av en skärm 
som belyser om att det finns digital färdighetsträning (Olsson & Forsbäck, 2015).   
 

4.1.1.4 Rik matematik  
På Mälardalens högskolas hemsida (u.å.a) beskrivs Rik matematik vara ett 
forskningsbaserat läromedel för årskurs 1-3 framtaget av forskare vid Mälardalens 
högskola i samarbete med lärare för att främja svenska elevers vikande 
matematikresultat i internationella studier. Läromedlet är framtaget av Andreas Ryve, 
professor i matematikdidaktik. I skrivande stund är läromedlet under progression och 
prövas ute i praktiken på olika skolor i Eskilstuna kommun. Rik matematik består av 10 
kapitel avsett för hela läsåret i årskurs 1 samt två lärarhandledningar (en för 
höstterminen och en för vårterminen). Varje kapitel börjar med en kapitelintroduktion 
som beskriver kapitlets övergripande innehåll och elevernas lärande inom 
ämnesområde. Därefter följer mer detaljerade beskrivningar för de specifika 
lektionernas innehåll. Varje lektion kompletteras även med ett medföljande bildspel.  
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4.2 Analys av data 
Vårt metodval för analys av data grundar sig i Denscombes (2018) tolkning av en 
innehållsanalys. Denscombe (2018) skriver att en innehållsanalys kan användas på olika 
texttyper men att den lämpar sig bäst för direkta och enkla kommunikationsaspekter, 
eftersom innehållsanalysen inte behandlar underförstådda meningar och invecklade 
innebörder som kan ha betydelse för förståelsen av andra typer av texter. Efter att ha 
gjort ett urval, i vårt fall textbaserade uppgifter i de fyra läromedlen, bryts texten ned i 
mindre delar genom att ta fram de kategorier som ska analyseras utifrån det teoretiska 
ramverket. Utöver vårt teoretiska ramverk kommer vi även i vår läromedelsanalys 
tillägga vilket eventuellt stöd lärarhandledningen ger kopplat till de enskilda uppgifterna 
avseende språket. Detta för att ta reda på i vilken mån läraren får stöd av handledningen 
gällande begreppsförklaring och dylikt då det kan påverka elevens förutsättningar för att 
lösa uppgiften. Textbaserade uppgifter kännetecknas av att det matematiska innehållet 
ligger i texten och kan ofta, men inte alltid, klassas som en problemlösning. Av den 
anledningen har vi inte tagit med uppgifter där texten enbart instruerar eleven (se vidare 
begreppsdefinitionen på s. 3).  
 
Analysen har, på grund av studiens tidsram, genomförts baserat på våra egna tolkningar 
gällande svårighetsgraden på de textbaserade uppgifterna. Vi är medvetna om att detta 
är en svaghet i studien som skulle kunna styrkas genom att till exempel undersöka vad 
som är ett fält känt och språk lätt utifrån ett elevperspektiv. 
 

4.2.1 Kodningsschema    

Texterna kodades utifrån de framtagna kategorierna med hjälp av ett kodningsschema 
(se tabell 1) för att ge en överblick av läromedlens innehåll med fokus på textbaserade 
uppgifter. De variabler vi valde att koda i elevböckerna i den här studien är kopplade till 
samtliga av studiens forskningsfrågor (se sida 2). 
 
Kodningsschemat (se tabell 1) byggs upp av 9 antal huvudkolumner men antalet rader 
har varierat beroende på antalet textbaserade uppgifter i respektive läromedel. I 
kodningsschemats tabellhuvud synliggörs respektive kategori. 
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 Tabell 1: Kodningsschemat som använts i denna studie. 

 
Kolumnerna Läromedel, Sida och Uppgift syftar till vilken specifik sida och uppgift som 
analyserats i läromedlet. I läromedlen numreras uppgifterna olika såsom 1, 2, och 3 eller 
1a, 1b, och 1c och ibland inte alls. Vi valde därför att själva lägga till numrering för Safari, 
Eldorado och Rik matematik för att kunna skilja uppgifterna åt. Detta har vi 
dokumenterat i kolumnen Övrigt. Vissa uppgifter har en a-, b- och c-del med olika 
matematiskt innehåll och dessa delar har vi kodat som enskilda uppgifter. 
 
Kategorin Fält känt i kodningsschemat innefattar elevens troliga kännedom om 
uppgiftens innehåll. Vi utgick ifrån vad som kan anses vara ett känt fält för årskurs 1, 
exempelvis djur och frukt. Begreppen såsom längdhopp och loppmarknad är däremot 
fält vi klassificerar som okända. Kategorin Språk lätt? tittar på huruvida uppgiften 
innehåller svåra ord (exempelvis ytterligare, färst och dröjer) och/eller långa meningar. 
Uppgifter med fler än 15 ord tolkades som långa för årskurs 1. 
 
Fält känt, språk lätt, men även eventuellt bildstöd, gav tillsammans stöd för att ge ett 
samlat omdöme om kontexten (kategorin Kontext totalt). Om eleven får stöd i att förstå 
kontexten eller att kontexten är lätt (t.ex. lätt språk, känt fält och stödjande bild) är 
uppgiften inte kontextberoende, men om eleven däremot inte får stöd eller om kontexten 
är svår är den kontextberoende.  
 
Kategorin Kognitiv kravnivå har till syfte att synliggöra uppgifternas innehåll utifrån 
Smith och Steins (2014) ramverk om kognitiva kravnivåer. Med stöd i det teoretiska 
ramverket har varje enskild textbaserad uppgift i respektive läromedel analyserats. 
Respektive uppgift har sedan kategoriserats utifrån den kognitiva kravnivån; 
Memorering, Procedur utan kopplingar, Procedur med kopplingar och Utöva matematik 
(se vidare under rubriken Teoretiskt ramverk).  
 
I Kategorin Totalt: modellens A B C D, bedömde vi uppgifterna både utifrån kontext och 
kognitiv kravnivå. Utifrån vår modell fick till exempel en uppgift inom Utöva matematik 

Läromedel Sida
Uppg
ift	nr. Kontext	totalt

Totalt:	
modellens	
A	B	C	D

Stöd	i	
lärarhandledningen Övrigt	

Kod Motivering	
0/1 motivering 0/1 motivering 1/2/3/4

Favorit

Safari

Eldorado

Rik	Matematik

Kontext Kognitiv	kravnivå	

Fält	känt? Språk	"lätt"?
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ett A om den var kontextberoende och ett B om den var icke kontextberoende (se vidare 
figur 8).  
 
Kategorin Stöd i lärarhandledningen i kodningsschemat har tittat på i vilken 
utsträckning lärarhandledningen uppmärksammar det vi tolkat som språkliga 
svårigheter i de analyserade uppgifter och om den förser läraren med stöd.  
 
