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Abstract 

 
This study is a survey of textbooks in mathematics regarding the concept of learning in an 

investigating environment. In the debate of today concern for students� mathematical skills is often 

revealed. This fact together with the results of a quality research from 2003 of mathematical 

teaching in Sweden performed by Skolverket has motivated this study. In the quality research it is 

proven that students� lack of motivation to learn mathematics partly is coursed by a lack of 

investigating activities in the teaching situations and the predominance of textbooks in 

mathematical teaching. How a sample of mathematical textbooks for school year six from Sweden 

and Denmark supports an investigating way of teaching is examined based on a model of analysis 

developed by the author. The results of the survey show that the sample of Swedish math books is 

relatively homogeneous and only supports an investigating way of teaching to a limited extent. The 

sample of Danish math books shows greater variation and provides support for this way of teaching 

and learning to a greater extent and of higher quality. The support for an investigating way of 

learning mathematics is in the Danish math books composed by challenging students to act in an 

investigating way to explore mathematical connexions at a concrete and abstract level of 

understanding. This study has led to numerous new questions and subjects for future research.   



 2

Sammanfattning 
 

Denna C-uppsats utgår i från den omfattande debatten i samhället om elevernas 

matematikkunskaper i dagens skola. Arbetet har i hög grad motiverats av Skolverkets 

kvalitetsgranskning �Lusten att lära� från 2003, som har visat att matematikundervisningen i Sverige 

många gånger domineras av läroboken och saknar variation, kreativitet, aktivitet och att appellera 

till flera sinnen. Arbetet har syftat till att beskriva det undersökande förhållningssättet i 

matematikundervisningen utifrån forskning och teori samt att undersöka hur detta tillämpas i 

läromedel för årskurs 6 i Sverige och i Danmark. Jag har i arbetet tagit del av teori om lärande och 

matematikdidaktik med fokus på det konstruktivistiska perspektivet. Utifrån denna teoriram har jag 

utvecklat en analysmodell. Åtta utvalda läromedel har undersökts utifrån denna analysmodell med 

fokus på kriterier kring uppgiftens karaktär, elevens agerande och olika inlärningsstilar. Analysens 

resultat är att de fyra svenska läromedlen utgör en relativt homogen grupp med en rätt begränsad 

tillämpning av det undersökande förhållningssättet. De fyra danska läromedlen visar jämförelsevis 

på större variation. I dessa läromedel tillämpas det undersökande förhållningssättet på olika sätt och 

läromedlen ger mer och kvalitativt bättre stöd till hur undervisningen kan se ut. I dessa läromedel 

uppmanas eleverna att vara aktiva och utmanas undersöka matematiska samband både på den 

konkreta nivån och på den abstrakta nivån. Analysen har ledt till diskussion och formuleringar av en 

mängd nya och intressanta frågeställningar som framtida forskning kan bygga vidare på.  

 

Nyckelord:  

Matematikdidaktik, undersökande förhållningssätt, läromedel, Danmark, laboration, inlärningsstilar. 
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Förord 
 

Denna C-uppsats problemområde har mitt stora intresse av flera orsaker. Först och främst därför att 

jag som blivande matematiklärare intresserar mig för matematikdidaktik generellt. Dessutom har 

jag med bakgrund av studie och praktik börjat intressera mig för det undersökande 

förhållningssättet i matematikundervisningen. Samtidigt är jag från Danmark, men flyttade till 

Sverige för ett och ett halvt år sedan. Efter att ha läst fem års ekonomi & marknadsföring och jobbat 

tre år i det privata affärslivet tyckte jag att det var på tiden att förverkliga min dröm om att bli 

lärare. Denna möjlighet fannts på Södertörns Högskolas kompletterande lärarutbildning vilket jag är 

mycket glad för. Jag har under mina praktikperioder i årskurs 6 fått erfarenheter av hur det 

undersökande förhållningssättet i matematikundervisningen har praktiserats. Jag har även sedan fått 

en deltidsanställning i matematik i årskurs 2 och 3 där jag har haft hand om den praktiska delan av 

matematikundervisningen, vilket har gett mig erfarenhet med hur det undersökande 

förhållningssättet kan förverkligas. Dessa erfarenheter har dock inte tagit utgångspunkt i läromedlet 

utan kompletterat detta och jag undrar om det behöver vara så? Att välja att undersöka läromedel i 

matematik i Sverige och Danmark har således både anknytning till mitt intresse och min bakgrund.  

 

Jag har i arbetet med C-uppsatsen fått god hjälp ut av min handledare och vi har fört intressanta 

samtal kring matematiken och livets stora frågor. Jag har även fått värdefull språklig hjälp. Jag vill 

härmed tacka för det. Jag vill dessutom tacka för perspektiv och spännande diskussioner med olika 

lärare jag känner i båda Danmark och Sverige.  

 

 

 

Stockholm 24. maj 2006 

 

Zanne Kilden 
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1 Inledning och problemformulering 

Föreliggande arbete är en undersökning av läromedel i matematik i årskurs 6 i Sverige och i 

Danmark med fokus på matematikdidaktik och olika undersökande förhållningssätt. Studien har 

formats utifrån mitt eget intresse och ämnets samhälleliga och vetenskapliga aktualitet. Det finns en 

omfattande debatt kring elevers kunskaper och förmåga i skolan, inte minst i matematik. Många 

elever har tyvärr svårigheter i matematik1. Därför är det angeläget att intressera sig för hur skolan 

och lärarna kan bli bättre på att undervisa i matematik. Då gäller det dels att vara bättre på att förstå 

hur elever lär sig matematik, dels att låta detta få konsekvenser i matematikundervisningen. Jag är, 

grundad på erfarenhet, forskning och litteratur, övertygad om att flera inslag av ett undersökande 

förhållningssätt kan hjälpa matematiklärandets utvecklingen i en positiv riktning. 

 

Jag har hittat tidigare forskning kring didaktik och även läromedel i matematik men jag har inte 

hittat någon undersökning av läromedel i matematik med fokus på det undersökande 

förhållningssätt och inte heller någon jämförande undersökning mellan Sverige och Danmark. Jag 

har sökt i olika databaser och har även kontaktat relevanta förlag, Vetenskapsrådet, Skolverket, 

Myndighet för Skolutveckling, Sveriges Läromedelförfattares Förbund och Lärarhögkolan i 

Stockholm. 

 

Angående relevant forskning har särskilt Skolverkets nationella kvalitetsgranskning �Lusten att lära 

� med fokus på matematik�2 varit en motivation för arbetet. I rapporten framhållas lusten att lära 

som något som engagerar både kropp och själ. Lusten att lära definieras i rapporten som en inre 

drivkraft hos den lärande. Den lärande känner tillit till sin förmåga att söka och forma ny kunskap3. 

