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Sammanfattning 

 
Carin Englund och Sabina Alisic 
 
Taluppfattning i årskurs 1-2 – en läromedelsanalys 
Vt 2014     Antal sidor 31. 
 
Taluppfattning är grundläggande för all matematisk utveckling. I denna rapport har 
vi valt att analysera två olika läromedel i matematik för årskurs 1 och 2. Syftet med 
rapporten var att undersöka hur taluppfattning hanteras i de båda läromedlen samt 
vilka kognitiva nivåer (grundat på Blooms taxonomi) som stimuleras. Vi hade även 
för avsikt att undersöka omfattningen av konkretisering i de analyserade läromedlen. 
En del av vårt syfte var även att jämföra dessa två för att ta reda på om det 
förekommer skillnader/likheter läromedlen emellan. För att uppnå vårt syfte har vi 
tagit fram ett analysverktyg som vi hade till vår hjälp vid analysen. Analysverktyget 
har vi grundat på det centrala innehållet i Lgr11 (2011) i kombination med Blooms 
taxonomi. Datainsamlingsmetoden som vi använt oss av är av kvalitativ art. 
Resultatet är presenterat i tabeller och diagram som visar att området taluppfattning 
hanteras olika i de båda läromedlen, den kognitiva nivån som stimuleras mest är 
Förståelse. En slutsats som vi har dragit av resultatet är att det finns fler skillnader 
än likheter.  
 
Nyckelbegrepp: Taluppfattning, number sence, ten base system, positionssystemet, 
läromedel, läromedelsanalys, tiotalsövergångar, kognitiva processer. 
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1. Inledning 
De senaste rapporterna i media har handlat om sjunkande kunskaper inom 
matematik hos eleverna i Sveriges skolor. Det framgår av den senaste PISA rapporten 
(Skolverket, 2013) att svenska elevers matematikkunskaper är lägre än elever i övriga 
nordiska länder. Även Johansson och Wirth (2007) påpekar att olika undersökningar 
visar på brister i elevers matematikprestationer. Författarna menar att bristerna har 
sin grund i elevers svaga kunskaper kring grundläggande begrepp och tankar inom 
matematiken. Vidare skriver de att en god grund för matematiska kunskaper under 
de första skolåren är av stor vikt för att de dåliga resultaten ska bli bättre. Vi anser att 
taluppfattning ligger till grund för alla matematiska kunskaper samt är en 
förutsättning för att eleverna ska kunna uppnå bättre resultat inom matematik. Reys 
och Reys (1995) menar att taluppfattning är ett kunnande som kontinuerligt byggs på 
med kunskaper och genom erfarenheter, alltså ett område som inte är ändligt. 
Eleverna utvecklar inte en god taluppfattning av en tillfällighet utan det krävs en 
noggrant planerad undervisning som möjliggör för eleverna att se det meningsfulla i 
förhållandet mellan tal och operationer.  

Under vår utbildning till lärare, tidiga år med inriktning matematiskt tänkande, har 
vi fördjupat våra kunskaper om undervisningens roll för elevernas 
matematikkunskaper. Ett intresse har väckts hos oss om hur läromedlen i matematik 
hanterar taluppfattning och positionssystemet för eleverna i årskurs 1 och 2, vilket vi 
vill belysa i detta examensarbete. Vi har även lagt märke till att elever redan i 
förskolan får möjlighet att tillägna sig grunden till matematik. Denna erfarenhet har 
lett till att vi valt att fokusera på läromedel. Eftersom vi har lagt fokus på de yngre 
åren har vi valt att begränsa oss till de aspekter av taluppfattning som är relevant för 
dessa år. Med taluppfattning menar vi förståelse för tal och deras egenskaper, 
talraden samt förståelse för positionssystemet. Tiotalsövergångar anser vi också vara 
en viktig del av taluppfattningen speciellt inför arbetet med de olika 
räkneoperationerna. Precis som McIntosh, Reys och Reys (1997) skriver så anser vi 
att taluppfattning är ett väldigt brett område som är nära kopplat till huvudräkning 
samt överslagsräkning vilket också är orsaken till att vi har avgränsat oss inom 
området. 

I Läroplanen för grundskolan (Lgr11, Skolverket, 2011) står det att ”Kunskaper i 
matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets 
många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.” 
(s. 62). Vidare står det att syftet med undervisningen i matematik är att eleverna får 
tilltro till sin matematiska förmåga, kan använda matematiken i olika sammanhang 
samt utvecklar intresset för matematik. I det centrala innehållet i den rådande 
läroplanen för grundskolan (Lgr11, Skolverket, 2011) kan utläsas att undervisningen 
ska fokusera på bland annat naturliga tal och deras egenskaper, talens 
sammansättning och användningsområde. Vidare står det att eleverna ska genom 
undervisningen få möjlighet att tillägna sig och få förståelse för positionssystemet 
samt de fyra räknesättens egenskaper och användning i olika situationer.  

I en rapport från Skolverket (2003) går det att läsa att undervisningen i matematik är 
den som är mest beroende av läromedel vilket kan leda till lust eller olust inför 
lärandet i matematik. På grund av att det finns rapporter och forskning som styrker 
läromedlets roll i lärandet har vi valt att genomföra en läromedelsanalys där vi 
fokuserar på innehållet och dess koppling till det centrala innehållet i Lgr11 
(Skolverket, 2011) samt kognitiva nivåer i lärandet. Vi vill undersöka när i tiden, höst- 
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eller vårterminen, de analyserade läromedlen behandlar de aktuella områdena. Andel 
uppgifter, som på ett konkret sätt hjälper eleverna komma fram till en lösning är även 
det något vi kommer att lägga fokus på. Vi anser att dessa uppgifter hjälper eleverna 
ta till sig matematikkunskaper och skapa inre bilder så att dessa kan återanvändas i 
liknande situationer. Genom en läromedelsanalys vill vi jämföra ett finskt läromedel 
som har översatts, anpassats och tagits in i undervisning i svenska skolor, samt ett 
svenskt läromedel som är vanligt förekommande. 

2. Syfte och frågeställning  
Syftet med denna rapport är att ta reda på hur de analyserade läromedlen i 
matematik hanterar området taluppfattning, enligt det centrala innehållet i Lgr11 
(Skolverket, 2011), i de tidiga skolåren. Vi avser att undersöka när i tiden detta sker, 
höst- eller vårterminen samt vilka kognitiva nivåer som stimuleras för att eleverna 
ska utveckla sina matematiska kunskaper. Omfattning av konkretisering i läromedlen 
är även det något som vi vill undersöka. De frågor vi kommer att besvara i denna 
rapport är: 

 I vilken ordning är innehållet strukturerat i de analyserade läromedlen? 

 Hur hanteras taluppfattning i de analyserade läromedlen? 

 Vilka eventuella likheter och skillnader förekommer mellan de analyserade 
läromedlen? 
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3. Teori 
Vi har delat upp detta stycke i tre delar där vi i den första delen kommer att skriva om 
området taluppfattning och speciellt fokusera på förståelse av naturliga tal samt 
positionssystemet. I den andra delen avser vi att fokusera på lärande i tidiga år. Där 
vi även beskriver kognitiva nivåer ur Sandells (2004) synvinkel då vi anser dessa vara 
relevanta för vår analys. Slutligen i den sista delen kommer vi att skriva om 
läromedlets roll. 

3.1. Taluppfattning 
Taluppfattning är ett brett område som det har skrivits och forskats mycket kring. 
Det finns olika faktorer som påverkar utveckling av taluppfattning. Här kommer vi 
att presentera de olika aspekterna av god taluppfattning samt betydelsen av goda 
kunskaper om positionssystemet. 
 
Sterner och Johansson (2006) skriver att förståelse för alla aspekter av tal är grunden 
för god taluppfattning. Författarna menar att taluppfattningen ständigt utvecklas och 
fördjupas, även i vuxen ålder, vilket är orsaken till att vi inte kan säga att en person 
har bra eller dålig taluppfattning. Sood och Jitendra (2007) menar att 
taluppfattningen är en pågående process som utvecklas gradvis och är ett resultat av 
barns utforskning av tal och visualisering av talen i olika sammanhang. Författarna 
skriver att kunskaper om taluppfattning är kopplade till senare matematiska 
framgångar. Vikten av att barnet har en vuxen och mer erfaren människa som 
handleder vid utveckling av taluppfattning samt hjälper barnet knyta an talen till 
vardagliga situationer betonas av Dunphy (2007). På så sätt stimuleras barnets 
förståelse för talen och deras användning. Detta beskriver även Reys och Reys (1995) 
som menar att det är viktigt att läraren tydliggör för eleverna att regler och algoritmer 
inte är det viktigaste för god taluppfattning utan att de ska uppfatta matematiken 
som meningsfull vilket enligt författarna är lättare för de eleverna med en god 
taluppfattning. 
  
Det finns fyra olika nivåer av taluppfattning. Spontan antalsuppfattning, innefattar 
att antal objekt i en mängd kan spontant uppfattas, denna förmåga är medfödd. 
Kardinaltalsuppfattning, står för antal objekt inom en viss mängd. 
Ordinaltalsuppfattning, innebär att barnet har en förståelse för siffror och dess 
innebörd samt talsortsuppfattning, som inte kommer spontant utan undervisning 
krävs. Denna typ av taluppfattning uppnås först när ordinaltalsuppfattningen är 
förankrad (Johansson & Wirth, 2007).  
 
En god taluppfattning hos eleverna är en förutsättning för att kunna genomföra 
räkneoperationer (Löwing, 2004). Enligt Emanuelsson och Emanuelsson (1997) finns 
det sex aspekter som kännetecknar god taluppfattning och dessa är: 
 
Förståelse av tals betydelse och storlek. Denna aspekt omfattar förståelse av 
relationer inom och mellan tal, jämföra tals storlek samt förstå positionssystemet 
med basen 10. 