I resultatet ges vidare några illustrerande exempel på hur vi har klassificerat 
textbaserade uppgifter i de olika läromedlen utifrån vårt teoretiska ramverk, det vill säga 
kontext respektive kognitiv nivå. 
 

4.2.2 Analysförfarande 

Vi har tillsammans kodat och bearbetat studiens data. För att distansera oss från data 
och undvika egna åsikter har det teoretiska ramverket fungerat som en kodningsmanual 
i analysförfarandet. Det teoretiska ramverket hjälpte oss att identifiera textbaserade 
uppgifters kontext och kognitiva kravnivåer. Vår data har verkställts i form av en 
innehållsanalys, vilket vi även benämner som en läromedelsanalys. Bryman (2018) lyfter 
fram innehållsanalys som en gynnsam metod för att replikerbart och systematiskt kunna 
kvantifiera textinnehållet.  
 
Inledningsvis började vi med att granska respektive läromedel för att identifiera 
textuppgifter. Därefter undersökte vi uppgifternas kontext där vi fokuserade på fält och 
språk som sedan gav oss ett resultat kring det kontextuella kravet (forskningsfråga 1). 
Vidare identifierade vi den kognitiva kravnivån (forskningsfråga 3) för samtliga 
textbaserade uppgifter genom att ta stöd i vårt teoretiska ramverk (se figur 8). Varje 
uppgift klassificerades utifrån en kognitiv nivå av totalt fyra olika. Vi har också med stöd 
i vårt sammansatta ramverk undersökt hur många av de textbaserade uppgifterna inom 
de högre kravnivåerna respektive de lägre kravnivåerna som är kontextberoende och 
icke kontextberoende.  
 
I samband med respektive uppgift analyserade vi slutligen om och vilket stöd som 
framgår i lärarhandledningen kopplat till språkliga aspekter av textuppgifterna 
(forskningsfråga 2). Utifrån det vi identifierade och kategoriserade sammanställdes 
resultaten i olika diagram (se resultatkapitel) vilket gav en översiktlig bild av de 
textbaserade uppgifternas krav i de olika läromedlen. 

 
4.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp som ofta nämns inom forskning och har 
till syfte att granska samhällsvetenskapliga undersökningar. I denna studie har vi följt 
Brymans (2018) tolkning av begreppen och förhållit oss till dessa. Begreppet validitet, 
även kallad trovärdighet, innebär att studiens slutsatser ska vara sammanhängande och 
svara till studiens syfte. Vi har stärkt studiens validitet genom att sätta samman Stein 
och Smith (1998) samt Cummins (2000) två vanligt förekommande teoretiska ramverk 
för kodning, vilka ofta tillämpas i forskning rörande språk och textbaserade uppgifter. 
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Att rätt metod används för forskningsfrågorna lyfter Bryman (2018) som betydelsefullt 
för studiens validitet. Trots att vår kodning utgår ifrån olika kategorier grundade i 
Cummins (2000) och Stein och Smith (1998) har det ibland uppstått osäkerhet i 
avgörandet om vilken kategori respektive textbaserade uppgift tillhör. Vi är således 
medvetna om att bedömningar olikt våra kan förekomma. 
 
Reliabilitet innebär att studien är sanningsenlig och pålitlig. Bryman (2018) förklarar att 
reliabilitet även innefattar stabilitet vilket innebär att det ska gå att kontrollera om ett 
mått är stabilt, det vill säga att uppgifterna stämmer. Studiens reliabilitet förstärks 
därför genom att vi sammanlagt kodat studiens data fyra gånger och likaså räknat om de 
resultat vi fått fram för att ge en så rättvis bild som möjligt av läromedlen. Bryman 
(2018) skriver att urvalet i en studie i så stor mån som möjligt ska vara representativt för 
att resultatet ska gälla i ett större sammanhang och inte för den specifikt medverkande 
gruppen. Med det sagt har vi analyserat fyra av de läromedel som majoriteten av lärare i 
Sverige använder i sin matematikundervisning för årskurs 1 (Hoelgaard, 2015), vilket 
gör att studien till viss grad kan ses som generaliserbar.  
 

4.4 Etiska överväganden  

Vi kommer visa hänsyn till Vetenskapsrådet (2017, s.8) rörande de åtta generella 
ställningstaganden inom god forskningsetik: 
1) Du ska tala sanning om din forskning. 
2) Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier. 
3) Du ska öppet redovisa metoder och resultat. 
4) Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. 
5) Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 
6) Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och 
arkivering. 
7) Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller 
miljö. 
8) Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning. 
 
I denna studie har vi endast talat sanning och framfört sanningsenliga resultat (regel 1). 
Studiens utgångspunkter har redovisats och likaså de teoretiska ramverken vi använt 
(regel 2). Vidare har vi redovisat vår metod i metodologikapitlet samt vilka resultat vi 
fått fram i studien med hjälp av bearbetning av analys och data (regel 3). Vi har inga 
kommersiella intressen och har därför inte haft kontakt med läromedelsförlagen. 
Däremot har vi haft kontakt med en av forskarna inom läromedlet Rik matematik, men 
hen har inte varit med boken för årskurs 1 (regel 4). Fortsättningsvis har vi tydliggjort 
för hur vårt resultat kommit till och källorna som använts har framförts (regel 5). Vi har 
dokumenterat och arkiverat vårt arbete genom kodningsschema och diagram (regel 6).  
Vårt resultat har inte till avsikt att skada bokförlagen eller läromedelsförfattarna utan 
enbart konstruktivt påverka dem till vidareutveckling om det slutgiltiga resultatet skulle 
visa att något av läromedlen på något vis är bristfälligt (regel 7). Slutligen har vi strävat 
efter att framföra en rättvis och saklig bild av andras forskning genom att framföra 
resultat och åsikter korrekt såväl som citat (regel 8). 
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5. Resultat  
 
I följande kapitel redovisas resultatet av analysen avseende de fyra olika läromedlen 
anknutet till studiens tre forskningsfrågor (se sida 2). Vi har sammanställt resultaten i 
diagram som visar de olika kategorierna, det vill säga ett avseende kontext och stöd i 
lärarhandledning, ett om de kognitiva kravnivåerna, samt ett sammansatt diagram som 
har till syfte att klassificera vilka skillnader såväl som likheter som framkommit i denna 
studie. Slutligen redovisas även resultatet för uppgifternas behov av kontextuellt stöd 
utifrån de högre respektive lägre kravnivåerna. I detta kapitel redovisar vi elevböckernas 
A- och B-bok som en och samma bok.  
 