Skolverket påpekar att det finns signaler om att undervisningen i andra ämnen än matematik är mer 

progressiv när det gäller bred och djup vad gäller innehåll och arbetssätt. Rapporten kommer fram 

till olika kännetecken på bra matematikundervisning som att det finns utrymme för känsla och 

tanke, upptäckarglädje, engagemang och aktivitet hos både elever och lärare samt att det finns 

variation i innehåll och arbetsformer. En av faktorerna som kvalitetsgranskningen har identifierat i 

matematikundervisningen i förhållande till lust att lära är just att det har funnits inslag av ett 

                                                
1 se t.ex. Adler 2005 s4 och Löwing och Kilborn 2002 s11. 
2 Skolverket 2003 
3 Ibid s8-9 
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laborativt, undersökande arbetssätt1. En annan aspekt som granskningen visar är att det ofta sker ett 

skifte från de yngre till de äldre årskurser, där eleverna får mindre och mindre laborativa 

arbetsformer2. Dessa två aspekter tillsammans med det faktum, som redovisas av Skolverket, att den 

modellen som dominerar undervisningen i matematik är enskilt arbete i boken3, anser jag som 

viktig motivation för den undersökning jag kommer att genomföra.  

 

Slutsatsen av Skolverkets rapport är att det finns ett mål om mera variation i arbetsformer för att 

öka lusten att lära matematik. Det behövs mer kreativitet, aktivitet och vädjan till flera sinnen. Det 

behövs ett mera varierat arbetssätt med inslag av laboration och grupparbete. Samtidigt visar 

granskningen att �läroboken har närmast total dominans i matematikundervisningen�4. Skolverket 

uppmanar till att minska lärobokens dominans. Jag vill i stället vända lite på det och fråga hur 

läroböckerna, nu när vi vet att de är så dominerande i matematikundervisningen, tillsammans med 

lärarhandledningerna ger stöd för det undersökande och laborativa förhållnings- och arbetssätt som 

supplement eller alternativ till traditionell individuell tyst färdighetsträning i boken?  

 

1.1 Problemformulering 
Enligt den svenska kursplanen i matematik är det bland annat ett mål att eleverna skall kunna 

kommunicera inom matematiken. Vilket arbetssätt man skall använda är valfritt, men det står bland 

annat att det skall finnas möjligheter till aktivt och öppet sökande. Därutöver finns det en stor del 

teori som förespråker att man genom att ändra arbetsformer och sammanhang kan öka chanserna till 

att barn lär sig matematik5. 

 

Jag önskar i denna uppsats att öka min kunskap om de didaktiska möjligheterna inom matematiken. 

Jag kommer därför att fördjupa mig i litteratur kring detta med fokus på det undersökande 

förhållningssättet samt koppla teorin till olika exempel på läromedel i matematikundervisningen. 

Eftersom jag är från Danmark har jag i kombination med mitt intresse för matematikdidaktikens 

praktiska sidor också naturligt ett intresse för matematikundervisning i Danmark jämfört med 

Sverige. Jag har även märkt ett intresse från många andra lärare och studenter för �danska� 

förhållanden och tvärt om från lärare jag känner i Danmark. Det torde alltså vara ett ämne av 
                                                
1 Skolverket 2003 s14-15 
2 Ibid s17 
3 Ibid s20 
4 Ibid s56f 
5 Se t.ex. Unenge m.fl. 1994 och Löwing och Kilborn 2002. 
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intresse för andra än mig själv. Jag har under min utbildning och inte minst min VFU och mitt 

deltidsjob inom skolan fått stort intresse för hur man kan använda ett undersökande förhållningssätt 

i matematikundervisningen och därmed förbättra elevernas inlärning. Jag kommer att fördjupa mig i 

detta begrepp i denna uppsats, men inledningsvis skall jag utveckla begreppet med ord som praktisk 

matematik, att prata matematik, att göra matematik, laboration, grupparbete, olika inlärningsstilar 

etc. Den övergripande frågeställningen är således: vilket stöd får man i olika läroböcker och 

lärarhandledningar till att lära sig matematiken utifrån ett undersökande förhållningssätt i dagens 

skola?   

 

1.1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad teorin säger om matematikdidaktik med fokus på ett 

undersökande förhållningssätt och sedan jämföra detta med olika exempel på nuvarande vanligt 

använda matematikläromedel från Sverige och Danmark. Syftet är således att ta reda på om och i 

givet fall på vilket sätt och i vilken mån det undersökande förhållningssättet tillämpas i läromedlen 

och på så sätt få en förståelse för hur det ser ut i dagens skola. Ett delsyfte är en jämförelse mellan 

de två länderna i förhållande till den övergripande frågeställningen.  

 

Frågaställningarna är: 

 

• Hur behandlar utvald relevant litteratur det undersökande förhållningssättet i matematik-

undervisningen? 

• Vilket stöd för ett undersökande förhållningssätt finns i utvalda exempel på läromedel i 

matematik i årskurs 6 i Sverige och i Danmark?  

! Hur ser detta stöd ut? 

! Finns det skillnader mellan de utvalda läromedlen från Danmark och de från 

Sverige och i så fall vilka?  

 

Undersökningen kommer således att fokusera på de kvalitativa aspekterna av läromedlens 

tillämpningar av det undersökande förhållningssättet, men även kvantitativa aspekter av detta ingår. 
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1.2 Disposition 
För att strukturera arbetet och för att föra läsaren så bra som möjligt genom uppsatsens delar har jag 

gjort följande översikt över uppsatsens disposition. Innehållet struktureres här visuellt i tre delar. 

 

1 Inledning och problemformulering
2 Teoriram
3 Undersökningsdesign

4 Undersökning, analys och resultat

5 Diskussion, reflektion och konklusion

 

2 Teoriram 

Ett mål för mig med denna uppsats var att öka min kunskap om de didaktiska möjligheterna inom 

matematikundervisning. Därför har jag läst mycket litteratur kring teori om lärande och didaktik. 

Jag har valt ut litteratur efter sökningar på olika bibliotek, hänvisningar i annan litteratur, samtal 

med andra studerande och lärare samt min handledare på C-uppsatsen. Jag bedömer att jag har hittat 

och läst relevant litteratur och att mängden uppfyller denna undersöknings syfte. Jag kommer nu att 

beskriva viktiga delar ur den lästa litteraturen. Detta avsnitt skapar en grund för analysen av 

läromedlen. 