Förståelse och användning av olika representationer av tal vilket innebär att man 
får förståelse för att tal kan formuleras på olika sätt samt en förståelse för att vi kan 
arbeta med tal på åtskilliga sätt för att gynna ett visst syfte.  
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Förståelse av operationers innebörd och funktion. I denna aspekt skapas en insikt 
om vad operationer innebär och hur de fungerar. Även bedömning av ett resultats 
sannolikhet ingår i denna aspekt. 

Förståelse och användning av ekvivalenta uttryckt. Med detta menas en förståelse 
och användning av aritmetiska egenskaper för att utveckla lösningsstrategier och 
förenkla uttryck. Det omfattar även förmågan att kunna tolka uttryck samt bedöma, 
effektivisera eller ompröva beräkningar. 

Strategier för beräkning och antalsbestämning innebär att kunna göra 
uppskattningar, kunna räkna i huvudet och skriftligt samt använda sig av 
miniräknare eller dylikt för att i en viss situation kunna uttrycka och komma fram till 
en lösning av problem. 

Referenspunkter vid mätning och rimlighetsbedömningar omfattar förståelse för 
relationer mellan tal och omvärld. För att utveckla denna förståelse måste man ha 
erfarenheter av icke standardiserade, standardiserade samt personliga 
måttreferenser samt erfarenheter och jämförelser av skillnader och likheter. 
(Emanuelsson & Emanuelsson, 1997). 

Reys och Reys (1995) påstår att arbetet med att skapa god taluppfattning hos 
eleverna innebär att inta ett nytt perspektiv på lärande och kunnande inom 
matematiken och inte att introducera ett helt nytt kunskapsområde. Eleverna bör ha 
lust att använda sig av sina kunskaper om tal för att på ett effektivt sätt kunna utföra 
räkneoperationer.  

Positionssystemet som vi använder är decimalt vilket betyder att det har basen 10 
(Malmer, 2002). Vårt talsystem har tio symboler, siffrorna 0-9 där nollan fungerar 
som platshållare. Även McIntosh (2008) skriver att det krävs av systemet att nollan 
fungerar som markör för de tomma platserna i ett tal. Sollervall (2007) skriver att 
talsystemet som vi använder förenar två olika sätt att skriva tal på, egyptiernas och 
babyloniernas. Basen 10 har lånats av egyptierna och idén om att symbolens värde 
påverkas av dess position av babylonierna. McIntosh (2008) påpekar att detta system 
som det tog lång tid för mänskligheten att utveckla ska barnen tillägna sig under 
några få år. 

Johansson och Wirth (2007) skriver att förmågan att kunna dela upp tal i ental, 
tiotal, hundratal, osv är en förutsättning för användandet av olika talsorter, alltså 
positionssystemet. Kunskapen att kunna uppfatta tal som olika sorter framgår enligt 
författarna först i slutet på årskurs 1 eller under årskurs 2 och är inte något som 
uppkommer spontant utan kräver undervisning.  

Vikten av goda kunskaper om positionssystemet betonas av Malmer (2002) som 
menar att dessa kunskaper är en nödvändig förutsättning för att eleverna ska kunna 
utveckla talbegreppet, samt att det bör läggas mera tid på just detta moment. Vidare 
skriver författaren att det i undervisningen bör kontrolleras att innebörden har 
förståtts av eleverna. McIntosh (2008) påpekar att det finns vissa svårigheter med att 
tillägna sig positionssystemet, det kan vara svårt att förstå att till exempel tio föremål 
kan ses som en enhet istället för som man tidigare tänkt, tio enheter. Vidare skriver 
författaren att när eleven lärt sig detta uppstår det endast få svårigheter med 
tvåsiffriga tal. En av svårigheterna som kan kvarstå är enligt McIntosh 
tiotalsövergångar. 
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3.2. Lärande i tidiga år 
De flesta barn kan mycket matematik redan i tidig ålder. Här presenteras litteratur 
om hur barn tillägnar sig matematikkunskaper i början av det livslånga lärandet. 
Även en förklaring av konkretiserings innebörd presenteras i den här delen av 
arbetet. 
 
I början ser barn siffrorna som enbart en ramsa och ser därför inte att det i en mängd 
föremål finns en egenskap, antal (McIntosh, 2008). Det är lättare för små barn att 
hämta exempelvis röda klossar än att hämta tre klossar. Vidare framgår det att när ett 
barn exempelvis räknar ett visst antal föremål och det sista föremålet får siffran fem 
så betyder det för barnet att det är föremålet som heter fem och inte att det är fem 
föremål. Författaren fortsätter och betonar vikten av att barn tidigt får använda sig av 
räkneramsan för att på så sätt få förståelse för antalsbegreppet samt räkneorden.  
 
Grevholm (2012) skriver att upplevelser av arbete med talföljder ofta ses av barn som 
roliga och stimulerande. Författaren menar att det är av stor vikt att barn utvecklar 
en god taluppfattning och en övning som främjar detta är att barnen får sätta 
samman och dela upp tal. För att öva upp förståelsen av naturliga tal är det viktigt att 
barn får tillägna sig kunskaper som” tiokamraterna” vilket betyder två naturliga tal 
som tillsammans har summan tio (Grevholm, 2012). Vidare beskriver författaren att 
denna kunskap är av stor betydelse senare då man ska lära sig relationer mellan 
”hundrakamraterna” och så vidare. Betydelsen av kunskap kring tiokamraterna 
betonas även av Neuman (1989) som i sina studier har dragit slutsatsen att dessa 
kunskaper är en viktig grund för elevernas matematikkunskaper. Det är en stor fördel 
att inneha dessa kunskaper om hur de första tio heltalen kan delas upp speciellt inför 
arbetet med addition och subtraktion med tiotalsövergångar samt tabellerna i 
multiplikation och division.   
 
Undervisningen bör enligt Grevholm (2012) stimulera elevernas matematiska 
tänkande så att de bygger upp en förståelse så att det inte enbart blir ett mekaniskt 
räknande. Detta kan uppnås genom att eleverna ges möjlighet att utveckla sådana 
generaliserbara strategier som tiokamraterna exempelvis. En annan övning som 
främjar detta är så kallade ”dubblor” till exempel 6+6, 8+8, 3+3 och så vidare. 
 
Konkretisering förklaras av Johansson (2012) som ett sätt att synliggöra någonting 
som från början är abstrakt, med andra ord är det en demonstration av något på ett 
synbart sätt. Kilborn (1997) skiljer mellan konkreta och laborativa material och 
menar att ett laborativt arbetssätt innebär att nya tankeformer byggs upp medan 
konkretisering innebär att en viss tankeform förstärks och blir på så sätt en grund för 
förståelse av räkneoperationer. Med hjälp av övning kan eleven göra tanken till sin 
egen och behöver inte längre använda sig av material. Författaren menar att 
konkretisering även kan ske utan att använda sig av material genom att koppla 
tidigare erfarenheter och anknyta dem till nya kunskaper för att på så sätt skapa 
förståelse för densamma. Löwing (2006) menar att konkretisering skapas av det 
sättet som läraren använder materialet på och inte materialet i sig. Detta betonas 
även av Szrendei (1996) som anser att lärarna måste förstå sin roll i 
matematikundervisningen och att undervisningen inte kan ersättas av konkret 
material. Vidare skriver författaren att noggrann planering och framförhållning inför 
användning av material är en förutsättning för att den ska vara till hjälp för eleverna i 
matematikundervisningen. Det är lärarens sätt att använda materialet i 
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matematikundervisningen som möjliggör konkretisering, inte själva materialet 
(Löwing, 2006). 

3.2.1. Kognitiva nivåer vid inlärning 
I det här avsnittet avser vi att beskriva Blooms taxonomis kognitiva nivåer enligt 
Sandell (2004) eftersom vi anser att de är relevanta för vår analys. Författaren menar 
att Blooms taxonomi är användbar som ett hjälpmedel för lärare i arbete med 
organisering och planering av undervisningen. Genom att fördela in kunskaper i olika 
kvalitativa nivåer beskriver Blooms taxonomi skillnader samt skapar en struktur 
bland kunskapsbegrepp. Skolans undervisning ska bidra till utveckling av elevernas 
kunskaper och erfarenheter på olika nivåer. Elevernas kognitiva tänkande samt 
metakognition ska främjas av undervisningen för att de ska utveckla medvetenhet om 
sitt lärande samt införskaffa faktakunskaperna och förståelse för dessa. Blooms 
taxonomi kan enligt författaren även användas av lärare när de vill göra kvalitativa 
bedömningar då denna kan förenas med andra strategier och lärandemodeller samt 
passar för skolans samtliga årskurser.  

Enligt Sandell (2004) finns det i Blooms taxonomi sex olika kognitiva nivåer: 

Faktakunskap som enligt innebär att eleven inte behöver använda sig av högre 
tänkande utan kan återge tidigare erfarenheter och kunskaper. Minnesstrategier är 
något som eleverna bör få hjälp med att utveckla då denna nivå handlar om att 
minnas. Olika former av samarbete och användning av konkret material är till stor 
hjälp för eleverna på denna nivå, skriver författaren. 

Förståelse innebär bearbetning av information och fakta samt anknytning av dessa 
till tidigare kunskaper och erfarenheter vilket visar att eleven förstått vad som har 
lärts in. 

Tillämpning medför att i praktiska sammanhang kunna använda sig av och tillämpa 
sina kunskaper i olika situationer exempelvis använda regler och metoder samt 
konstruera modeller. 