För att kunna tolka resultaten är det även viktigt att känna till det totala antalet 
analyserade uppgifter. Resultatet visar en variation mellan läromedlens innehåll där 
flest förekommande textbaserade uppgifter, 58 stycken, finns i Eldorado och minst 
förekommande, 29 stycken, finns i Favorit. Safari innehåller 47 textbaserade uppgifter 
och Rik matematik innehåller 37 stycken. 
 

5.1 Textbaserade uppgifters kontextuella stöd 
I det första stadiet har vi analyserat i vilken mån kontextuellt stöd finns i läromedlens 
textbaserade uppgifter. I diagrammet (se diagram 1) går det att urskilja tydliga likheter 
och skillnader i respektive elevbok, dock är likheterna övervägande.  
 

 
Diagram 1: Distribution av matematikuppgifters kontextuella stöd i läromedelsserierna Favorit, Safari, 
Eldorado och matematik för årskurs 1. 
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Resultatet visar att majoriteten av uppgifterna i samtliga läromedel består av ett känt fält 
för eleverna och är framställda med ett enklare språk. Nedan visas ett exempel på en 
uppgift som kodats som fält känt och språk lätt.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figur 9: Avbildning av uppgift inom fält känt och språk lätt från Eldorado 1B (Olsson & Forsbäck, 2015, 
s.84).  

 
Uppgiften handlar om pengar som de flesta elever i årskurs 1 känner till. Uppgiften 
består av korta och få ord vilket inte ställer några högre krav på elevens läskunskaper 
och den är icke kontextberoende. Om en uppgift däremot innefattar ett fält okänt för 
eleverna och ett svårare språk är den kontextberoende. Nedan visas ett exempel på en 
sådan uppgift. Uppgiften handlar om femkamp och pilkastning. För en elev i årskurs 1 
kan det möjligtvis vara okänt då uppgiften kräver kunskaper om pilkastningens 
poängsystem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10: Exempeluppgift inom fält okänt och språk svårt. 

 
I denna uppgift klassas språket som svårt då ord såsom ”satt” och ”pilar” kan ha olika 
betydelser. Dessutom innehåller uppgiften långa ord så som femkamp. Då inte heller 
något stöd i form av exempelvis bild finns att tillgå klassas uppgiften som 
kontextberoende. Hade en bild på pilkastningen funnits hade det underlättat för elevens 
förståelse av fältet och språket.  
 
Diagrammets (se diagram 1) resultat synliggör med stapeln Kontext totalt att de flesta 
uppgifter i samtliga läromedel har någon form av kontextuellt stöd och är då icke 
kontextberoende. Något värt att nämna är att Eldorado och Rik matematik är de enda 
elevböckerna som innefattar kontextberoende uppgifter. Dock framgår det i resultatet 
att de allra flesta textbaserade uppgifterna ändå erbjuder kontextuellt stöd. 
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5.2 Stöd i lärarhandledningen kopplat till textbaserade uppgifter  
Utifrån resultatet i diagram 2 går det att urskilja vilket läromedel som erbjuder högst 
respektive lägst grad av stöd i lärarhandledningen kopplat till de textbaserade 
uppgifterna. 
 

 
Diagram 2: Distribution av stöd i lärarhandledningen kopplat till textbaserade uppgifter i Favorit, 
Safari, Eldorado och Rik matematik för årskurs 1. 

 
Det som stack ut i resultatet (se diagram 2) är att Favorit inte erbjuder något stöd alls i 
lärarhandledningen kopplat till språket i elevbokens textbaserade uppgifter. Å andra 
sidan finns kanske inget behov av det då diagram 1 visar att Favorits uppgifter är icke 
kontextberoende. Trots att Safaris elevbok inte heller innehåller kontextberoende 
uppgifter erbjuder lärarhandledningen ändå språkligt stöd till majoriteten av dessa. Likt 
Safari erbjuder Rik matematik också språkligt stöd i lärarhandledningen, oavsett om 
uppgifterna är kontextberoende eller inte. Ett exempel på en uppgift där eleverna kan 
behöva språkligt stöd ses i figur 11.  
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Figur 11: Avbildning av uppgift inom fält okänt och språk svårt från Rik matematik (Mälardalens 
högskola, u.å.b, s.18). 

 
I detta exempel kan begreppet ”hage” skapa svårigheter för eleven då det inte finns något 
kontextuellt stöd för begreppet. Dock uppmärksammas begreppet i lärarhandledningen 
till Rik matematik då det anses vara en tänkbar svårighet för elever med annat 
modersmål. Ett annat typ av stöd som framgår i lärarhandledning för Eldorado är att 
läraren behöver förtydliga vissa textbaserade uppgifter och läsa texten för eleverna.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12: Avbildning av stöd i lärarhandledningen för Eldorado 1B (Olsson & Forsbäck, 2015, s.49).  

 
Något som också framgår i diagram 2 är att Eldorados elevbok innehåller flest 
textbaserade uppgifter men där tillhörande lärarhandledning inte alltid erbjuder något 
språkligt stöd för dessa. Troligtvis kan det, precis som resultatet av Favorit, bero på att 
flera av uppgifterna är icke- kontextberoende.  
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5.3 Textbaserade uppgifters kognitiva kravnivåer 
I diagram 3 sammanfattas resultaten från analysen avseende textuppgifternas kognitiva 
kravnivåer.  
 

 
Diagram 3: Distribution av textbaserade uppgifters kognitiva kravnivåer i läromedelsserierna Favorit, 
Safari, Eldorado och Rik matematik för årskurs 1. 

 
Utifrån diagrammet (se diagram 3) går det att tydligt avläsa att alla studiens analyserade 
elevböcker saknar textbaserade uppgifter på den kognitiva kravnivån Memorering, vilket 
tillhör de lägre kravnivåerna. Detta innebär att eleverna inte stöter på textbaserade 
uppgifter där de ska återge inlärd och memorerad kunskap.  
 
Det går även att urskilja att den andra kategorin inom de lägre kravnivåerna, Procedurer 
utan koppling, framkommer avsevärt oftare i elevboken till Safari och till viss del 
Favorit, jämfört med de två övriga läromedlen. Diagrammet visar att de olika kognitiva 
kravnivåerna är ojämnt representerade i elevböckerna. Störst spridning av textbaserade 
uppgifter hade elevböckerna Eldorado och Rik matematik vars uppgifter var uppdelade 
mellan tre av de fyra kognitiva kravnivåerna. Inom de högre kravnivåerna är Procedurer 
med koppling dominerande då Utöva matematik endast framkommer i två av de 
analyserade elevböckerna. Majoriteten av uppgifterna anknyts ändå till de högre 
kravnivåerna vilket innebär att flest textbaserade uppgifter i elevböcker för årskurs 1 
ställer relativt höga kognitiva krav på eleverna.  
 