 

2.1 Styrdokument 
Denna uppsats är skriven på den svenska lärarutbildningen och utgångspunkten för undersökningen 

är därmed också svensk läroplan och kursplan. Men eftersom undersökningen även omfattar danska 

läromedel är det relevant att titta lite närmare på danska läroplaner och kursplaner. Detta skall inte 

uppfattas som en detaljerad analys av skillnader i styrdokumenten de två länder emellan utan som 

en översikt som bakgrundskunskap för analysen av läromedel. Det skulle bli en hel C-uppsats i sig 

att undersöka skillnaderna mellan skolsystemen i Danmark och Sverige vilket jag alltså inte 

kommer att fördjupa mig i. Omvänt behöver denna undersökning sättas in i ett sammanhang och 

resultaten bör ses i perspektivet av relevanta delar av styrdokument i de två länderna. Framtida 
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liknande undersökningar kan med fördel göra undersökningen bättre genom att även undersöka 

styrdokument i de både länderna mera djupgående och likvärdigt. Men, som nämnt är det en av 

avgränsningarna i denna uppsats att utgångspunkten är Sverige.  

 

2.1.1 Läroplan och kursplan i Sverige 

 

�Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen�1.  

 

Så står det i den svenska Läroplanen från 1994. Vidare står det som mål att sträva mot att varje elev 

skall lära sig �att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att 

formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt 

granska och värdera påståenden och förhållanden...�2. �Läraren skall svara för att eleverna får 

pröva olika arbetssätt och arbetsformer�3. I samma Läroplan står det också att �undervisningen 

skall vara saklig och allsidig�4. Vidare står det att �Genom rika möjligheter att samtala, läsa och 

skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga�5. Detta gäller allmänt och jag tolkar således att det även gäller i 

matematikundervisningen. Läroplanen förespråkar �en varierad och balanserad sammansättning av 

innehåll och arbetsformer. I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska sinnliga och 

estetiska aspekterna uppmärksammas.... de skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och 

uppleva känslor och stämningar.... det skall finnas möjlighet att pröva, utforska, tillägna sig och 

gestalta olika kunskaper och erfarenheter�6.  

 

Enligt den svenska kursplanen för matematik är det ett mål att eleverna skall kunna kommunicera 

inom matematiken. Följande utdrag är från kursplanen i matematik: 

                                                
1Lpo94 s18  
2 Ibid s19 
3 Ibid s24 
4 Ibid s9 
5 Ibid s15 
6 Ibid s16 
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...För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, 
problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 
uttrycksformer...

...Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att 
kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer...

...Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera 
matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter 
förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem...

...utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser 
och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande...

 
Ovanstående är den formella bakgrunden för denna undersökning och ger sitt tydliga stöd till det 

undersökande förhållningssättet i matematikundervisningen. 

 

2.1.2 Fælles Mål i Danmark 

I Danmark kallas kursplanerna för Fælles Mål1. Fælles Mål för matematik är också målstyrd. Den är 

mer detaljerad än den svenska kursplanen i matematik men har därutöver flera gemensamma drag 

med den svenska kursplanen för matematik. Jag kommer nu att lyfta fram utdrag som har med 

denna uppsats problemområde att göra, nämligen det undersökande förhållningssättet. 

 

�Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare at matematik både er et redskab til 

problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og 

fremme deres fantasi og nysgerrighed�. Det är dessutom ett mål att �Eleverne er i stand til at 

benytte undersøgelser, systematiseringer og ræsonnementer til at løse problemer og erkende 

generelle sammenhænge, veksle mellem praksis og teori, anvende relevante faglige udtryk og 

kommunikere om fagets emner med en passende grad af præcision�.  

 

Angående �kommunikation och problemlösning� står det att2 �...Eleverne kender til 

eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer. Eleverne kan beskrive løsningsmetoder 

gennem samtaler og skriftlige notater. Eleverne kan opstille hypoteser og efterfølgende ved at 

                                                
1 www.faellesmaal.uvm.dk/fag/Matematik.htm pr. 06.05.23 
2 I Fælles Mål finns även �trinmål� för avslutat årskurs 3, 6, 9 och 10 (årskurs 10 är ett valfrit grundskola år). Detta 
utdrag är tagit från trinmål efter årskurs 6. 
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�gætte og prøve efter� medvirke til at opbygge faglige begreber og indledende generaliseringer. 

Eleverne kan formulere, løse og beskrive problemer og i forbindelse hermed anvende forskellige 

metoder, arbejdsformer og redskaber. Eleverne kan samarbejde med andre om at anvende 

matematik ved problemløsning. Eleverne kan undersøge, systematisere og begrunde matematisk ud 

fra arbejde med konkrete materialer�.  

 

Fælles Mål innehåller även en handledning. Denna handledning tar bland annat upp elevernas olika 

inlärningsstilar och den synpunkten att �en dybtgående indsigt på ét abstraktionsniveau vil ofte på 

et senere tidspunkt blive afløst af en lige så indgående forståelse på et højere abstraktionsniveau�. 

Härmed lägger handledningen fram fördelarna vid konkretisering av innehållet i matematiken. 

Handledningen behandlar också val av läromedel. Det råd som ges är att använda läromedlerna 

nyanserat. Vidare bör läromedlen öppna för flera olika väger för eleverna och om uppgifterna bara 

ledar till ett svar, där eleven alldrig ges möjlighet till argumentation då är det enbart några av 

ämnets aspekter som det undervisas i.  

 

Det framgår således att det även i danska styrdokument finns ett tydligt stöd till det undersökande 

förhållningssättet i matematikundervisningen.   

 

2.2 Teori om lärande 
Den konstruktivistiska teorin har stor koppling till tanken om det undersökande förhållningssättet. 

Konstruktivismen är en filosofisk teori om kunskap och lärande som enligt Engström sedan slutet 

på 1980-talet har växt fram som ett dominerande paradigm inom matematikdidaktisk forskning 

världen över1. 

 

�Det är i människans medvetande som uppfattningen om omvärlden konstrueras�. 

 

Så skriver Gran i �Matematik på elevens villkor�2. Kärnan i konstruktivismen, som bland annat 

bygger på Vygotskys och Piagets teoribildningar, är att det är barnet själv som formar sina 

föreställningar och sina uppfattningar om omvärlden. Kunskap anses alltså inte vara direkt 

överförbar från en individ till en annan. Hur föreställningarna tar form hos individen är beroende av 

                                                
1 Engström i Gran 1998 s24 
2 Gran 1998 s17 



 12

erfarenheter, varför barn som kommer från skilda miljöer formar sina tankar och sina föreställningar 

på olika sätt1. De konstruktivistiska ideerna har även påverkat Läroplanen från 19942. I detta 

sammanhang har Löwing och Kilborn påpekat att det tyvärr har haft följden att fler och fler lärare 

anser att deras roll mer är att vara passiva handledare till elever som på egen hand konstruerar 

kunskaperna med hjälp av läromedel. Det skiljer sig från den konstruktivistisk syn som betonar att 

lärarens stora uppgift att arrangera undervisningssituationer som ger eleverna möjligheter att 

konstruera ny kunskap3. 