Analys är den fjärde kognitiva nivån och handlar om att genom exempelvis 
kategorisering och jämförelser av informationen dela upp samt inse hur de olika 
delarna hör ihop i den införskaffade kunskapen. 

Syntes är nästa kognitiva nivå där nya metoder hittas, hypoteser ställs, teorier 
formuleras och nya planer tänks ut genom det kreativa tänkandet. 

Värdering innebär att det kritiska tänkandet formas genom värdering av ett 
fenomens olika perspektiv samt uppskattning av vilka eventuella åtgärder som borde 
vidtas. 

Det förekommer ett flertal olika tolkningar av Blooms taxonomi vilket diskuteras av 
Sandell (2004). Författaren menar att lärandet är en ständigt pågående nivå och äger 
rum på flera om inte alla nivåer samtidigt. Därför ställer sig författaren kritisk till den 
hierarkiska ordning som Blooms taxonomi ofta tolkas efter. 
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3.3. Läromedlets roll 
Läromedlets vara eller icke vara är ett huvudämne i många diskussioner då det finns 
olika åsikter om dess effekter på undervisning och lärande. 

Vikten av att eleverna utvecklar sin förmåga att använda sig av matematiken i olika 
sammanhang, argumentera logiskt och föra matematiska resonemang betonas i Lgr11 
(Skolverket, 2011). Enligt Olanders (2012) tolkning av detta ska eleverna ges 
möjlighet att arbeta utanför läromedlet. Om eleverna inte får den möjligheten och 
endast arbetar läromedelsstyrt bryter man mot de idag gällande styrdokumenten 
menar Brändström (2003). Läromedlen har länge varit kritiserade inom debatten om 
skolan (Englund, 1999). Orsaken till detta är att läromedlen har tyckts vara alltför 
ledande och hindrande i undervisningen där elevens initiativ till eget lärande bör vara 
i fokus. Vidare menar Englund att ett läromedel inte nödvändigtvis behöver vara en 
bok utan kan vara precis vad som helst.  

Johansson och Wirth (2007) skriver att många, särskilt nyblivna, lärare brukar 
överlåta styrningen av matematikundervisningen åt läromedlen som finns på skolan. 
Läromedel används i olika stor omfattning i undervisningen skriver Ahlberg (2000). 
Vissa lärare har läroboken som den enda utgångspunkten i planeringen och i 
undervisningen medan andra utgår ifrån läromedlet i planeringen men försöker vara 
lyhörda för elevernas behov i undervisningen. Slutligen finns det de lärare som har 
elevernas tankar och erfarenheter som grund i matematikundervisningen. Ingen 
bestämd lärobok används utan olika delar ur olika läromedel kombineras. Johansson 
och Wirth (2007) menar också att alla lärare inte använder läromedel på samma sätt 
samt betonar olikheten i läromedlen. Vidare presenteras möjliga konsekvenser för 
eleverna av det utbredda användandet av läromedel i undervisningen. Enligt 
författarna skapar det risk för systematiska fel, eftersom eleven länge räknar på i 
boken innan läraren rättar och upptäcker eventuella fel. En konsekvens är 
svårigheten att bedöma elevernas svar då läraren inte får möjlighet att höra hur 
eleven gått tillväga för att räkna ut svaret och då inte vet om tankegången var rätt. 
Användning av läromedel ger enligt författarna för få tillfällen till diskussioner vilket 
är den raka motsatsen till läroplanens direktiv som menar att läraren och 
undervisningen ska stimulera och skapa möjligheter till matematiska samtal. 
Slutligen skriver författarna om den bristande tiden för reflektion vid arbetet i 
matematikböckerna då eleverna ofta tävlar med varandra. Även Malmer (2002) 
beskriver lärarnas uppfattningar om tidsbrist gällande matematiska samtal och 
laborativt arbete på grund av att arbetet i läromedlen prioriteras högst av både elever 
och lärare.  

Trots de tidigare nämnda konsekvenserna menar Johansson och Wirth (2007) att det 
är fel att sluta använda läromedel i undervisningen och att på så sätt ”slipper man så 
att säga uppfinna hjulet gång på gång.”s.83. Vidare skriver författarna att de flesta 
elever känner en trygghet i att ha och räkna i en egen bok och föreslår att 
undervisningen har sin utgångspunkt i bokens övningar som tillsammans utförs 
antigen i helklass eller i grupp. På så sätt skapas en positiv integration elever mellan. 
Även Löwing och Kilborn (2002) betonar vikten av att använda ett läromedel som 
stöd i undervisningen. De menar att det stora problemet inte ligger i läromedlen utan 
i det faktum att inlärning inte sker automatiskt utan kräver framförallt tålamod samt 
en del arbete och möda både av eleven och av läraren. Då tålamodet brister är det 
enligt författarna lättare att ha ett läromedel som lotsar eleven vidare i boken. Om 
eleverna får välja aktivitet under matematiklektionerna väljer de gärna att arbeta i 
läromedlet (Ahlberg, 2000). 
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Läroboken är inte bara ett bra verktyg för elever och lärare utan även för föräldrar 
menar Brändström (2003) och skriver vidare att vad läromedlen erbjuder skiljer sig 
åt och att ansvaret oftast ligger på rektorer och lärargrupper att välja läromedel. 
Mellan 1974- 1992 fanns det ett institut i Sverige vars uppgift var att granska 
läromedel, idag är det Skolverkets ansvar att granska kvaliteten i skolorna. 
Författaren beskriver sin uppfattning om hur hon skulle vilja att läromedlen såg ut 
och menar att det skulle vara positivt att ha läroböcker i olika former. Till exempel 
skulle det kunna finnas böcker som är helt teoretiskt uppbyggda som man ska kunna 
kombinera med böcker som riktar sig mot det praktiska istället för de läromedel som 
är vanliga idag och som är årskursriktade.  

I sin studie har Brändström (2003) uppmärksammat att det finns brister i 
lärarhandledningar som hör till läromedlen. Författaren anser att de oftast innehåller 
kopieringsunderlag till diagnoser, prov och lite” knep och knåp” och ser att det skulle 
finnas metodböcker för lärare istället. Vidare föreslås att det bör finnas förslag i 
lärarhandledningarna till material som finns utanför läroboken som kan bidra till att 
läraren får inspiration. Elevernas studiegång beskrivs som ryckig då läromedlens 
uppbyggnad medför att eleverna arbetar med ett kapitel under en viss tid som följs av 
ett prov och efter det ett nytt kapitel. Vidare menar författaren att momenten i boken 
avlöser varandra vilket bidrar till att kunskaperna inte hinner fastna innan nya 
moment påbörjas. Behovet av repetition uppfylls inte på grund av tidsbrist. Även 
vikten av att lärare och elever får tid till diskussioner efter provet för att reflektera 
över sådant som behöver repeteras betonas av författaren som anser att detta skulle 
bidra till positiv verkan.  

4. Metod 
För att besvara rapportens frågeställning har vi gjort en läromedelsanalys. Det vi har 
fokuserat på i analysen är innehållet i läroböckerna och dess koppling till centrala 
innehållet i Lgr11 (Skolverket, 2011), kognitiva nivåer och konkretiseringsmodeller. I 
detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vi har gått tillväga för att samla in data, hur 
analysen genomförts, samt beskriva analysens tillförlitlighet.  

Vi har utfört en kvalitativ innehållsanalys där vi har använt oss av dokument som 
data. Resultatet har vi kvantifierat för att på så sätt få fram en tydlig bild och kunna 
jämföra läromedlens innehåll. Enligt Bryman (2002) är kvalitativ innehållsanalys 
den vanligaste metoden när dokument kvalitativt ska analyseras. Enligt författaren 
används denna strategi för att leta fram de teman som är centrala i data som ska 
analyseras.  

4.1. Urval 
Då vi avser att göra en relativt omfattande innehållsanalys har vi valt att begränsa oss 
till två läromedel i matematik för årskurs 1 och 2 som vi vet används i 
undervisningen. Det ena är ett traditionellt svenskt läromedel, Eldorado, som vi 
tidigare mött. Det andra är ett finskt läromedel, Favoritmatematik som vi saknar 
erfarenhet av. Vi har medvetet valt ett svenskt och ett finskt läromedel eftersom vi 
under våra VFU-perioder fått information om att det finska läromedlet i större 
utsträckning börjat användas i undervisningen i svenska skolor och ersätter de 
svenska läromedlen som redan finns. 

Vi har valt att undersöka de sidor eller avsnitt i elevböckerna som handlar om 
naturliga tal och positionssystemet, samt de sidor som handlar om tiotalsövergångar. 
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Vi har även analyserat de sidor som innehåller uppgifter med addition och 
subtraktion. Kapitel och övningar som inte handlar om de för vårt arbete relevanta 
områden har vi inte tagit med i analysen. Dessa är exempelvis kapitel om klockan, 
geometri, mått, multiplikation och division samt sidor och uppgifter som handlar om 
problemlösning, repetition och utvärdering.  

Favoritmatematik (som vi i fortsättningen kommer att benämna FM) utges i Sverige 
av förlaget Studentlitteratur. Det är anpassat till Lgr11 (Skolverket, 2011) och Lpfö 98 
(reviderad 2010). Grundboken är indelad i kapitel som är kopplade till centrala 
innehållet. Varje lektion har fyra sidor i elevboken, de första två går igenom området 
och de andra två övar och förankrar elevens kunskaper, dessa heter ÖVA och PRÖVA. 
Till vare kapitel finns det tre huvudräkningsuppgifter. ”Favoritsidor” är indelade i två 
svårighetsnivåer och till dem ska laborativt material användas. Varje kapitel avslutas 
med ”Vad har jag lärt mig?” som kan användas både som repetition och som formativ 
bedömning. Olika laborativa material medföljer grundboken. Läromedlet är riktat till 
årskurserna förskoleklass – åk.6 och innehåller: 

- Grundbok (Favoritmatematik A & B, där A-boken används under 
höstterminen och B-boken under vårterminen). 