Ett exempel på en uppgift inom den lägre kravnivån Procedurer utan koppling ses i figur 
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13. Uppgiften anger två uttryck som lösningsalternativ, vilket underlättar proceduren för 
eleven.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13: Avbildning av uppgift inom Procedur utan koppling från kapitel 7 i Rik matematik 
(Mälardalens högskola, u.å.b, s.18).  

 
I figur 14 ses ett exempel på en uppgift inom den högre kravnivån Procedurer med 
koppling, vilket innebär att eleven själv behöver ange det korrekta uttrycket för 
uppgiften. Uppgiften är heller inte en ren repetition av ett tidigare visat exempel i 
elevboken.  
 

 
Figur 14: Avbildning av uppgift inom Procedurer med koppling från kapitel 7 i Rik matematik 
(Mälardalens högskola, u.å.b, s.19). 
 
I figur 15 ses ett exempel på en uppgift inom den högsta kravnivån Utöva matematik. 
Uppgiften är innehållsrik och består av flera steg vilket kräver att eleven har god 
läsförståelse och själv kan avgöra vilken lösningsstrategi som är lämplig.  
 

 

 
 
 
 
 
 

Figur 15: Avbildning av uppgift inom Utöva matematik från Eldorado 1B (Olsson & Forsbäck, 2015, 
s.74). 
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5.4 De textbaserade uppgifternas koppling till modellens A B C D  
I diagram 4 visas det totala resultatet av de textbaserade uppgifternas kontextuella och 
kognitiva kravnivå utifrån det sammansatta ramverkets modells A B C D (se sida 10). 
Modellens A och C representerar kontextberoende uppgifter och modellens B och D 
representerar icke kontextberoende uppgifter.  
 

 
Diagram 4: Distribution av textbaserade uppgifters koppling till modellens A B C D 

 
De textbaserade uppgifternas behov av kontextuellt stöd har analyserats utifrån de 
kognitiva kravnivåerna. I diagrammet (se diagram 4) kan vi se att samtliga textbaserade 
uppgifter i elevböckerna Favorit och Safari är icke kontextberoende.  
 
De elevböcker vars textbaserade uppgifter både är kontextberoende och icke 
kontextberoende är Eldorado och Rik matematik. Eldorado har 9 kontextberoende 
uppgifter och 49 icke kontextberoende. Rik matematik har 5 kontextberoende uppgifter 
och 32 icke kontextberoende. Detta resultat visar att samtliga elevböcker har flest 
textbaserade uppgifter som är icke kontextberoende, vilket innebär att oavsett kognitiv 
kravnivå erbjuds eleven någon form av stöd i uppgiftens kontext. 
 
Om en textbaserad uppgift inom de högre kravnivåerna har ett okänt språk eller fält så 
som visas i figur 7 (se sida 10) och om förståelsen för innehållet inte får stöd av 
exempelvis en bild är uppgiften kontextberoende och hamnar på A i modellen. Om en 
textbaserad uppgift inom de högre kravnivåerna vars språk eller fält är okänt istället har 
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bildstöd klassas uppgiften som icke kontextberoende och hamnar på B i modellen. Detta 
visas nedan i figur 16 där fältet, pilkastning, är okänt men uppgiften förenklas för eleven 
då det finns en bild.  
 

 
Figur 16: Exempeluppgift på en icke kontextberoende uppgift inom den högre kravnivån Procedurer 
med koppling.  

 
Som vi tidigare nämnt finns inte kravnivån Memorering i de analyserade elevböckerna 
och vi har därför illustrerat ett exempel (se figur 17). Den textbaserade uppgiften tillhör 
de lägre kravnivåerna och har inget kontextuellt stöd att tillgå, vilket gör den till 
kontextberoende och hamnar på C i modellen. 
 

 
Figur 17: Exempeluppgift på en kontextberoende uppgift inom den lägre kravnivån Memorering. 

 
Om exempeluppgiften ovan hade haft stöd i form av exempelvis begrepp att välja mellan 
hade uppgiften varit icke kontextberoende och fått ett D i modellen. Se ett sådant 
exempel i figur 18.  
 

 
Figur 18: Exempeluppgift på en icke kontextberoende uppgift inom den lägre kravnivån Memorering. 
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6. Diskussion och slutsats  
 
Resultaten för de tre forskningsfrågor som legat till grund för denna studie kommer i 
detta kapitel diskuteras samt studiens metod. 
 

6.1 Resultatdiskussion 
För att besvara forskningsfrågorna har vi genom vårt teoretiska ramverk, en 
sammanslagning av Cummins (2000) och Smith och Steins (2014) modeller, kunnat 
sammanställa i vilken grad det kontextuella stödet, tillhörande stöd i 
lärarhandledningen och kognitiva kravnivåer kommer till uttryck i fyra olika 
matematikläromedels textbaserade uppgifter för årskurs 1. Beroende på de textbaserade 
uppgifternas språknivå, ordmängd och kontextuellt stöd ställs olika krav på eleven. 
 
För vår första forskningsfråga gällande kontextuellt stöd i de textbaserade uppgifterna 
visar resultaten att samtliga analyserade läromedel erbjuder eleverna sådant i 
majoriteten av uppgifterna. Eldorado och Rik matematik var de enda läromedel vars 
textbaserade uppgifter i enstaka fall var kontext beroende. Oavsett om uppgiften var lång 
eller kort innehöll den oftast någon form av kontextuellt stöd för elevens språkliga 
förståelse. Mest förekommande i elevböckerna var bildstöd som åskådliggjorde 
kopplingen mellan matematiken och vardagen. Ett vanligt tema och fält som bedömdes 
känt för eleverna var pengar, djur och mat. Van Bommel et. al. (2018) menar att 
textbaserade uppgifter i elevböcker ofta utgår ifrån elevnära situationer vilket främjar 
elevens förståelse och kunskap kring matematiska procedurer och begrepp. Denna 
studie bekräftar att så verkar vara fallet i de analyserade läromedlen.  
 