 

Skolverkets kvalitetsgranskning skriver att Läroplanen utöver konstruktivismen är påverkad av 

metakognitiv och kognitiv teori samt symbolisk interaktionism4. I rapporten kopplas dessa teorier 

specifikt till granskningen av �lusten att lära�. Samma koppling anser jag är högst relevant för 

närvarande analys av det undersökande förhållningssättet eftersom motivation och lust till att lära är 

viktigt om man skall �orka� undersöka och experimentera och tänka vidare. Psykolog och författare 

Björn Adler påpekar i detta sammanhang att en av de viktiga byggstenarna för att kunna hantera 

matematiken är motivation, lust och energi5. Adler menar att anledningen till att många har 

svårigheter och blandade känslor inför matematik ofta kan tillskrivas att undervisningen inte har 

varit tillräckligt lustfyllt eller spännande och att många elever inte ser kopplingen till nyttan av 

ämnet i sin vardag.6 Författarna framhåller i Skolverkets rapport att det konstruktivistiska 

perspektivet på lust att lära innebär engagemang, aktivt deltagande i lärandesituationer, intensitet 

och iver hos eleverna. Teori om metakognition och kognition handlar om de tankefunktioner med 

vars hjälp vi hanterar information. Detta kopplas till lust att lära vid att observera elevers träning i 

att problematisera, ifrågasätta, föra dialog och diskussioner. Slutligen kopplas symbolisk 

interaktionism till lust att lära. Symbolisk interaktionism handlar om de lärandes samspel med hjälp 

av symbolspråk och innebär i förhållande till lust att lära att använda olika språkliga uttryck som 

tal-, skrift-, bild- och kroppsspråk. Symbolisk interaktionism pekar också på att det måste finnas en 

arena för dialog och social interaktion samt att undervisningen innehåller begripliga 

undervisningssituationer med både skriftlig och muntlig kommunikation7.    

 
                                                
1 Gran 1998 s17 
2 Se t.ex. Engström i Gran 1998 s24 och Löwing och Kilborn 2002 s11. 
3 Löwing och Kilborn 2002 s12.  
4 Skolverket 2003 s9 
5 Adler 2005 s12  
6 Ibid s4 
7 Skolverket 2003 s9-10 



 13

Inom all teori och forskning kring lärande och didaktik påminner Gran om att inte förbise 

undervisningens sociala grundvillkor1. Detta förstår jag som en påminnelse om att varje elev har sitt 

sätt att lära men samtidigt lär ingen elev i ett vakuum. Eleven ingår i ett socialt sammanhang och 

detta påverkar läroprocessen. Detta håller jag med om även om denna undersökning inte behandlar 

undersökningar av läroböckerna i sitt sammanhang � i klassrummet. Denna undersökning innefattar 

dock olika element som grupparbete, diskussion och dialog i undersökningsinnehållet. Jag menar 

således att Gran har en viktig poäng.  

 

2.3 Didaktik 
Inom matematikdidaktisk teori har det skett en utveckling vilket jag själv har erfarit. Det framgick 

även ganska tydligt för mig när jag läste i boken �Matematikdidaktik för klasslärare�, av Jan 

Unenge från 19852. Det skrivs i boken på flera ställen om �att lära ut�. Nuförtiden är 

konstruktivistisk teori mera förhärskande i litteraturen och forskning kring didaktik och det handlar 

då snarare om att eleverna lär sig. Om man jämför tidigare didaktisk teori med nyare 

matematikdidaktik utifrån de två böckerna Unenge (1985) och Gran (1998) har det skett en 

utveckling från att traditionellt se vägen från färdighetsträning till begreppsförståelse till att i 1998 

prata om den gyllne inlärningsregeln: �först verklighet, sedan teori, och sedan tillbaka till 

verkligheten�. Gran framhävar även att det fortfarande oftast går den motsatta vägen i skolan. Att 

man först ger symbolen eller räkneregeln och sedan förklarar man dem och tillämpar dem på nya 

fall3. Tesen om den gyllne regeln pekar alltså på att den konkreta situationen är en utgångspunkt för 

förståelsen. Det skall bli intressant att se vilken didaktik läromedlen förespråker. Om de tar 

utgångspunkt i verkligheten eller i teorien och färdigheten.  

 

Samtidigt utgick Unenge redan 1985 från vad man kan kalla väsentliga didaktiska frågor, som jag 

menar är mycket viktiga att ställa även i dag. Dessa didaktiska frågor är4: 

 

Vad skall vi undervisa om?  

Varför skall vi undervisa om detta?  

Hur skall vi undervisa om detta?  

                                                
1 Gran 1998 s15 
2 Unenge 1985 
3 Gran 1998 s21 
4 Unenge 1985 s170  
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Hur lär sig eleverna detta?  

Hur tänker de?  

Vilka associationer får de? 

 

Jag skulle vilja tillägga frågan Vem är det som skall undervisas?, eftersom jag menar det är oerhört 

viktigt att ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. Detta framgår även av 

Läroplanen. Hur man svarer på frågorna beror dock mycket på erfarenhet samt på kunskapssyn och 

människosyn och det går att lägga olika meningar och tolkningar in.  

 

Engström skriver i boken �Matematik på elevens villkor�1 från 1998, om konstruktivismen som ett 

dominerande paradigm inom matematikdidaktisk forskning. Vidare skriver Engström om tre 

aspekter av kunskap, nämligen kunskapens konstruktivistiska aspekt, kontextuella aspekt och 

funktionella aspekt. Kunskapens konstruktivistiska aspekt innebär att göra världen begriplig. 

Kunskap är inte en avbildning av världen och kan inte överföras från en människa till en annan. Den 

lärande organiserar snarare sin erfarenhetsvärld i en aktiv process. Kunskapens kontextuella aspekt 

innebär att kunskap är beroende av sitt sammanhang. Att se kunskap som redskap ingår i den 

funktionella aspekten. Engström nämner dessutom aha-upplevelsen som begrepp2. Han skriver att 

olika forskare har framhållit att aha-upplevelsen är ett tecken på inlärning genom insikt. Det har 

också kallats diskontinuiteter, språng eller hopp. Poängen är att lärande inte är en rättlinjig process. 

�Lärandet handlar om kvaliteter och inte om kvantiteter�.  

 

Piaget har använt begreppet reflektiv abstraktion. Matematisk kunskap konstrueras enligt denna 

teori av den lärande genom abstraktion som reflekterar på handling. �Matematisk kunskap är inget 

som kan ges till barn. De utvecklar själva sina föreställningar om matematiska objekt och begrepp 

genom reflektion när de är engagerade i matematiska aktiviteter. Att reflektera över de erfarenheter 

man gör och att kommunicera dessa erfarenheter med kamrater och lärare är nogåt av kärnan i 

matematikämnet�3.  