- Grundbok (Mera Favoritmatematik A & B) En bok med mera utmaning och 
fördjupning samt mera bredd. 

- Lärarhandledning (A & B). 

- Digitalbok (som aktiveras med hjälp av en kod som medföljer grundboken). 

Vi har valt att analysera grundböckerna 1A, 1B, 2A, 2B, dvs. böckerna som används i 
årskurs 1 och 2. 

Eldorado (som vi i fortsättningen kommer att benämna E) utges av förlaget Natur 
och Kultur och är anpassat till den rådande läroplanen, Lgr11 (Skolverket, 2011). Alla 
kapitel i grundboken är kopplade till lärandemålen. I slutet på varje kapitel finns 
problemlösningsuppgifter samt repetition. Extra uppgifter till varje kapitel finns 
längst bak i boken.  Läromedlet är riktat till årskurserna förskoleklass – åk.6. 
Läromedlet innehåller: 

- Grundbok (A & B, där A-boken används under höstterminen och B-boken 
under vårterminen). 

- Bonusbok Röd (A & B), riktar sig till elever som behöver träna mera på det 
aktuella ämnet, innehållet är på samma svårighetsgrad som grundboken. 

- Bonusbok Blå (A & B) riktar sig till elever som behöver mera utmaning, 
svårighetsgraden är högre än grundboken. 

- Läxbok (A & B). 

- Facit (A & B). 

- Extra färdighetsträning. 

- Lärarhandledning (A & B). 
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Vi har valt att analysera grundböckerna 1A, 1B, 2A och 2B, dvs. böckerna som 
används i årskurs 1 och 2. 

4.2. Genomförande av innehållsanalysen 
Vårt arbete inleddes med en sammanställning av böckernas innehåll för att se när i 
tiden de aktuella områdena tas upp vilket presenterades i form av tidslinjer. För att 
möjliggöra innehållsanalysen har vi gjort ett analysinstrument i form av en tabell som 
hjälper oss att besvara frågeställningen. Tabellen utgår från de analysfrågor som 
besvarats för varje valt läromedel.  

I analysen har vi räknat antal uppgifter. Eftersom dessa kan se ut på många olika sätt 
vill vi här förklara hur vi har tänkt vid genomförande av analysen.  

Exempel från FM 1B: 

1. 

 

 

2. 

 

Figur 1. Exempel på uppgifter från Favoritmatematik 1B. 

När vi räknade uppgifter räknade vi en och en vilket skulle betyda att övning 1 här 
ovan består av 6 uppgifter och övning 2 består av 4 uppgifter. Enligt vår uppfattning 
är uppgifterna i övning 1 icke konkreta medan uppgifterna i övning 2 är konkreta. 
Båda övningarna hör till Innehåll tiotalsövergångar. Vi anser att varje räknad 
uppgift representerar en analysenhet som i slutändan bidrar till en bild av läromedlet 
och underlättar jämförelsen av de båda läromedlen. Resultatet av analysen har vi valt 
att presentera i tabeller och diagram.  

4.3. Analysverktyg 
För att sortera och analysera data har vi till vår hjälp använt ett analysverktyg som vi 
tillsammans har skapat. Vi har i vårt analysverktyg använt oss av de teman inom 
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området taluppfattning som vi anser är relevanta. Dessa är naturliga tal, 
positionssystemet, addition, subtraktion samt tiotalsövergångar. Det vi undersöker 
med vårt analysverktyg är antal uppgifter, konkreta och icke konkreta, som hör till de 
olika temana.  

I framställningen av analysverktyget har vi utgått från kursplanen i matematik i Lgr11 
(Skolverket, 2011) samt Sandells (2004) tolkning av Blooms taxonomis kognitiva 
nivåer. Med utgångspunkt i dessa samt med inspiration av Persson och Söderström 
(2013) har vi skapat vårt egna verktyg som har formen av en tabell (se Tabell 1). 

Tabell 1. Analysverktyget grundas på ett samband mellan centralt innehåll och 
kognitiva nivåer. 

Nivåer  
 
Innehåll 

Komma 
ihåg/känna igen 

Förståelse Tillämpning 
Konkreta 
modeller 

1.Naturliga tal        

2.Positionssystemet       
 

3.Addition & 
Subtraktion       

 

4.Tiotalsövergångar 
      

 

 

Vi har formulerat analysverktyget som grundas på två dimensioner. Den ena 
dimensionen som vi benämner Innehåll har sin grund i centrala innehållet i Lgr11 
(Skolverket, 2011) kombinerat med Emanuelsson och Emanuelssons (1997) aspekter 
av god taluppfattning Den andra dimensionen som vi benämner Nivåer har vi baserat 
på Blooms taxonomi enligt Sandell (2004) där de kognitiva nivåerna beskrivs. 

Eftersom rapportens fokus ligger på taluppfattning och positionssystemet har vi i vårt 
analysverktyg endast tagit med de punkter i centrala innehållet i Lgr11 (Skolverket, 
2011) som berör dessa områden. I tabellens rader har vi valt att presentera de sex 
aspekter av taluppfattning enligt Emanuelsson och Emanuelsson (1997) kombinerat 
med det centrala innehållet i årskurs 1-3 (Lgr11) som omfattar området 
taluppfattning och tals användning.  

I den första raden Naturliga tal har vi fokuserat på Emanuelsson och Emanuelssons 
andra aspekt på taluppfattning som innefattar förståelse för att tal kan ha olika 
uttrycksformer och användningsområden. Vi anser att denna rad kan kopplas till 
centralt innehåll i Lgr11 (Skolverket, 2011) där den första punkten är ”Naturliga tal 
och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att 
ange antal och ordning.” (Lgr11, s.63). 

Den andra raden benämns av oss som Positionssystemet. Denna rad omfattar den 
första aspekten av taluppfattning som enligt Emanuelsson och Emanuelsson innebär 
förståelse för vårt decimala positionssystem samt olika relationer tal emellan. Lgr11 
(Skolverket, 2011) lyfter fram betydelsen av denna aspekt i den andra punkten i 
centralt innehåll som lyder ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva 
naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer 
genom historien.” (Lgr11, s.63).  
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Raden nummer tre i vår tabell har vi valt att kalla Addition och Subtraktion och vi 
har kopplat den till Emanuelsson och Emanuelssons tredje aspekt som innebär insikt 
om operationernas betydelse och hur de fungerar. Även författarnas fjärde aspekt 
som innebär en förståelse för samt förmågan att använda olika aritmetiska 
egenskaper exempelvis räknelagar och likhetstecken anser vi hör till den här raden. 
En del av centralt innehåll i Lgr11 (Skolverket, 2011) inom området taluppfattning är 
”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.” 
(Lgr11, s.63). Vi har valt att koppla den punkten till den tredje raden i vår tabell då vi 
anser att den hör ihop med aspekterna som beskrivs innan. 

Den fjärde och sista raden i tabellen har vi döpt till Tiotalsövergångar och den har vi 
kopplat till den första aspekten av Emanuelsson och Emanuelssons syn på god 
taluppfattning. Den aspekten omfattar förståelse av positionssystemet med basen tio. 
Vi har valt att koppla denna rad till läroplanens (Lgr11) centrala innehåll som lyder 
”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och 
överslagsräkning /…/. Metodernas användning i olika situationer.” (Lgr11, s.63) för 
att vi anser att det är viktigt att vid tiotalsövergångar känna till och ha förståelse för 
tals egenskaper och användningsområden.   

Den andra dimensionen av vårt analysverktyg är kopplad till de kognitiva nivåerna i 
Blooms taxonomi enligt Sandell (2004). Enligt vår mening hör de kognitiva nivåerna 
analys, syntes och värdering som vi beskrivit tidigare i rapporten inte hit. Vi har 
därför endast tagit hänsyn till taxonomins tre första nivåer, faktakunskap som vi 
benämnt komma ihåg/känna igen, förståelse och tillämpning. Vi har även haft 
läroplanstexten i åtanke vid utformning av denna dimension. Lgr11 (Skolverket, 2011) 
tar upp fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som olika kunskapsformer som 
tillsammans ska bli till en helhet. Genom undervisning ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla de olika kunskapsformerna. Centrala innehållet i Lgr11 (Skolverket, 2011) för 
kursplanen i matematik för årkurserna 1-3 lyfter fram de förmågor som i 
undervisningen ska stimuleras till utveckling. Dessa förmågor är: 

- ”formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 
strategier och metoder, 

- använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

- välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och 
lösa rutinuppgifter, 

- föra och följa matematiska resonemang och  

- använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 
redogöra för, frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (Lgr11, s.63). 

Härnäst följer en förklaring på kategorisering av kognitiva nivåer kopplat till 
förmågorna ovan, utifrån våra tankar: 

 Komma ihåg/ känna igen omfattar förmågan ”välja och använda lämpliga 
matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter” (Lgr11, 
s.63). Den omfattar även kognitiva nivån fakta, som enligt Blooms taxonomi 
handlar om att eleverna kan använda sig av sina tidigare kunskaper. Den 
kunskapsform som omfattas av denna kolumn är fakta och 
färdighetskunskaper. Vi anser att denna förmåga, kognitiva nivån och 
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kunskapsformerna hör ihop då de handlar om fakta och färdighetskunskaper 
som eleverna bör tillägna sig för att senare kunna använda vid beräkningar 
och rutinuppgifter i matematik. Till denna kolumn hör enligt vår mening 
uppgifter där eleverna kan använda sig av och förbättra sina tidigare 
kunskaper. 