Med utgångspunkt i vår andra forskningsfråga angående uppmärksammandet av 
språkligt stöd i lärarhandledningen visar studien, likt Hoelgaards (2015) 
lärarhandledningsresultat, att stödet skiljer sig mellan olika lärarhandledningar. Med en 
innehållsrik lärarhandledning skapas fler möjligheter för läraren i praktiken att lägga 
fokus på elevernas språkkunskaper inom matematikämnet. En tänkbar möjlighet kan 
vara att läraren i god tid uppmärksammar ord och begrepp inom ett specifikt 
matematiskt område som kan komma att skapa svårigheter för eleverna. Hoelgaard 
(2015) menar även att lärarhandledningen för elevboken har potential till att bidra med 
en mer strukturerad undervisning i anknytning till det aktuella kapitlet eller 
lärandemålet. Ryve et. al. (2016) är i enlighet med Hoelgaard (2015) gällande vikten av 
stödjande lärarhandledningar. Ryve et. al. (2016) poängterar även att en tydlig koppling 
till bakomliggande teorier i läromedel och lärarhandledningar medför en utveckling av 
lärarens undervisningsstrategier. Resultatet i denna studie visar att Rik matematiks 
lärarhandledning inför varje nytt område påpekar vilka specifika ord och begrepp som 
behöver förtydligas för eleverna, både elever med svenska som modersmål och 
andraspråkselever. Detta är av relevans då yngre elever ofta förväxlar begrepp och väljer 
fel räknesätt på grund av att de inte förstår det matematiska innehållet vilket skapar ett 
behov av stöd i läsförståelsen (Myndigheten för skolutveckling, 2008; Möllehed, 2001). 
Detta uppmärksammas även i Eldorados lärarhandledning då den påpekar längden på 
elevbokens textbaserade uppgifter vilka läraren eventuellt behöver läsa upp för eleverna. 
Mot den bakgrunden är svaret på forskningsfråga två att lärarhandledningarna i vissa av 
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fallen kan utformas för att stötta läraren mer avseende språkligt stöd. Resultatet visar att 
tre av de fyra lärarhandledningarna som analyserats vardera erbjuder ett språkligt stöd i 
någon form. Om dessa olika aspekter av språkligt stöd skulle sammanfogas anser vi att 
läraren i större omfång skulle få stöd i matematikundervisningen. Då läraren är en stor 
del av elevernas utveckling behöver lärarhandledningen tydliggöra vilka aspekter läraren 
behöver vara uppmärksam på. Det Norén, de Ron och Österling (2016) beskriver som 
lärares ansvar gällande granskning av läromedel är inte alltid praktiskt möjligt då 
tidigare forskning visar att lärare är tidsbegränsade (Stridsman, 2014, november) och 
inte har möjlighet att granska varje läromedels olika uppgifter. Vår studie visar att 
lärarhandledningen har potential att stötta lärare mer än vad de enskilda 
lärarhandledningarna i nuläget gör. Detta innebär att om undervisningen ska fortsätta 
med att till stor del utgå ifrån läromedel bör dessa utvecklas (Skolinspektionen, 2009).  
 
Studiens tredje forskningsfråga gällande de kognitiva kravnivåerna har visat att de högre 
kravnivåerna Procedurer med koppling och Utöva matematik är vanligast 
förekommande i läromedlen Eldorado och Rik matematik. Mellan Favorit och Safari är 
uppgifterna mer jämt fördelade inom Procedurer utan koppling och Procedurer med 
koppling. Hattie et. al. (2017) menar att uppgifter på de högre kravnivåerna kräver att 
eleverna arbetar mer analytiskt med matematiska problem. Resultatet av de kognitiva 
kravnivåerna visar att inga av elevböckernas textbaserade uppgifter ligger på den lägre 
kravnivån Memorering där eleverna ges möjlighet att återge inlärd och memorerad 
kunskap. Hattie et. al. (2017) menar att den lägre kravnivån, som också kallas 
ytinlärning, är grundläggande för elevernas förståelse och utveckling inom ett ämne. 
Ytinlärning behöver inte karaktäriseras som mindre bra men enbart sådana uppgifter 
bidrar inte heller till att eleverna får möjlighet att utveckla förmågor som de högre 
kravnivåerna erbjuder (Hattie et. al, 2017).  
 
Slutligen visar resultatet för de textbaserade uppgifternas behov av kontextuellt stöd att 
de flesta är icke kontextberoende. Detta är positivt för elever i årskurs 1 som i samband 
med matematikinlärningen utvecklar sin läsförståelse och kan behöva stöd så som bilder 
för att förstå innehållet i uppgiften. Atkins (2019) och Möllehed (2001) är i 
överensstämmelse gällande vikten av stöd för läsningen då framförallt yngre elever 
behöver det för att kunna förstå och ta till sig det matematiska innehållet.  
 

6.2 Metoddiskussion 

Bryman (2018) skriver att val av metod och forskningsstrategi bör anpassas efter 
studiens frågeställningar. Då denna studies forskningsfrågor rör elevböckers 
textbaserade uppgifters språkliga innehåll och dess tillhörande lärarhandledning 
lämpade det sig bäst att göra en läromedelsanalys. Utifrån Brymans (2018) definition av 
flermetodsforskning, det vill säga kombinationen av en kvalitativ och en kvantitativ 
metod kunde vi få fram önskvärt resultat kopplat till studiens forskningsfrågor. Bryman 
(2018) konstaterar dock att det finns motståndsargument gällande flermetodsforskning 
då kvalitativ och kvantitativ forskning uppfattas stå för olika tankemönster och synsätt. 
För denna studie kompletterade de olika metoderna varandra väl då den kvalitativa 
metoden möjliggjorde en noggrann nedbrytning av de textbaserade uppgifterna i form 
av en läromedelsanalys medan den kvantitativa metoden gav oss ett mätbart resultat 
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baserat på antal uppgifter utifrån de olika kategorierna. Bryman (2018) menar att de 
olika metoderna består av olika angreppssätt där en enbart kvalitativ forskning passar 
för att lyfta fram individernas åsikter i en specifik grupp, exempelvis genom intervjuer. 
En enbart kvantitativ forskning passar däremot bättre om syftet är att mäta data utifrån 
en helhet. Hade vi i denna studie endast använt en kvalitativ metod hade vi missat ett 
mätbart resultat av läromedlens innehåll i form av diagram. Om vi däremot använt en 
kvantitativ metod hade vi endast fått ett mätbart resultat och nedbrytning och tolkande 
av data hade uteblivit (t.ex. de exempel som givits i resultatkapitlet).  
 
Då studiens resultat endast berör de textbaserade uppgifterna för just dessa fyra 
läromedel kan vi inte dra en slutsats om svenska läromedel i helhet. Vi kan inte heller 
säga något om dessa fyra läromedels övriga uppgifter, däremot kan vi belysa de 
skillnader vi funnit avseende vilka kognitiva krav de textbaserade uppgifterna ställer på 
eleverna.  
 