 

Unenge, Sandahl och Wyndhamn skriver i boken �Lära matematik� om kontextens betydelse för 

inlärning. De refererar att en tämligen enig forskning visar att inlärningsresultaten är mycket 

                                                
1 Engström i Gran 1998 s24-25 
2 Ibid s25-26 
3 Ibid s27 
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beroende av i vilken situation den önskade inlärning sker. Många forskare har visat på skillnaderna 

mellan vad som händer i skolan och utanför skolan och att man lär sig mycket � kanske det mesta � 

utanför i andra sammanhang och miljöer. Det är en risk att två parallella kunskaper utvecklas. 

Författarna hävder att man därför genom att ändra arbetsformer och sammanhang � kontext � i 

skolan väsentligen kan öka elevernas chanser till inlärning. Några av skillnaderna på �i skolan� och 

�utanför skolan� är enligt författerna dessa1: 

 

I skolan   Utanför skolan 
konstlade problem   äkta problem 
på-papper-presenterade  direkt upplevda 
teoretiska lösningar  praktiska lösningar 
lösning kan avbrytas  lösning kan fullföljas 
lära av fel   göra rätt från början 
begränsning av tillåtna hjälpmedel tillgång till �alla� hjälpmedel 
individuellt arbete  samarbete 
ett sätt � en metod  finna många olika lösningar 
svaret i fokus   problem och lösning i fokus  
 

Författarna sätter upp ett rutnät som ram för innehållet i deras bok och för att illustrera målet för 

matematisk förståelse � de kallar det för meningsfullt lärande2. Rutnätet bygger på påståendet att 

innehållet i undervisningen måste vara båda relevant och begripligt. Dessa två begrepp innehåller 

enligt författarna flera nivåer vilket illustreras i följande tabell3: 

 

Relevans  
Speciell Generell 

Göra   
Berätta   
Förklara   Begriplighet 

Argumentera   
 
 

Tabellen kan inspirera till tankar om både vad och hur man lär. Begreppet �relevans� kan ses i 

förhållande till uppgiftens kontext som nämnt ovanför. För om eleverna bara löser uppgifter i en 

kontext och alldrig inser att uppgifterna är intressanta ur ett mer generellt perspektiv då missar 

eleven en del av matematikens värde. Att gå från det speciella till det generella är alltså en 

                                                
1 Unenge mfl. 1994 s78-79 
2 Ibid s9ff 
3 Ibid s12 
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progression i kunskaperna. På samma sätt är det en progression i lärandet att eleven utvecklar sina 

förmåger från att �göra�, till exempel lösa en uppgift genom att addera, till att kunna berätta om 

vilka tankar som låg bak om handlingen. Nästa steg kan vara att eleven kan förklara hur till exempel 

metoden fungerar och kanske även kunna argumentera för varför. Bakom �argumentation� kan 

enligt författarna utöver kunskaper ligga värderingar och ställningstaganden och eleven kanske 

upptäcker att denna behöver ny kunskap eller ny information1.  

 

Många matematikforskare menar enligt författarna att algoritmiseringen � inte minst i läroböckerna 

� är en fara i matematikundervisningen. Det kan betyda att eleverna i undervisningen först får lära 

sig en algoritm och sedan räkna en rad uppgifter i läroboken där just denna algoritm är användbar2. 

Därmed arbeter eleven tyvärr bara i rutan �att göra i en situation med speciell relevans�. Författarna 

uppmanar också till eftertanke kring prov och diagnos3. I vilken �ruta� jobbar eleverna då? Det blir 

ofta fokus på �att göra rätt� i stället för fokus på kvaliteten i elevernas tankar. En didaktisk fråga är 

om alla rutor i tabellen skall uppmärksammas i undervisningen och var man bör börja. Författarna 

menar att eleverna bör få både formellt och funktionellt godtagbara färdigheter. Enligt författarna 

pekar forskningen på att det är mest gynnsamt att introducera ett funktionellt perspektiv som 

överordnat ett formellt. Därför att insikten om färdighetens funktionella legitimitet är en bättre 

motivationskälla för inlärning4. Det är enligt författarna viktigt att barn lär sig i ett sammanhang. 

Delkunskaper och delfärdigheter får sin roll och sitt värde genom insikt om i vilket större 

sammanhang de ingår. Det räcker inte �att göra� för att förstå. Eleven måste få tillfällen att uppfatta 

sambandet mellan det de gör och verkligheten. De måste förstå sambandet mellan den specifika 

situationen och en generell situation. När man talar om det undersökande förhållningssättet och 

värdet av praktiska aktiviteter och vardagsproblem är det således viktigt att man inte glömmer bort 

den övergripande poängen som ligger i matematikens generaliserbarhet. Om man har en alltför stark 

fokusering på �vardagsproblem� då försvinner ämnets struktur och matematikens styrka blir dold för 

många elever.  

 

Ett sätt att vända på den traditionella mönstern i undervisningen är att vända på frågor och svar. I 

boken �The Art of Problem Posing� poängterar författarna Brown och Walter att problem ofta 

                                                
1 Unenge mfl. 1994 s10-11 
2 Ibid s88-89 
3 Ibid s13 
4 Ibid s188-195  
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kommer från en bok eller från läraren och att det då är elevernas uppgift att lösa problemen1. Om 

man vänder på detta, menar författarna att eleverna kan utveckla förmågan att se begrepp tydligare 

och uppnå en djupare förståelse. Denna tankegång är i enlighet med konstruktivismen och teorin 

kring att förståelse och kunskap förutsätter att eleven deltar och arbeter med och modificerar det 

som skall förstås. Författarna menar dessutom att det faktum att många känner olust inför 

matematik delvis kan förklaras med skolans tradition att fokusera på �rätt� svar. Men för att uppnå 

förståelse genom att vända saker och ting på huvudet och därmed förstå implicitta antaganden och 

kontextens betydelse behövs inte alltid rätta eller exakta svar2. 

 

�It is extremely important mathematically as well as intellectually to appreciate that there are times 

not only when it is unnecessary and undesirable to get exact answers, but when it is impossible to 

do so�3. 

 

2.4 Inlärningsstilar  
Undervisningen skall enligt Läroplanen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Det står 

också i Läroplanen, jfr. citatet från tidigare, att de intellektuella såväl som de praktiska sinnliga och 

estetiska aspekterna skall uppmärksammas. En av samtidens mest inflytelserika psykologer och 

tänkare på utbildningsområdet är Howard Gardner4. Han hävder att människor besitter flera olika 

�intelligenser�. Gardner talar om de åtta intelligenserna: Språklig intelligens, Logisk-matematisk 

intelligens, Visuell-rumslig intelligens, Kroppslig-kinestetisk intelligens, Musikalisk intelligens, 

Social intelligens, Intrapersonell intelligens och Naturalistisk intelligens.  