Nedan följer ett exempel från E 1B på en uppgift som enligt oss hör till denna 
kolumn. 

  

Figur 2. Exempel på uppgift från Eldorado 1B. 

Denna uppgift skulle i vår tabell hamna under kolumnen komma ihåg/känna 
igen som konkret eftersom den handlar om att komma ihåg sifferföljden samt 
att den består av en tallinje som hjälper eleverna att lösa uppgiften. 

 Förståelse, hit hör enligt oss förmågorna där eleven ska kunna ”formulera och 
lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 
metoder,” samt ”använda och analysera matematiska begrepp och samband 
mellan begrepp” (Lgr11, s. 63). Kognitiva nivån som hör till denna förmåga är 
förståelse som även är en kunskapsform i Lgr11 (Skolverket, 2011). Förståelse 
handlar enligt oss om att eleverna kan, genom att knyta an den nya kunskapen 
till tidigare erfarenheter och kunskaper, visa att de förstått vad de har lärt sig. 
Genom att ge exempel, tolka, sammanfatta, förklara och dra slutsatser kan 
eleven redogöra för sina nya kunskaper. 

Här följer ett exempel från E 1B på en övning med flera uppgifter som vi anser 
passar in under denna kolumn. 

 

Figur 3. Exempel på uppgift från Eldorado 1B. 

Dessa uppgifter skulle i vår tabell hamna under kolumnen Förståelse och i 
raden för Naturliga tal, konkret eftersom det i detta fall gäller för eleverna att 
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visa att de förstått det de lärt sig om talföljden samt att tallinjen hjälper eleven 
att lösa uppgiften. 

 Tillämpning. Till denna kolumn kopplar vi förmågorna ” välja och använda 
lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 
rutinuppgifter,”, ”… lösa problem med hjälp av matematik,”, samt ” använda 
matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 
för, frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (Lgr11, s.63) ihop med 
kunskapsformen förtrogenhet. I enighet med Persson och Söderström (2013) 
anser vi att genom att använda sig av sina kunskaper och färdigheter i olika 
situationer visar eleven tecken på förtrogenhet till sina kunskaper. Den 
kognitiva nivån som vi anser hör hit är tillämpning, eftersom den handlar om 
att kunna använda sig av sina kunskaper i olika situationer. I denna kolumn 
har vi placerat uppgifter som kräver reflektion och eftertanke för att kunna 
lösas och här nedan visar vi exempel från FM 1B på sådana uppgifter. 

 

Figur 4. Exempel på uppgifter från Favoritmatematik 1B 

Dessa uppgifter hör till kolumnen Tillämpning och till raden Tiotalsövergångar i vår 
tabell då de går ut på att eleverna ska tillämpa sina kunskaper inom området 
subtraktion med tiotalsövergångar. 

 Konkreta modeller omfattar de uppgifter som på ett konkret sätt hjälper 
eleverna att skapa nya tankemönster och lösa uppgifterna. Alla uppgifter med 
tillhörande bilder är inte konkreta, vi menar att om en uppgift ska kunna 
kallas konkret ska det hjälpa eleven att lösa uppgiften. Här nedan presenteras 
två exempel från E 1B där den första uppgiften enligt vår mening är konkret 
medan den andra inte är det. 

 

Figur 5. Ett exempel på en uppgift med konkret modell. 
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Figur 6. Ett exempel på en uppgift som inte är konkret. 

Kolumnen som vi valt att benämna som Konkret, som är markerad med en tjockare 
linje än resten av tabellen, omfattar de uppgifter som på ett konkret sätt hjälper 
eleverna att skapa nya tankemönster och lösa uppgifterna. Alla uppgifter med 
tillhörande bilder är inte konkreta, vi menar att om en uppgift ska kunna kallas 
konkret ska det hjälpa eleven att lösa uppgiften. 

De celler som är benämnda som ”E” och ”FM” står för respektive läromedel, Eldorado 
och Favoritmatematik. 

 

4.4. Trovärdighet 
I detta stycke kommer vi att redogöra för studiens trovärdighet. Bryman (2002) 
skriver att när det gäller kvalitativa studier måste andra termer och metoder som 
motsvarar validitet och tillförlitlighet utarbetas. Detta är nödvändigt om studiens 
kvalitet ska kunna bedömas och etableras. En av de termer som kan avgöra och 
bedöma kvalitativa studiers kvalitet är trovärdighet. 

Trovärdigheten består i sin tur av fyra delkriterier, tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet och en objektivitet. För att vår studie ska vara trovärdigt har vi arbetat för 
att uppnå dessa kriterier. Vi har för att uppfylla tillförlitligheten samt för att 
tydliggöra hur vi har gått tillväga, utfört studien i samråd med de regler som finns och 
redovisat resultatet av arbetet så att andra ska ta del av dem. Vi har även återkopplat 
till förlagen som skickat oss läromedlen som vi har analyserat. För att uppnå 
överförbarhet i studien har vi utarbetat ett analysramverk som går att använda på 
andra läromedel. Vi har varit noggranna i beskrivningen av tillvägagångssättet samt 
tolkningen av uppgifter. Den analytiska teorin har varit en utgångspunkt i vårt arbete 
med att ta fram och formulera analysfrågorna. Dessa i sin tur har fungerat som en 
måttstock i vår undersökning eftersom svaren på dessa skapar en bild över hur det 
valda området, naturliga tal, tiotalövergångar och positionssystemet presenteras i de 
analyserade läromedlen Genom att ha en granskande syn på arbetet och är noggrann 
med att alla delar av arbetet noggrant presenteras uppnår man pålitlighet, skriver 
Bryman (2002) och menar även att genom att låta andra kollegor läsa rapporten ökas 
rapportens pålitlighet. Vi anser att vi har uppfyllt detta kriterium då vi noggrant 
presenterat grundidén med rapporten och alla andra faser likaså, vi har även haft 
kontinuerlig kontakt och handledning gällande rapporten. Vi anser även att vi 
uppfyller det sista kriteriet, objektivitet, då vi anser att vi har utfört analysen utan att 
medvetet låta våra egna åsikter och tankar kring de analyserade läromedlen påverka 
resultatet.  
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Stukat (2011) skriver att det är viktigt att vara medveten om de brister som ett arbete 
kan innehålla. Då detta är vår första läromedelsanalys anser vi att det kan finnas risk 
för brister i analysen. För att minska dessa risker har vi valt att i genomförandet av 
analysen hålla oss till de valda områdena samt de valda kognitiva nivåerna. Vi har 
genomfört analysen tillsammans för att öka tillförlitligheten då vissa uppgifter gjorde 
det svårt att avgöra till vilken kolumn respektive rad de tillhörde. Även då vi anser att 
vi gjort en tillförlitlig analys finns det risk att vi oavsiktligt placerat någon uppgift i fel 
kategori.  

4.5. Forskningsetiska principer 
Patel och Davidson (2011) skriver att allt forskningsarbete bör ha hög kvalitet och ha 
målet att på ett professionellt sätt ta fram trovärdig kunskap som är av vikt för 
samhället i stort samt för den enskilde individens utveckling. Vidare beskriver 
författarna fyra övergripande krav när det gäller humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet, som har tagits fram av vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet är en 
myndighet som har det övergripande ansvaret gällande frågor som berör etiska krav 
på forskning. I arbetet med denna rapport har vi tagit hänsyn till dessa krav. 
Nyttjandekravet, då det innebär att alla uppgifter och information som samlas in 
endast används för forskningens syfte. Vi har även tagit hänsyn till 
informationskravet och samtyckeskravet då vi vid insamling av läromedel har tagit 
kontakt med förlagen då vi informerade dem om vårt syfte med arbetet samt 
tillvägagångssättet. Detta resulterade i deras samtycke vilket även bekräftades av att 
de delade med sig av sina läromedel till oss.  

Även Stukát (2005) beskriver dessa krav samt APA-manualen där den andra etiska 
principen omfattar redovisningen av resultat då det krävs av forskaren att på ett ärligt 
sätt presentera studiens resultat. Vi har tagit hänsyn till detta då vi presenterat ett 
resultat som avspeglar läromedlen utan att låta det påverkas av våra förutfattade 
meningar.  

5. Resultat 
I denna del av rapporten har vi presenterat det resultat vi fått fram av 
läromedelsanalysen vi utfört. Till grund för det presenterade resultatet ligger de 
frågor som vi vill få besvarade med denna studie. Först presenteras resultatet av 
analysen av det centrala innehållet i läromedlen, sedan presenteras resultatet av 
analysen av vilka kognitiva nivåerna som stimuleras i de analyserade läromedlen. 
Efter det presenteras konkretiseringens omfattning samt eventuella likheter och 
skillnader. Slutligen presenteras de slutsatser som vi kan dra utifrån resultatet. 

5.1. Centrala innehållet i de analyserade läromedlen 
Genom att redovisa sammanställningen av antalet uppgifter i läromedelsserierna har 
vi här besvarat en av de centrala frågorna i denna rapport. Det som framkom i vår 
analys var att de analyserade läromedlen, E och FM, hanterar området taluppfattning 
i olika stor utsträckning när det gäller antal uppgifter. Läromedlet E innehåller färre 
totalt antal analyserade uppgifter men procentuellt sett innehåller den i båda 
årskurserna flera uppgifter som berör områdena Naturliga tal och 
Positionssystemet. Området Addition och Subtraktion behandlas i årskurs 1 i lika 
stor procentuell andel medan det i årskurs 2 framkommer en stor skillnad, FM 
innehåller 40 % fler uppgifter som berör området än E. Området Tiotalsövergångar 
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behandlas även det i olika stor utsträckning i båda årskurserna. E tar inte upp 
området alls i årskurs 1 medan FM har 14 % andel av de totala antalet analyserade 
uppgifter inom området. I årskurs 2 har E 31 % uppgifter som berör området 
Tiotalsövergångar medan FM har 18 %. Dessa resultat kan utläsas av Tabell 2 och 
Tabell 3 nedan. 