Eftersom elever i årskurs 1 ofta har märkbart olika utvecklade läs- och språkkunskaper 
var det viktigt för oss att utse en lämplig nivå att förhålla oss till (se sida 15). Utifrån 
egna åsikter har vi tolkat vad som kännetecknar en textbaserad uppgift, dess kontext och 
kognitiva kravnivå. Detta på grund av tidsbegränsningen som gjorde att vi inte hade 
möjlighet att i praktiken säkerställa vad som är fält känt och språk lätt för elever i 
årskurs 1, exempelvis uppgiften om femkamp (se figur 10, sida 19). Som vi tidigare 
nämnt är vi medvetna om att detta utgör en svaghet i studien och något som skulle ha 
kunna stärkt studien är om vi intervjuat elever om hur de tolkar de textbaserade 
uppgifternas utformning och innehåll, vilket kan vara en utvecklingsidé till framtida 
studier. Utifrån ovanstående aspekter har vi varit konsekventa i vår tolkning för att 
kunna ge en så rättvis bild som möjligt av varje enskilt läromedel.  
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7. Avslutning  
Resultatet av denna läromedelsanalys lyfter fram både fördelar och brister med de fyra 
läromedlen Favorit, Safari, Eldorado och Rik matematik avseende kontextuellt stöd och 
kognitiva krav. Något som framkommit är att en övervägande del av elevböckernas 
textbaserade uppgifter har en enkel kontext avseende fält och språk samt att de flesta 
uppgifter är icke-kontextberoende. Nämnvärt återigen är att Favorit som är ett av de 
mest använda läromedlen i praktiken (Hoelgaard, 2015), inte erbjuder läraren något 
språkligt stöd alls. Trots uppskattningen av dess struktur och positiva resultat hos 
eleverna i Finland framgår det i vår studie att lärarhandledningen till den skulle kunna 
utvecklas utifrån ett språkligt perspektiv. Den skulle kunna erbjuda läraren stöd kopplat 
till begrepp. En tydlig skillnad synliggjordes också inom de kognitiva kravnivåerna då 
endast läromedlen Eldorado och Rik matematik hade textbaserade uppgifter på den 
högsta kravnivån Utöva matematik och ingen av de analyserade läromedlen hade 
uppgifter på den lägsta kravnivån Memorering. Mellan nivåerna Procedurer utan 
koppling och Procedurer med koppling var uppgifterna mer jämnt fördelade.  
 
Då vår studie fokuserar på uppgifterna så som de framförs i skrift föreslår vi att en 
framtida studie som ämnar undersöka lärares och elevers förståelse och uppfattning av 
läromedlens textbaserade uppgifter i praktiken. För att få fram individernas personliga 
uppfattningar anser vi att den kvalitativa metoden intervju lämpar sig bäst. Detta är 
relevant att studera för att inkludera verksamma lärare och elevers åsikter av 
läromedelsutformningen.  
 
Ett andra förslag är att utföra en liknande studie som denna, det vill säga en 
läromedelsanalys, i årskurs 3 där majoriteten av eleverna till skillnad från elever i 
årskurs 1 uppnått läsförståelse. Detta är viktigt då kunskapskraven på eleverna är ännu 
högre.  
 
En tredje studie vi finner betydelsefull är att komplettera denna studies resultat med de 
bakomliggande tankar som funnits hos läromedelsförfattare samt förlag. Detta på grund 
av att en del funderingar uppstod hos oss under kodningens gång och det hade varit 
intressant att få ytterligare perspektiv på dem. För att möjliggöra detta kan intervjuer 
användas då de ger en bred och ingående data där det även går att ställa följdfrågor. Det 
här anser vi vara viktigt då det kan skapa en mer övergripande bild av läromedlen och 
dess bakomliggande syften.  
 
 
 



 
 

    
   30 
 
  

Litteraturförteckning  
Atkins, S.L. (2019). Att skapa en språkrik matematikundervisning: strategier och 
 aktiviteter som bygger upp begreppslig förståelse. Lund: Studentlitteratur. 
Bremler, N. (2003). Matteboken som redskap och aktör. En studie av hur derivata 
 introduceras i svenska läroböcker 1967–2002. Stockholm: Lärarhögskolan 
 i Stockholm. 
Brehmer, D. (2015). Problem solving in mahematics textbooks. (Licentiatuppsats), No. 
 198. Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och 
 kommunikation. Hämtad 2019-12-27, från  
 http://mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:798306/FULLTEXT01.pdf 
Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 
Cummins, J. (2000). Language, power and pedagogy: bilingual children in the 
 crossfire. Clevedon: Multilingual Matters.  
Denscombe, M. (2018). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
 samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 
De Ron, A. (2016). Matematikspråket. Stockholm: Skolverket. Hämtad 2019-11-12, från 

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-
v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-
matematik/Grundskola/418_sprakimatematik%20%C3%A5k1-
3/2_matematikspraket/material/flikmeny/tabA/Artiklar/Spr_02A_02_ma
tematikspraket.docx 

Haggerty, L., & Pepin, B. (2002). An investigation of mathematics textbooks and their 
 use in English, French and German classrooms - who gets an opportunity to 
 learn what? British Educational Research Journal, 28(4), 567–590. 
Hattie, J., Fisher, D., & Frey, N. (2017). Framgångsrik undervisning i matematik: en 
 praktisk handbok. Stockholm: Natur & Kultur. 
Hoelgaard, L. (2015). Lärarhandledningen som resurs – en studie av svenska  
 lärarhandledningar för matematikundervisning i grundskolans årskurs 1–
 3. (Licentiatuppsats), No. 209. Mälardalens högskola, Akademin för 
 utbildning, kultur och kommunikation. Hämtad 2019-12-20, från  
 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:822918/FULLTEXT01.pdf 
Hägg, A., & Karlsson, J. (2019). Programmering eller inte? En läromedelsanalys av 
 programmering i matematikböcker för årskurs 3 med inriktning på 
 uppgifters kognitiva kravnivå och begrepp (Kandidatuppsats). 
 Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och 
 kommunikation. Hämtad 2019-12-19, från  
 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1290019/FULLTEXT01.pdf 
Jablonka, E., & Johansson, M. (2010). Using texts and tasks: Swedish studies on 
 mathematics textbooks. I S. Bharath, C. Bergsten, S. Goodchild, P. 
 Guðbjörg, D. Bettina, & H. Lenni (Red.), The first Sourcebook on Nordic 
 research in  mathematics education – Norway, Sweden, Iceland, Denmark, 
 and contributions from Finland. (ss.363-372). Charlotte, NC: Information 
 Age Publishing. 