 

Gardners teori innebär att var och en äger alla de åtta intelligenserna, men vi skiljer oss åt i fråga 

om starka och svaga sidor5. Vi kan alla enligt Gardner utveckla våra olika intelligenser om vi får 

lämplig uppmuntran, om vi vistas i en stimulerande miljö och får god undervisning. Inom ett 

skolämne till exempell tas då flera intelligenser i anspråk. Gardners teori betonar stor variation 

såväl inom som mellan intelligenser. Poängen med Gardners teori är att vi alla är olika och detta 

måste man, inte minst som lärare, erkänna enligt Gardner. Därutöver säger Gardner inte så mycket 

om pedagogiska slutsatser av hans teori. Han har dock skrivit att lärare bör erbjuda en mångfald av 
                                                
1 Brown och Walter 2005 s1-5  
2 Ibid s18  
3 Ibid s28 
4 Forsell 2005 s214 
5 Ibid s220-222 
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ingånger till ett ämnesområde1. Det kan vara ingångar som den berättande, den logiskt-kvantitativa, 

den filosofiska, den estetiska och den erfarenhetsbaserade. 

 

3 Undersökningsdesign 

Om en undersökning som denna skall genomföras på ett idealiskt vetenskapligt sätt, då skulle 

undersökningen omfatta alla läromedel inklusiva supplerande material i Sverige och Danmark. 

Dessutom skulle man kunna tänka sig att komplettera undersökningen med fler intervjuer och 

observationer i klassrummen i båda länderna. Detta är tyvärr inte realistiskt. Jag måste göra ett urval 

på något sätt för att hålla mig inom ramarna av denna C-uppsats. Jag har därför gjort en rad 

avgränsningar. Första avgränsningen är att ta utgångspunkt i den svenska skolan och svenska 

styrdokument som jag skrivit tidigare. Nästa avgränsning är att undersökningen fokuseras på 

årskurs 6 eftersom jag huvudsakligen har min erfarenhet därifrån och därför bättre kan relatera 

denna nya kunskap till min befintliga kunskap. Samtidigt är det i Sverige efter årskurs 5 kursplanen 

innehåller �mål att uppnå� och det finns därför en gemensamt passerad målnivå för eleverna i 

årskurs 6 som läromedlen kan ta utgångspunkt i. Undersökningen av läromedlen har koncentrerats 

till elevens huvudbok och tillhörande lärarhandledning. Eventuellt supplerande material utesluts 

från undersökningen dels av hänsyn till ramarna för C-uppsatsen, dels av hänsyn till osäkerheten 

kring i vilken mån sådant material utnyttjas. I tre fall har läroboken varit indelad i en A- och en B-

bok eller en Höst- och en Vår-bok. Jag har då valt ut A-boken och Höst-boken. Detta för att minska 

omfånget och eftersom upplägget varit lika har undersökningen inte förlorad i värde.  

 

Jag har utifrån samtal med olika lärare i både Sverige och Danmark samt intervjuer med företrädare 

för sju relevanta förlag inom branschen, valt ut fyra läroböcker från Sverige och fyra från Danmark. 

Dessa böcker representerar majoriteten av de som används i de båda länderna2 samtidigt som de 

förväntas representera en viss bredd. Sannolikt representerar inte detta urval ytterligheterna, vilket 

överensstämmer med syftet att skapa inblick i hur det ser ut i dagens skola i allmänhet. De utvalda 

böckerna är: 

 
Från Sverige  Matematikboken  Liber 
  Matte Mosaik   Liber 
  Matte Direkt Borgen  Bonnier 

                                                
1 Enligt Forsell 2005 s223 � Gardner 1998 �Så tänker barn � och så borde skolan undervisa� 
2 Se bilaga A: Översikt över urvalet samt övriga kände läromedel som av olika orsaker inte ingår i undersökningen. 
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  Mattestegen   Natur och Kultur 
Från Danmark  Faktor   Malling Beck 
  Sigma   Malling Beck 
  Matematik-tak   Alinea 
  Matematik i...   Gyldendal 
 
Med utgångspunkt i teoriramen kommer jag att analysera böckerna utifrån ett antal kriterier och 

frågor. Jag har på bakgrund av den teoretiska ramen utvecklat en analysmodell där jag har 

sammanfattat och strukturerat kriterierna för undersökningen i två kategorier. Dessa kategorier 

kallar jag Elevens agerande och Uppgiftens karaktär. Mitt mellan dessa två kategorier placerer jag 

kriteriet kring inlärningsstilar eftersom denna dimension går tvärs i genom båda kategorierna. 

Angående hänsynen till olika sinnen och inlärningsstilar kommer jag speciellt att undersöka vilka 

ingånger som eleverna erbjuds utifrån Gardners begrepp. Jag kommer alltså att leta efter delar, 

formuleringer eller ord inom kategorierna som framgår av min analysmodell nedan:  

Elevens agerandeUppgiftens karaktär

�Undersöka 
�Diskutera
�Förklara

�Argumentera
�Fråga
�Göra

�Klippa
�Rita
�Mäta 

�Arbeta i grupp

�Utgångspunkt 
i verklighet 

eller färdighet
�Uppgiftens 

kontext
�Relevans och 
begriplighet

�Öppna frågor 
som inte bara 

har ett rätt 
svar

�Utomhus

�Hänsynet till  
olika sinnen 

och inlärningsstilar
�Ingång: 

Den berättande 
den logiskt-kvantitativa

den filosofiska
den estetiska 

den erfarenhetsbaserade

Analysmodell

 
För att sedan komma fram till svar på mina frågeställningar i problemformuleringen kommer jag att 

undersöka läroböckerna utifrån dessa frågor:  

 

På vilket sätt motiverar läromedlen till ett undersökande förhållningssätt? 

Finns det delar som motsvarar ovanstående kategorier? 

Hur ser dessa delar ut?Lyfta fram exempel 

Är dessa delar omfattande eller begränsade? 
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Som det framgår av frågorna kommer undersökningens kvalitativa del att kompletteras av 

överordnade värderingar av omfånget av delar som motsvarar ett undersökande förhållningssätt. 

Analysens resultat sammanfattas och jag kommer att med exempel belysa hur stöd till ett 

undersökande förhållningssätt i enlighet med didaktisk teori kan se ut inom ramarna för ett 

läromedel.  

4 Undersökning, analys och resultat 

Till att börja med presenteras, först för Sverige och sedan för Danmark, läromedlen i slumpmässig 

ordning och olika fakta angående namn, förlag och utgivningsår1 listas. Dessutom börjar 

undersökningen och mina tolkningar redan här med illustrationer av böckernas struktur och en 

generell beskrivning. Jag måste understryka att illustrationer av struktur och generella beskrivningar 

är utarbetade av mig och därför är en del av min analys. Jag vill också påpeka att jag till största 

delen benämner böckerna vid deras namn utan att specificera att det gäller boken för årskurs 6 samt 

utan att skilja mellan vad som framgår av elevbok eller lärarhandledning om inte detta kan anses 

som viktigt i sig.  