Tabell 2. Visar antal analyserade uppgifter/innehåll och kognitiv nivå i åk. 1. 

Årskurs 1 E FM E FM E FM E FM

                             Nivåer 

Innehåll Komma ihåg/Känna igen           Förståelse         Tillämpning

Naturl iga  ta l - egenskaper, 

uppdelning, 

användningsområde, 

uttrycksformer 115 596 165 200 119 70 399  (41%) 866 (30%)
Pos itionssystemet- 

relationer mel lan ta l , 

användningsområde, 

symboler för ta l  nu och 

förr
8 23 30 26 42 12 80  (8%) 61  (2%)

Addition och Subtraktion- 

samband, 

användningsområde, 

förståelse för 

räkneoperationer och 

ari tmetiska  egenskaper 21 330 241 1022 237 233 499 (51%) 1585 (54%)
Tiotalsövergångar- 

förståelse för 

pos i tionssystemet samt 

räkneoperationer med 

naturl iga  ta l  vid 

övers lagsräkning och 

huvudräkning
0 94 0 259 0 64 0  (0%) 417 (14%)

Totalt antal analyserad 

uppgifter per kognitiv nivå 

presenterat även i (%). 144 (15%) 1043 (36%) 436 (44%) 1507 (51%) 398 (41%) 379 (13%) 978 (100%)  2929 (100%)

Totalt antal analyserade uppg. 

per innehåll. Andel av totalt 

analyserde uppgifter i (%).
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Tabell 3. Visar antal analyserade uppgifter/innehåll och kognitiv nivå i åk. 2. 

Årskurs 2 E FM E FM E FM E FM

                             Nivåer 

Innehåll Komma ihåg/Känna igen           Förståelse         Tillämpning

Naturl iga  ta l - egenskaper, 

uppdelning, 

användningsområde, 

uttrycksformer 138 91 131 98 42 46 311 (34%) 235  (13%)
Pos itionssystemet- 

relationer mel lan ta l , 

användningsområde, 

symboler för ta l  nu och 

förr 28 28 48 98 26 29 102 (11%) 155  (9%)
Addition och Subtraktion- 

samband, 

användningsområde, 

förståelse för 

räkneoperationer och 

ari tmetiska  egenskaper 19 181 117 617 90 238 226  (24%) 1036  (60%)
Tiotalsövergångar- 

förståelse för 

pos i tionssystemet samt 

räkneoperationer med 

naturl iga  ta l  vid 

övers lagsräkning och 

huvudräkning 0 87 116 208 172 20 288  (31%) 315  (18%)
Totalt antal analyserade 

uppgifter per kognitiv nivå 

presenterat även i (%). 185 (20%) 387 (22%) 412 (44%) 1021 (59%) 330 (36%) 333 (19%) 927  (100%) 1738 (100%)

Totalt antal analyserade uppg. 

per innehåll. Andel av totalt 

analyserde uppgifter i (%).

 

5.2. Kognitiva nivåer i de analyserade läromedlen. 
En dimension i vårt analysverktyg är kognitiva nivåer enligt Blooms taxonomi som vi 
har anpassat till vår studie efter inspiration av Persson och Söderström (2013). Av 
vårt analysramverk framgår det att de valda kognitiva nivåerna stimuleras i olika stor 
omfattning i de analyserade läromedlen under de första skolåren. Den kognitiva 
nivån som stimuleras mest under båda åren och i båda läromedlen är Förståelse. I E 
stimuleras den under båda årskurserna i en andel av 44 % av det totala antalet 
analyserade uppgifter.  

Kognitiva nivån Komma ihåg/Känna igen är den som stimuleras i minst 
utsträckning i E 15 % i årskurs 1 respektive 20 % i årskurs 2. I FM stimuleras denna 
nivå i näst störst utsträckning, 36 % i årskurs 1 respektive 22 % i årskurs 2.  

I FM stimuleras kognitiva nivån Tillämpning i minst utsträckning i båda årskurserna. 
E har en stor procentuell andel uppgifter som stimulerar denna nivå, 41 % i årskurs 1 
och 36 % i årskurs 2. Dessa resultat presenteras i Tabell 2 och Tabell 3 ovan. 

5.3. Konkreta modeller i de analyserade läromedlen 
Efter den genomförda analysen har vi med hjälp av vårt analysverktyg sammanställt 
resultatet och visat andelen uppgifter med konkreta modeller, som är till hjälp för att 
lösa uppgifterna, per årskurs. Av tabellerna kan utläsas antal analyserade uppgifter 
samt antal uppgifter med konkreta modeller per innehåll och nivå. Dessa är 
sammanställda för sig där även den procentuella andelen presenteras. Det är den 
procentuella andelen som vi använder för att beskriva vårt resultat. 
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Årskurs 1 

Andel konkreta uppgifter som rör området Naturliga tal är snarlik i de båda 
böckerna, 47 % i E och 46 % i FM. Skillnaden mellan andel konkreta uppgifter inom 
området Positionssystemet är 32 % då E innehåller fler. E innehåller även störst 
andel (34 %) konkreta uppgifter i området Addition och Subtraktion än FM (27 %). 
Inom området som rör positionssystemet har FM störst andelkonkreta uppgifter (32 
%) medan det i E inte förekommer alls (0 %). Detta resultat kan utläsas av Tabell 4 
nedan. Gällande de kognitiva nivåerna har E större andel konkreta uppgifter i 
nivåerna Komma ihåg/Känna igen och Förståelse än FM som i sin tur har större 
andel konkreta uppgifter i nivån Tillämpning än E. Dessa resultat kan utläsas av 
Tabell 4 nedan. 

Tabell 4. Visar antal analyserade uppgifter med konkretisering i årskurs 1. 

Årskurs 1 E FM E FM E FM E FM

                            Nivåer 

Innehåll Komma ihåg/Känna igen           Förståelse         Tillämpning

115 596 165 200 119 70 399 866

80 282 74 90 34 26 188 (47%) 398 (46%)

8 23 30 26 42 12 80 61

6 11 27 17 29 0 62  (78%) 28  (46%)

21 330 241 1022 237 233 499 1585

14 61 101 246 56 125 171   (34%) 432   (27%)

0 94 0 259 0 64 0 417

0 42 0 75 0 17 0 134  (32%)
Totalt antal  analyserade 

uppgi fter per kognitiv 

nivå. Andel  konkreta 

uppgi fter presenterat i   

(%) 144 1043 436 1507 796 379

100   (69%) 396   (38%) 202(46%) 428 (28%) 119 (15%) 168 (44%)

Totalt antal  analyserade 

uppg. per innehål l . Andel  

konkreta i  (%).

Naturl iga  ta l - 

egenskaper, uppdelning, 

användningsområde, 

uttrycksformer

Pos itionssystemet- 

relationer mel lan ta l , 

användningsområde, 

symboler för ta l  nu och 

förr

Addition och Subtraktion- 

samband, 

användningsområde, 

förståelse för 

räkneoperationer och 

ari tmetiska  egenskaper

Tiotalsövergångar- 

förståelse för 

pos i tionssystemet samt 

räkneoperationer med 

naturl iga  ta l  vid 

övers lagsräkning och 

huvudräkning

 

Årskurs 2 

Andelen konkreta uppgifter som rör området Naturliga tal är större i E (35%) än i 
FM (12%), så är det även inom området Addition och Subtraktion där E har 22 % 
konkreta uppgifter medan FM har 14 %. Tvärtom är det inom områdena 
Positionssystemet och Tiotalsövergångar där andelen konkreta uppgifter är störst i 
FM. Inom området Positionssystemet har FM 48 % medan E har 45 % och inom 
området Tiotalsövergångar har FM 26 % medan E har 20 %. Gällande de kognitiva 
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nivåerna har E större andel konkreta uppgifter inom samtliga kategorier. Dessa 
resultat kan utläsas i Tabell 5 nedan. 

Tabell 5. Visar antal analyserade uppgifter med konkretisering i årskurs 2. 

Årskurs 2 E FM E FM E FM E FM

                          Nivåer  

Innehåll Komma ihåg/Känna igen           Förståelse         Tillämpning

138 91 131 98 42 46 313 235

66 14 33 7 9 8 108 (35%) 29  (12%)

28 28 48 98 26 29 102 155

21 21 25 54 0 0 46 (45%) 75  (48%)

19 181 117 617 90 238 226 1036

18 59 19 81 12 6 49 (22%) 146  (14%)

0 87 116 208 172 20 288 315

0 30 42 48 16 3 58 (20%) 81  (26%)
Totalt antal analyserade 

uppgifter per kognitiv nivå. 

Andel konkreta uppgifter 

presenterat även i  (%)
185 387 412 1021 330 333

105 (57%) 124 (32%) 119 (29%) 190 (19%) 37 (11%) 17 (5%)

Totalt antal  analyserade 

uppg. per innehål l . Andel  

konkreta i  (%).