31 
 

Johansson, M. (2006). Teaching mathematics with textbooks – a classroom and 
 curricular perspective. (Doctoral thesis), ISSN: 1402-1544. Luleå University 
 of  Technology Department of Mathematics. Hämtad: 2019-12-15, från  
 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:998959/FULLTEXT01.pdf 
Johnsson, L., & Flodström, M. (2010). Multiplikation och taluppfattning - En 
 läromedelsanalys av hur framställning och strukturering av 
 multiplikation kan påverka elevers taluppfattning. (Kandidatuppsats), 
 Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och 
 kommunikation. Hämtad 2019-12-27, från  
 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:397522/FULLTEXT01.pdf     
Kjellström, K., & Persson, C. (u.å.). Mer än matematik – om språkliga dimensioner i 
 matematikuppgifter. Hämtad 2019-12-13, från 

 http://www.mnd.su.se/polopoly_fs/1.46857.1320916577!/Dokumentation_
MAM.pdf 

Kornhall, P. (2018). En läromedelsfientlig inställning i Sverige. I Vinde, R (Red.), Den 
 nya läromedelsdebatten (ss.20–27). Stockholm: Svenska Läromedel. 
Läromedelsförfattarna. (u.å.). Läromedel. Hämtad 2019-11-12, från 
 https://www.slff.se/om-oss/laromedel/ 
Löwing, M., & Kilborn, W. (2008). Språk, kultur och matematikundervisning. Lund: 
 Studentlitteratur. 
Mullis, I., Martin, M., Foy, P., & Arora, A. (2012). TIMSS 2011 International Results in 
 Mathematics. Chestnut Hill, MA, USA: TIMSS & PIRLS International Study 
 Center. 
Myndigheten för skolutveckling. (2008). Mer än matematik: om språkliga dimensioner 
 i matematikuppgifter. Stockholm: Liber.  
Mälardalens högskola. (u.å.a). Framtidens läromedel i matematik. Hämtad 2019-12-14, 
 från 

 https://www.mdh.se/forskning/forskningsprojekt/utbildningsvetenskap-
och-matematik/framtidens-laromedel-i-matematik 

Möllehed, E. (2001). Problemlösning i matematik: en studie av påverkansfaktorer i 
 årskurserna 4-9. Bilaga 2: elevernas lösningar av de olika problemen. 
 Diss. Lund: Univ., 2001. Malmö. 
Natur och Kultur. (u.å.). Eldorado matte. Hämtad 2019-12-14, från  
 https://www.nok.se/titlar/laromedel-b1/eldorado-matte-eldorado-matte-

ak-1/ 
Norén, E., de Ron, A., & Österling, L. (2016). Texter i matematik. Stockholm: 
 Skolverket. Hämtad 2019-12-20, från  

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-
v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-
matematik/Grundskola/418_sprakimatematik%20%C3%A5k1-
3/3_cirkelmodellen%20%E2%80%93%20texter%20i%20matematik/materi
al/flikmeny/tabA/Artiklar/Spr_03A_01_texter.docx?fbclid=IwAR3X1OFE
MtNqA4xyCW1eI4HxNrgX574zOdKmHvkZ6mOoZy0aUd7EuI4WPj0 

Norén, E., & de Ron, A. (2016). Textuppgifter i matematik. Stockholm: Skolverket. 
 Hämtad: 2019-11-20, från 

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-
v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-



32 
 

matematik/Grundskola/418_sprakimatematik%20%C3%A5k1-
3/4_cirkelmodellen-
%20analysera%20textuppgifter/material/flikmeny/tabA/Artiklar/Spr_04A
_01_textuppgifter.docx 

Oates, T. (2018). Högkvalitativa läromedel - en del av högpresterande elevers DNA. I R. 
 Vinde, (Red.), Den nya läromedelsdebatten (s.10–19). Stockholm: Svenska 
 Läromedel. 
O’Keeffe, L., & O’Donoghue, J. (2012). A role for language analysis in mathematics 
 textbook analysis. International Journal of Science and Mathematics 
 Education, 13, 605-630. doi:10.1007/s10763-013-9463-3. 
Pepin, B., & Haggerty, L. (2003). Mathematics textbooks and their use by teachers: a 
 window into the education world of particular countries. I Akker, J.J.H.V.D., 
 Kuiper, W. & Hameyer, U (Red.), Curriculum landscapes and trends: (s.  
 73-100). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 
Remillard, J. (2005). Examining key concepts in research on teachers’ use of 
 mathematics curricula. Review of Educational Research, 75(2), 1-52. 
 https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.3102/00346543075002211 
Ryve, A., Hemmi, K., & Kornhall, P. (2016). Skola på vetenskaplig grund. Stockholm: 
 Natur & Kultur.  
Sanoma Utbildning (u.å.) Matte Direkt Safari. Hämtad 2019-12-14, från  
 https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/matte-direkt-safari-1a-

9789152308769/ 
SFS 2010:800. Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  
Skolinspektionen (2009). Undervisningen i matematik – utbildningens innehåll och 
 ändamålsenlighet. Stockholm: Skolinspektionen. 
Skolverket .(2017). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik (reviderad 2017). 
 Stockholm: Skolverket. Hämtad 2019-12-18, från, 
 https://www.skolverket.se/getFile?file=3794 
Skolverket. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
 (reviderad 2019). Stockholm: Skolverket. Hämtad 2019-05, från 
 https://www.skolverket.se/getFile?file=4206 
Skolverket. (2016). PISA 2015 - 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse 
 och matematik. Stockholm: Skolverket. Hämtad 2019-12-17, från 
 https://www.skolverket.se/getFile?file=3725 
Skolverket .(2016). TIMSS 2015 Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och 
 naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Hämtad: 2019-12-13, från 
 https://www.skolverket.se/getFile?file=3707 
Smith, M.S., & Stein, M.K. (2014). 5 undervisningspraktiker i matematik: för att 
 planera och leda rika matematiska diskussioner: med handledning för 
 fortbildning. Stockholm: Natur & kultur. 
Smith, M.S., & Stein, M.K. (1998). Selecting and creating mathematical tasks – From
 research to practice. Mathematics Teaching in the Middle School, 3(5), 344- 
 350.  
Studentlitteratur .(u.å.). Favorit matematik. Hämtad 2019-12-14, från 

 https://www.studentlitteratur.se/#9789144124179/Favorit%2Bmatematik
%2B1B%2BElevpaket%2B-%2BDigitalt%2B%2B%2BTryckt/ 

Strand, J. (2019). Van Hieles teori i grundskolans geometri - En läromedelsanalys 



33 
 

 fokuserad på tvådimensionella geometriska figurer i svenska läromedel 
 för grundskolans årskurs 1–3 (Kandidatuppsats). Mälardalens högskola, 
Akademin  för utbildning, kultur och kommunikation. Hämtad 2019-12-19, från 
 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1288628/FULLTEXT01.pdf 
Stridsman, s. (2014, november). Åtta av tio lärare hinner inte granska läromedel. 
 Skolvärlden. Hämtad 2019-12-20, från 

https://skolvarlden.se/artiklar/atta-av-tio-larare-hinner-inte-granska-
laromedel?fbclid=IwAR3nmFWH8tSSHHe4zMknoqKWT9RLEMrXQPAosu
3rRHU2V7LH97Sh2odENHU 

Tivenius, O. (2015). Uppsatsens inre liv. Lund: Studentlitteratur. 
Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
van Bommel, J., Palmér, H., & Liljekvist, Y. (2018). Matematikuppgifter - varför, vad, 
 när, hur och för vem?. I O. Helenius, & M. Johansson, (Red.), Att bli lärare i 
 matematik (s.61-82). Stockholm: Liber. 
 