 

Följande avsnitt kommer behandla undersökningens olika fokusområden enligt analysmodellen2. 

All information jag har samlat struktureras med hjälp av de adekvata begrepp och kategorier det 

visat sig uppgifter och ageranden kan beskrivas med hjälp av. Några av dessa begrepp och 

kategorier hade jag i teori- och designavsnitten på förhand definerat och beslutat att leta efter. Sedan 

har undersökningens resultat visat och förtydligat även andra samband. Innehållet och kriterierna i 

analysmodellen har således varit mycket värdefulla för mig, men inte helt haft samma betydelse i 

den efterföljande analysen. I analysen av undersökningens resultat har jag alltså med utgångspunkt i 

just den information som undersökningen har gett mig kunnat strukturera analysen utifrån 

analysmodellen i en tillämpad form. En orsak till detta är att det har visat sig att det som i 

analysmodellen ingår i kategorien �Uppgiftens karaktär� och det som ingår i kategorien �Elevens 

agerande� är ännu mera överlappande än jag hade förväntat mig. Jag skall återkomma till detta 

sedan. 

 

                                                
1 För detaljer kring upplag osv. se litteraturlistan 
2 Se under Undersökningsdesign 
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4.1 Böcker från Sverige: 
Gemensamt för de fyra svenska böckerna är att de är strukturerade utifrån matematiska moment. 

Dessutom differentierar alla fyra böcker vid att varje kapitel innehåller uppgiftsavsnitt på olika 

nivåer. De innehåller även alla inslag av diagnos, läxor och/eller prov. 

 

4.1.1 Matematikboken   

Matematikboken 6 och Lärarhandledning 6  

Författare: Lennart Undvall, Svante Forsberg och Karl-Gerhard Olofsson 

Förlag: Liber AB, Almqvist & Wiksell 

År: 2004 

 

Matematikboken innehåller sex kapitel, där strukturen är gemensam för alla kapitel. Denna är rätt 

tydlig och alla delar som jag har illustrerat nedan ingår i varje kapitel. Det finns i systemet läxor till 

varje vecka och prov för vartannat kapitel. Inför varje prov finns det i elevboken lämpliga 

repetitionsuppgifter. Matematikboken individualiserar och differentierar genom att eleverna delas in 

i A- eller B- och sedan kanske C-nivå. Det finns uppgifter på dessa tre nivåer i elevboken. 

Elevboken innehåller korta teori- och exempelgenomgångar inför varje matematisk moment.  

 

6 kapitel uppdelade efter matematiska moment

Teori

Typ-
exempel

Nivå A

Nivå B

Nivå C

Tema

Lite av varje:

Taluppfattning 
och huvudräkning

Fundera och diskutera

Gruppuppgift

Blandade uppgifter

Diagnos

Träna mera
Fördjupning

Test

Träna problemlösning

Läxor

Repetition

Prov

 
 

4.1.2 Matte Mosaik 

Elevbok Matte Mosaik 6A och Lärarpärm Matte Mosaik 6 

Författare: Lennart Skoogh, Håkan Johansson och Ronny Ahlström 

Förlag: Liber AB, Almqvist & Wiksell 

År: 2004 
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Matte Mosaik är uppbyggd efter en tydlig struktur som går igen i alla kapitel. Elevboken innehåller 

inte teoretiska genomgånger utan enbart olika uppgifter. Däremot finns i början av varje kapitel en 

liten ruta med målen för kapitlet � �I det här kapitlet får du lära dig...�. Det läggs vikt vid att eleven 

tar ansvar och är delaktig i dokumentationen av sin egen kunskap. Skolåret inleds med en diagnos 

för varje elev. I början av varje kapitel finns en upptakt där elevens resultat placerar in eleven på 

grön eller blå linje. Efter grön och blå linje finns åter en prognos � �Klarar du det här?�. I 

bekräftande fall får eleven gå vidare till röd linje. Längst bak i elevboken finns repetitionsuppgifter 

för varje kapitel och varje linje. Det finns även ett extra kapitel kallat Mattekällan med olika 

uppgifter längst bak i elevboken. Syftet med dessa är att öka flexibiliteten.  

 

6 kapitel uppdelade efter matematiska 
moment

Mål

Upptakt

Grön

Blå

Röd

Prognos

Mattekällan

Miniräknarskola

Småstegsproblem

Gruppuppgifter

Månadens problem

Repetition

Prognos

Prognos Repetition

RepetitionDiagnos Prov

Prov

Prov

 
 

4.1.3 Matte Direkt Borgen 

Matte Direkt Borgen 6A och Lärarhandledning Matte Direkt Borgen 6A 

Författare: Synnöve Carlsson, Gunilla Liljegren och Margareta Picetti 

Förlag: Bonnier utbildning 

År: 2004 

 

I Matte Direkt Borgen börjar varje kapitel med att presentera målen för kapitlet. Varje kapitel 

innehåller ett matematiskt moment som introduceras med en ingress som intresseväckare där olika 

foton och illustrationer skall leda till diskussion och anknytning till matematiken i verkligheten. 

Därefter följer en grunddel med teori och uppgifter. Efter diagnosen delas eleverna in på blå eller 

röd kurs. Matte Direkt Borgen innehåller dessutom olika inslag med �Kluringar�, �Sant eller 

falskt�, �Arbete tillsammans� och �Utmaning�. Längst bak i boken finns repetitionsuppgifter och 

läxor. Det finns förslag till prov efter två kapitel.   
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5 kapitel uppdelade efter matematiska moment

Mål

Ingress
Grunddel

Blå

Röd

Sammanfattning

Kluringar

Arbete tillsammans

Sant eller falskt

Utmaning

Läxor

Repetition

Diagnos
Prov

 
 

4.1.4 Mattestegen 

Mattestegen B Höst Steg 5 - 8 och Lärarpärm Mattestegen B Höst 

Författare: Kurt Rosenlund och Inger Backström 

Förlag: Natur och Kultur 

År: 2002 

 

Mattestegen är inte indelad i årskurser men däremot i matematiska områden och i olika steg så att 

alla elever i en klass alltid jobbar med samma matematiska moment oavsett på vilket steg de 

befinner sig. Strukturen är tydlig och Mattestegen innehåller både förtest, diagnos och läxor för 

varje moment och varje steg. Varje avsnitt innehåller teoretiska delar. Lärarhandledning ger lite tips 

om vilka av uppgifterna i boken som kan passa som gruppuppgifter.  