Addition och Subtraktion- 

samband, 

användningsområde, 

förståelse för 

räkneoperationer och 

ari tmetiska  egenskaper

Tiotalsövergångar- 

förståelse för 

pos i tionssystemet samt 

räkneoperationer med 

naturl iga  ta l  vid 

övers lagsräkning och 

huvudräkning

Naturl iga  ta l - 

egenskaper, uppdelning, 

användningsområde, 

uttrycksformer

Pos itionssystemet- 

relationer mel lan ta l , 

användningsområde, 

symboler för ta l  nu och 

förr

 

 

5.4. Eventuella likheter och skillnader mellan de analyserade läromedlen 
Efter genomförd analys framkom att totalt antal uppgifter samt antalet vi analyserat 
skiljer de båda läromedlen åt då FM innehåller fler uppgifter än E, vilket även betyder 
att antalet konkreta uppgifter är högre i FM. Denna skillnad tydliggörs av diagram 1. 
Detta är en skillnad gällande innehållet i de båda läromedlen. Vi tror att den stora 
skillnaden beror på syftet med läroböckerna då FM har som syfte att hålla ihop alla 
elever inom samma område medan E inbjuder till enskilt arbete i egen takt.  
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Diagram 1. Visar antal analyserade uppgifter per område och kognitiv nivå i 
respektive läromedel. 

Läromedelsanalysen inledde vi genom att ta reda på hur innehållet är strukturerat i 
de båda läromedlen. Detta gjorde vi genom att skapa tidslinjer som representerar tre 
delar av läromedlet, början, mitten och slutet (B, M och S). Under varsin del av 
tidslinjen har vi kortfattat beskrivit innehållet i de kapitel som omfattas av respektive 
del. Vi har medvetet valt bort de delar som inte är relevanta för vår studie exempelvis 
kapitel om klockan, geometri samt mått och enheter. Genom tidslinjen fick vi en 
överskådlig bild av likheter och skillnader i de analyserade läromedlen. 
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Figur 7. Tidslinjer för årskurs 1 och 2. 

Efter en sammanställning av tidslinjerna framkom det att de analyserade läromedlen 
liknar varandra i början av årskurs 1 då samma områden bearbetas (se Figur 7). En 
annan skillnad är att FM introducerar räknesätten addition och subtraktion tidigare 
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än E. Exempelvis räkneoperationer med tre termer som inte alls förekommer i E tas 
upp i mitten av FM 1A. Addition och subtraktion med uppställning är även det något 
som skiljer läromedlen åt då detta presenteras med en termins skillnad, i mitten av 
FM 2A och i mitten av E 2B.  

Av tidslinjerna går att utläsa att E och FM tar upp området Naturliga tal ungefär 
samtidigt tidsmässigt men att FM går högre upp på tallinjen tidigare än E. Området 
Positionssystemet tas upp tidigare av E medan området Addition och Subtraktion 
introduceras tidigare i FM. Angående Tiotalsövergångar är det tydligt att det tas upp 
tidigare i FM, i början av höstterminen i årskurs 1 medan E tar upp området på 
vårterminen i årskurs 2. Det går även att läsa att kunskaperna kring detta område 
fördjupas i FM då det återkommer vid flera tillfällen i böckerna.  

6. Slutsatser 
I den här delen presenterar vi de slutsatser vi har dragit utifrån resultatet. 

FM behandlar i årskurs 1 alla delar som vi anser och som Emanuelsson och 
Emanuelsson (1997) menar, tillhör området taluppfattning medan E utesluter 
området Tiotalsövergångar under det första skolåret. Området Addition och 
Subtraktion fokuserar båda läromedlen mycket på under denna årskurs. I båda 
läromedlen i årskurs 1 introduceras området Positionssystemet i liten omfattning. 

I årskurs 2 hanteras områdena Naturliga tal och Tiotalsövergångar i likartad 
utsträckning i båda läromedlen. Fokus ligger på området Addition och Subtraktion i 
FM medan E delar fokus på de två tidigare nämnda områdena. Området 
Positionssystemet hanteras i båda läromedlen i minst utsträckning. 

Den kognitiva nivån som stimuleras mest av båda läromedlen samt i båda 
årskurserna är Förståelse. E behandlar nivån Tillämpning i större utsträckning än 
nivån Komma ihåg/Känna igen vilket är motsatsen till hur FM stimulerar de 
nämnda nivåerna, även detta gäller i båda årskurserna.  

E innehåller övergripande störst andel konkreta uppgifter, medan FM innehåller 
störst totalt antal uppgifter. Detta är en av skillnaderna som framgår av vår analys. 
Det finns flera skillnader än likheter mellan de analyserade läromedlen.  

7. Diskussion 
Denna del har vi delat in i tre avsnitt där vi i det första avsnittet diskuterar metoden 
som vi använt oss av. I det andra avsnittet diskuterar vi resultatet av studien. Förslag 
på fortsatt forskning avslutar vi denna del med. 

7.1. Metoddiskussion 
Kvalitativ innehållsanalys är den metod som vi har valt att använda oss av för att 
besvara vår frågeställning. Bryman (2002) skriver att det är den vanligaste metoden 
då dokument ska analyseras på ett kvalitativt sätt. Vi hade för avsikt att jämföra 
innehållet i två olika läromedel som riktar sig till de tidiga skolåren eftersom det är då 
taluppfattningen, som enligt oss är en viktig förutsättning för matematikkunskapen, 
grundläggs. 

Vi valde medvetet att begränsa oss till två läromedel. E som representerar ett svenskt 
läromedel och FM som är ett finskt läromedel som har översatts och används nu i allt 
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större utsträckning i svenska skolor. Eftersom bland annat den senaste PISA 
rapporten (Skolverket 2013) pekar på att svenska elevers matematikkunskaper 
sjunker och är lägre än elever i övriga nordiska länders kunskaper ville vi jämföra ett 
svenskt vanligt förekommande läromedel med ett läromedel som används i 
undervisningen i ett annat nordiskt land. I de analyserade läromedlen ville vi 
undersöka och jämföra hur området taluppfattning hanteras i de valda läromedlen. 
Vi valde att avgränsa oss till området taluppfattning då vi anser att det ligger till 
grund för de övriga matematiska kunskaperna och något som undervisningen i de 
tidiga skolåren borde fokusera på, vilket även Johansson och Wirth (2007) skriver 
om. 

För att möjliggöra analysen och jämförelsen skapade vi flera olika hjälpmedel. 
Gemensamt kom vi fram till att för att gynna vårt arbete på bästa sätt och för att på 
ett enkelt sätt kunna redovisa resultatet borde vi använda oss av tidslinjen och 
analysverktyget som båda finns presenterade tidigare i rapporten. Analysverktyget 
skapade vi efter inspiration av Persson och Söderström (2013). Det består av två 
dimensioner där det ena är kognitiva nivåer enligt Blooms taxonomi (Sandell 2004) 
som vi har anpassat till vår studie och det andra är kopplat till centralt innehåll i 
Lgr11 (Skolverket, 2011). Vi valde att använda oss av de olika nivåerna då vi 
samtycker med Sandells beskrivning av taxonomins användningsområden. 
Författaren skriver att den kan användas som ett hjälpmedel för lärare i dennes 
arbete med organisering och planering av undervisning, den är även användbar vid 
kvalitativa bedömningar. Vi anser att detta var ett bra och tillfredsställande arbetssätt 
då det på ett tydligt sätt visar resultatet av analysen. Ett problem som uppstod vid 
framställning av analysramverket var den omfattande informationen som skulle 
sammanställas i en och samma tabell.  

Vid tolkning av uppgifter upplevde vi att det i vissa fall kunde vara svårt att avgöra 
om uppgifter överhuvudtaget skulle räknas med och i så fall under vilken kategori. 
För att minska risken för olika tolkning av uppgifter har vi utfört analysen 
gemensamt. Detta har visat sig vara till en fördel för studiens tillförlitlighet då 
diskussioner erfordrades av arbetet, även om vi upplevde att det var tidskrävande. 

7.2. Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur läromedel i matematik under de första 
skolåren hanterar området taluppfattning. Efter genomförd analys kunde vi se att 
området taluppfattning hanteras olika av de två läromedlen. Vi tror att detta kan leda 
till samt vara en orsak till skillnader i elevers matematikresultat i undersökningarna 
som gjorts angående elevers matematikkunskaper. Vi anser precis som Sood och 
Jitendra (2007) skriver att kunskaper om taluppfattning ligger till grund för senare 
matematiska framgångar. I resultatet kunde vi se exempelvis att i E utesluts området 
Tiotalsövergångar helt i årskurs 1. Området kanske behandlas på annat sätt i 
undervisningen. Om läraren väljer att utgå helt ifrån boken och därmed utelämnar 
tiotalsövergångar tror vi att det för elever kan medföra en kunskapslucka som kan 
skapa svårigheter vid vidare kunskapsbildning inom matematiken. Sood och Jitendra 
(2007) menar att förmågan att uppfatta tal som olika sorter inte uppkommer 
spontant utan kräver undervisning samt att kunskaperna visas under slutet av 
årskurs 1 eller under årskurs 2. FM tar upp alla de områden som vi anser hör till 
området taluppfattning. Båda läromedlen fokuserar i liten omfattning på området 
Positionssystemet i denna årskurs.  
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Fortsättningsvis hanteras området Positionssystemet i liten utsträckning även i 
årskurs 2. Detta är något som vi anser att undervisningen borde fokusera mera på för 
att hos eleverna förankra kunskaper om de olika talsorterna, alltså positionssystemet. 
Goda kunskaper om positionssystemet är en nödvändig förutsättning enligt Malmer 
(2002) för vidareutveckling av talbegreppet. Johansson och Wirth (2007) betonar 
vikten av undervisning gällande positionssystemet då denna kunskap inte 
uppkommer spontant hos eleverna.  