Analyserade läromedel  
Falck, P., Picetti, M. & Elofsdotter Meijer, S. (2011). Matte direkt Safari. 1A. Stockholm: 
 Sanoma utbildning. 
Falck, P., Picetti, M. & Elofsdotter Meijer, S. (2011). Matte Direkt. Safari. 1A, 
 Lärarhandledning. Stockholm: Sanoma Utbildning. 
Falck, P., Picetti, M. & Elofsdotter Meijer, S. (2011). Matte direkt Safari. 1B. Stockholm: 
 Sanoma utbildning. 
Falck, P., Picetti, M. & Elofsdotter Meijer, S. (2011). Matte Direkt. Safari. 1B, 
 Lärarhandledning. Stockholm: Sanoma Utbildning. 
Happaniemi, S., Mörsky, S., Tikkanen, A., Vehmas, P. & Voima, J. (2013). Mera Favorit 
 matematik 1A. Lund: Studentlitteratur. 
Happaniemi, S., Mörsky, S., Tikkanen, S., Vehmas, P., Voima, J. (2012). Favorit 
 matematik 1 A – Lärarhandledning. Lund: Studentlitteratur.  
Haapaniemi, S., Mörsky, S., Tikkanen, A., Vehman, P. & Voima, J .(2012) Favorit 
 matematik 1B – Lärarhandledning. Lund: Studentlitteratur.  
Mälardalens högskola .(u.å.b). Rik matematik kapitel 1-10. Rik matematik Sverige 
 AB. 
Mälardalens högskola .(u.å.c). Rik matematik – Lärarhandledning 1A, Kapitel 1-5. Rik 
 matematik Sverige AB. 
Mälardalens högskola .(u.å.d). Rik matematik – Lärarhandledning 1B, Kapitel 6-10. Rik 
 matematik Sverige AB. 
Olsson, I. & Forsbäck, M. (2015). Eldorado: matte. [1A]. Stockholm: Natur & kultur. 
Olsson, I. & Forsbäck, M. (2015). Eldorado: matte. 1A, Lärarbok. Stockholm: Natur & 
 kultur. 
Olsson, I. & Forsbäck, M. (2015). Eldorado: matte. [1B]. Stockholm: Natur & kultur. 
Olsson, I. & Forsbäck, M. (2015). Eldorado: matte. 1B, Lärarbok. Stockholm: Natur & 
 kultur. 
Ristola, K., Tapaninaho, T. & Tirronen, L. (2012). Favorit matematik 1B. Lund: 
 Studentlitteratur. 
 
 



34 
 

 
Figurförteckning  
Figur 1: Ett exempel på en textbaserad uppgift vi analyserat. ......................................... 4 
Figur 2: Avbildning av uppgift av icke-textbaseraduppgift från Eldorado 1A (Olsson & 
Forsbäck, 2015, s.31). ........................................................................................................... 4 
Figur 3: Vår avbildning av Cummins modell (2000, s.68). .............................................. 7 
Figur 4: Exempeluppgift på textuppgift under kravnivån Memorering. ......................... 8 
Figur 5: Avbildning av uppgift inom kravnivån Procedurer utan koppling från 
Eldorado 1 B (Olsson & Forsbäck, 2015, s.90). ................................................................... 9 
Figur 6: Avbildning av uppgift avseende kravnivån Procedurer med koppling från 
Favorit 1B (Ristola, Tapaninaho & Tirronen, 2013, s.53). ................................................ 9 
Figur 7: Avbildning av uppgift inom kravnivån Utöva matematik från Eldorado 1B 
(Olsson & Forsbäck, 2015, s.74). ....................................................................................... 10 
Figur 8: Vår tolkning av Cummins (2000, s.68) samt Smith och Steins (2014, s.35-36) 
modell ihopsatta. ............................................................................................................... 10 
Figur 9: Avbildning av uppgift inom fält känt och språk lätt från Eldorado 1B (Olsson 
& Forsbäck, 2015, s.84). .................................................................................................... 19 
Figur 10: Exempeluppgift inom fält okänt och språk svårt. ........................................... 19 
Figur 11: Avbildning av uppgift inom fält okänt och språk svårt från Rik matematik 
(Mälardalens högskola, u.å.b, s.18). ................................................................................. 21 
Figur 12: Avbildning av stöd i lärarhandledningen för Eldorado 1B (Olsson & 
Forsbäck, 2015, s.49). ........................................................................................................ 21 
Figur 13: Avbildning av uppgift inom Procedur utan koppling från kapitel 7 i Rik 
matematik (Mälardalens högskola, u.å.b, s.18). .............................................................. 23 
Figur 14: Avbildning av uppgift inom Procedurer med koppling från kapitel 7 i Rik 
matematik (Mälardalens högskola, u.å.b, s.19). .............................................................. 23 
Figur 15: Avbildning av uppgift inom Utöva matematik från Eldorado 1B (Olsson & 
Forsbäck, 2015, s.74). ........................................................................................................ 23 
Figur 16: Exempeluppgift på en icke kontextberoende uppgift inom den högre 
kravnivån Procedurer med koppling. .............................................................................. 25 
Figur 17: Exempeluppgift på en kontextberoende uppgift inom den lägre kravnivån 
Memorering. ...................................................................................................................... 25 
Figur 18: Exempeluppgift på en icke kontextberoende uppgift inom den lägre 
kravnivån Memorering. .................................................................................................... 25 
 
 

Tabellförteckning  
Tabell 1: Kodningsschemat som använts i denna studie. ................................................. 15 
 

 



35 
 

Diagramförteckning  
Diagram 1: Distribution av matematikuppgifters kontextuella stöd i 
läromedelsserierna Favorit, Safari, Eldorado och matematik för årskurs 1. ................ 18 
Diagram 2: Distribution av stöd i lärarhandledningen kopplat till textbaserade 
uppgifter i Favorit, Safari, Eldorado och Rik matematik för årskurs 1. ........................ 20 
Diagram 3: Distribution av textbaserade uppgifters kognitiva kravnivåer i 
läromedelsserierna Favorit, Safari, Eldorado och Rik matematik för årskurs 1. ......... 22 
Diagram 4: Distribution av textbaserade uppgifters koppling till modellens A B C D . 24 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 
 