Vidare ser vi i vårt resultat att Förståelse är den kognitiva nivå som stimuleras mest i 
de båda läromedlen samt i båda årskurserna. Detta anser vi är positivt då denna 
kognitiva nivå enligt oss handlar om att eleverna kan visa att de förstått det de lärt sig 
genom att knyta an den nya kunskapen till tidigare erfarenheter. De kognitiva 
nivåerna Tillämpning och Komma ihåg/Känna igen stimuleras i olika utsträckning i 
de analyserade läromedlen. E lägger mera fokus på Tillämpning medan FM fokuserar 
mera på Komma ihåg/Känna igen. Vi tror att dessa resultat kan antyda till att 
eleverna som arbetar med FM får mera grundläggande kunskaper än elever som 
arbetar med E. Däremot får de sistnämnda, tror vi, mera erfarenhet av att förankra 
sina kunskaper och tillämpa dem i olika situationer.  

I enighet med Johansson (2012) anser vi att konkreta modeller är ett sätt att 
synliggöra något som från början är abstrakt. Vi anser att det är en viktig del av 
matematikundervisningen då det underlättar för eleverna att skapa inre bilder av 
matematiska situationer. Vår analys pekar på att läromedlet E innehåller störst andel 
konkreta uppgifter. Här bör det tas i beaktning att FM innehåller betydligt fler antal 
analyserade uppgifter och att vårt resultat visar en procentuell andel av det totala 
antalet. Detta innebär att även om resultatet visar att E har större andel konkreta 
uppgifter så har elever som arbetar med FM fler konkreta uppgifter att lösa. Vi tror 
att FM:s syfte med det höga antalet uppgifter är att hålla alla elever inom samma 
område under samma period. 

Efter den genomförda analysen framgick det att det finns flera skillnader än likheter 
mellan de båda läromedlen. De åtskiljer sig inte enbart i deras sätt att behandla 
innehållet och stimulera kognitiva nivåer utan även i omfattningen av 
läromedelsserierna. Vi menar här att grundboken i FM innehåller många fler sidor än 
grundboken i E. Båda läromedelsserierna har extraböcker för de elever som kräver 
extra material, vilket är en av likheterna. Vi ser även att läromedlet FM har en annan 
uppbyggnad då den utgår ifrån lektioner som vardera har fyra sidor kopplade till sig. 
Läromedlet E har en annan idé som grund. Varje kapitel inleds med en gemensam 
genomgång som följs av eget arbete i böckerna vilket är ett klassiskt sätt att 
organisera den läromedelsstyrda undervisningen. Englund (1999) menar att kritik 
mot användning av läromedel grundar sig på en uppfattning att dessa kan vara 
hindrande och ledande i undervisningen som istället borde fokusera på elevers 
initiativ till eget lärande. Johansson och Wirth (2007) skriver om variationer bland 
läromedel samt lärares användning av densamma. Enligt författarna är användning 
av läromedel inte enbart negativt utan kan ha sina fördelar då eleverna kan känna en 
trygghet i att ha och räkna i en egen bok. Vi anser att det är viktigt att man som lärare 
är medveten om vilken roll läromedlet kan ha i matematikundervisningen. Detta 
finner vi stöd i hos Löwing och Kilborn (2002) som menar att inlärning inte sker 
automatiskt utan kräver både tålamod och möda av såväl eleven som läraren. Med 
detta menas att problematiken inte ligger i läromedlet utan i dess användning. Vi 
anser precis som författarna att läromedel ska vara ett stöd i elevernas utveckling av 
matematiska kunskaper och bör inte ersätta lärarens roll i undervisningen. 
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7.3. Vidare forskning 
Vi anser att möjligheterna till att bygga vidare på vår rapport och analys är flertaliga 
samt har flera aspekter. Då vi begränsat oss till området taluppfattning skulle den 
fortsatta forskningen kunna innebära att man väljer ett annat område inom 
matematiken eller att man väljer att undersöka de andra kognitiva nivåer som vi 
valde att inte ha med i denna studie. Lärarhandledningar skulle kunna vara i fokus i 
ett påbyggnadsarbete. Även flera läromedelsserier skulle kunna användas.  

En annan aspekt på arbetet skulle kunna vara att en annan datainsamlingsmetod 
används exempelvis intervjuer med lärare och elever.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Referenser 
 

Ahlberg, A. (2000). Att se utvecklingsmöjligheter i barns lärande. I Wallby, K., 
Emanuelsson, G., Johansson, B., Ryding, R. & Wallby, A. (red.). Nämnaren TEMA: 
Matematik från början (s. 9–97). Göteborgh: NCM/Nämnaren Göteborgs 
universitet. 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: LiberAB. 

Brändström, A (2003). Läroboken–något att fundera på. Nämnaren, nr4. 

Dunphy, E., (2007). The primary mathematics curriculum: enhancing its potential 
for developing young children´s number sense in the early years at school. I Irish 
Educational Studies. (s. 5 - 25). Hämtad 27 februari 2014, från 
http://dx.doi.org/10.1080/03323310601125088. 

Emanuelsson, G., Emanuelsson, L. (1997). Taluppfattning i tidiga skolår. Nämnaren, 
2, s.30-33. 

Englund, B., (1999). Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande. Pedagogisk 
forskning i Sverige, 4 (4), s. 327—348. 

Grevholm, B. (2012). Lära och undervisa matematik från förskoleklass till åk 6. 
Norstedts 

Johansson, K. (2012). Kan ett konkret arbetssätt inom matematiken förbättra 
elevers taluppfattning? En studie av lärares syn på att arbeta konkret inom matematiken. 

Examensarbete: Högskolan Gävle. 

Johansson, B. & Wirth, M., (2007). Så erövrar barnen matematiken 
Talradsmetoden ger nya möjligheter. Uppsala: Kunskapsföretaget AB. 

Kilborn, W. (1997). Didaktisk ämnesteori i matematik: Del 1. Grundläggande 
aritmetik. Malmö: Liber AB. 

Löwing, M. (2004). Matematikundervisningens konkreta gestaltning–En studie av 
kommunikationen lärare-elev och matematiklektionens didaktiska ramar. 
Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Löwing, M. (2006). Matematikundervisningens dilemman: hur öärare kan hantera 
lärandets komplexitet. Lund: Studentlitteratur. 

Löwing, M., Kilborn, W., (2002). Baskunskaper i matematik för skola, hem och 
samhälle. Lund: Studentlitteratur. 

Malmer, G. (2002). Bra matematik för alla. Nödvändig för elever med 
inlärningssvårigheter. Lund: Studentlitteratur. 

McIntosch, A. (2008). Förstå och använda tal – en handbok. Göteborg: NCM 

Neuman, D. (1989). Räknefärdighetens rötter. Stockholm: Utbildningsförlaget. 

Olander, S. (2012). Första åren med algebra Jämförelse av hur algebra framställs i en 

svensk och en finsk läroboksserie för årskurs 1-6. Examensarbete: Mälardalens Högskola. 

http://dx.doi.org/10.1080/03323310601125088


31 
 

Patel, R., Davidson, B., (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning. (3., uppdaterad uppl.). Lund: 
Studentlitteratur. 

Persson, L., Söderström, P., (2013). Applikationer för matematikundervisning –
analys av egenskaper och matematikinnehåll. Examensarbete: Mälardalens 
Högskola 

Reys, B.J., Reys, R.E. (1995). Perspektiv på Number sense och taluppfattning. 
Nämnaren, 1, s. 28- 33. 

Sandell, M. (2004). Lära sig kan alla! men inte på samma sätt och inte på samma 
dag. Stockholm: Förlagshuset Gothia AB 

Skolverket. (2003). Nationella kvalitetsgranskningar 2001 – 2002. Lusten att lära 
med fokus på matematik. Skolverkets rapport 221. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2011). Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011, Lgr11. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

Skolverket. (2013). PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och 
naturvetenskap. Skolverkets rapport 398. Stockholm: Skolverket. 

 

Sollervall, H., (2007). Tal och de fyra räknesätten. Lund: Studentlitteratur. 

 

Sood, S., & Jitendra, A.K., (2007). A Comparative Analysis of Number Sense 
Instruction in Reform- Based and Traditional Mathematics Textbooks I The Journal 
of special education Vol.41. (s. 145 -157). Hämtad den 27 februari 2014 från 
http://sed.sagepub.com/content/41/31/145. 

 

Sterner, G., Johansson, B. (2006) Räkneord, uppräkning och taluppfattning I 
Doverborg, E., Emanuelsson, G., (red.) Små barns matematik.( s. 71— 88). Göteborg. 

 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur. 

Szrendei, J. (1996). Concrete Materials in the Classroom. I Bishop, A. J. 
International handbook of mathematics education. Dordrecht: Kluwer, cop 

Analyserade läromedel 

Olsson, I. & Forsbäck, M. (2008). Matte Eldorado 1A. Stockholm: Natur och kultur. 

Olsson, I. & Forsbäck, M. (2008). Matte Eldorado 1B. Stockholm: Natur och kultur. 

Olsson, I. & Forsbäck, M. (2009). Matte Eldorado 2A. Stockholm: Natur och kultur. 

Olsson, I. & Forsbäck, M. (2009). Matte Eldorado 2B. Stockholm: Natur och kultur. 

Ristola, K., Tapaninaho,T. & Tirronen, L. (2007). Översättning av Heinonen, C. 
(2012). Favoritmatematik 1A. Lund: Studentlitteratur. 

http://sed.sagepub.com/content/41/31/145


32 
 

Ristola, K., Tapaninaho,T. & Tirronen, L. (2007). Översättning av Heinonen, C. 
(2012). Favoritmatematik 1B. Lund: Studentlitteratur. 

Ristola, K., Tapaninaho,T. & Tirronen, L. (2007). Översättning av Heinonen, C. 
(2012). Favoritmatematik 2A. Lund: Studentlitteratur. 

Ristola, K., Tapaninaho,T. & Tirronen, L. (2007). Översättning av Heinonen, C. 
(2012). Favoritmatematik 2B. Lund: Studentlitteratur. 

 

 