 

3 kapitel uppdelade efter matematiska moment

Teori

Steg 5

Steg 6

Steg 7

Diagnos

Diagnos

Diagnos
Förtest

Steg 8 Diagnos

Läxor

Läxor

Läxor

Läxor

 
 

4.2 Böcker från Danmark: 
Jämfört med de fyra svenska böckerna verkar det vara mer variation mellan de fyra danska 

böckernas uppbyggnad och innehåll. Strukturen är inte heller alltid lika tydlig.  
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4.2.1 Faktor 

Faktor i sjette, Fællesbog och Faktor i sjette, Lærerens håndbog 

Författare: Silla Balzer Petersen och Arne Mogensen 

Förlag: Malling Beck A/S 

År: 2005  

 

Faktor innehåller dels kapitel med specifikt matematiska moment, dels kapitel med teman. Den är  

upplagd för utvärdering med hjälp av portfolio metoden1. Eleven förväntas här ta ett stort ansvar för 

egen planering och utvärdering. Uppgifterna i �Sedan senast� i slutet på varje kapitel är en 

sammanfattning på kapitlet och tidigare kapitel. De är tänkta för snabba elever och elever som 

känner att de måste träna på någon specifik del. Det är således möjligt att välja ut vilka uppgifter 

som är lämpliga för den enskilda eleven och på detta sätt indivualisera undervisningen. 

Differentiering i boken sker ytterligare vid extrauppgifter från lärarhandledningen och kapitlet 

�Grubbla� i slutet av elevboken. Dessa uppgifter är primärt tilltänkt snabba elever som behöver 

extra utmaningar och det är således inte meningen att alla elever skall lösa dessa uppgifter. 

 

18 kapitel uppdelade efter teman eller 
matematiskt moment

Teman

Matematiskt moment

Teori

Huvudräkning

Sedan senast

Grubbla

Portfolio

Loggbok

Vad kan du nu?

Arbetsutvärdering 
och arbetsplan

En bra förklaring�

 
 

4.2.2 Sigma 

Sigma for sjette, Elevbog och Sigma for sjette, Lærerens bog 

Författare: Henry Schultz och Ivan Christensen 

Förlag: Malling Beck A/S 

År: 1997  

 

                                                
1 Portfolie är här att spara relevant arbete till grund för samtal mellan elev och lärare och hemmet 
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Sigma är med förlagets egna ord ett klassiskt matematiksystem. Elevboken är uppdelad i 6 kapitel 

efter matematiska moment. Strukturen i boken är tydlig och systemet differentierar och 

individualiserar med hjälp av diagnos och indelning av eleverna på två nivåer. Varje kapitel 

innehåller uppslaget till ett tema där tanken är att eleverna själva skall vara kreativa och ställa 

frågor, undersöka och upptäcka. Elevboken innehåller teorigenomgångar och då och då är små 

kluriga uppgifter insatta. Längst bak i elevboken finns gruppuppgifter som är tänkta att redovisas 

muntligt inför klassen. 

6 kapitel uppdelade efter matematiska moment

Grunddel Blå

Grön
Blandada uppgifter Tema

Lek med 
miniräknaren

Diagnos
Undersök och 
berättaTeori

 
4.2.3 Matematik-tak 

Matematik-tak for sjette klasse, Bog och Matematik for sjette klasse, Vejledning 

Författare: Jonna Høegh, Else Merete Benedict-Møller, Carsten Andersen och Esben Esbensen 

Förlag: Alinea A/S 

År: 1998 

 

Matematik-tak har som utgångspunkt en tematisk uppdelning. Inom varje tema finns olika delteman 

som via innehållet i temat tar upp olika matematiska moment. Lärarhandledningen ger underlag för 

arbete, undersökning och diskussion i helklass i början av varje deltema. Olika förslag på extra 

fördjupning och konkretisering ges under rubrikerna �Ni kan också...�. Varje kapitel avslutas med 

uppgifterna i �Kommer du i håg...�. Elevboken innehåller teoretiska delar. Systemet innehåller 

dessutom �Prata om...� uppgifter och �Månadens uppgift�, som tänkas spridas ut över varje månad 

så att eleverna funderar och klurar ut över en längre tid. 

8 kapitel uppdelade efter teman

HelklassDeltema 
med 
matematiskt 
innehåll

Prata om�

Månadens 
uppgift

Individuellt eller i grupp

Disskussion

Teori

Ni kan också�

Kommer du i håg�
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4.2.4 Matematik i... 

Matematik i sjette, Grundbog och Matematik i sjette, Lærerens bog 

Författare: Hans Jørgen Beck, Lona Graff och Niels Jacob Hansen 

Förlag: Gyldendal. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 

År: 1997 

 

Matematik i... är ett projektorienterat läromedel som fokuserar på muntlighet och praktisk 

matematik. I lärarhandledningen ges förslag på en mängd olika sätt att organisera arbetet med 

boken till exempel som ämnesövergripande projektdagar. Boken kan även användas enbart på 

matematiklektionerna. Boken är inte uppbyggd så att alla elever måste lösa alla uppgifter utan 

läraren kan välja ut och variera. Teman är ganske dominerande i boken och kräver arbete inom 

många olika matematiska moment. Matematik i... differentierar och indivudualiserar på så sätt att 

uppgifterna ofta kan lösas på olika nivåer. Boken innehåller ett avsnitt om multiplikationsträning 

som tänkas ingå då och då under året. Elevboken har teoretiska delar.  

Tema: Hitta matematiken i �

Introduktion: Talet 6

9 olika matematiska moment

Tema: Matsäck

Hitta systemet i�

11 olika matematiska moment

Tema: Bild och geometri

Träning av m
ultiplikationstabeller

 
 

4.3 Uppgiftens karaktär 
Med analysmodellen framför mig har jag undersökt läromedlen så att jag har läst igenom elevbok 

och lärobok parallellt. Jag har antecknat under tiden och jämfört läromedlen mot teoriramen. Detta 

har gett oerhört mycket information och jag har fått se många olika typer av uppgifter. En del av 

dessa uppgifter betecknar jag i analysen som �vanliga� uppgifter. Dessa �vanliga� uppgifter 
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kommer jag att ge exempel på nedan. Men jag har också sett en del uppgifter som på ena eller andra 

sättet och i större eller mindre mån pekar på det undersökande förhållningssättet. Jag vill här 

beteckna denna typ av uppgifter som �undersökande� uppgifter. Därutöver finns det på olika sätt 

andra tecken eller ledtrådar till det undersökande förhållningssättet i andra delar av läromedlen än 

just uppgifterna, till exempel i lärarhandledningen eller i layout. Jag skall återkomma till detta. Men 

låt mig börja med att fördjupa mig i begreppen och ge exempel på �vanliga� och �undersökande� 

uppgifter. Det som jag har valt att kalla �vanliga� uppgifter finns i alla åtta läroböckerna. De kan 

antingen bestå ut av text, illustration och tal eller enbart tal. Det finns olika typer, det finns 

skillnader i matematiskt nivå och deras syfte skilljer sig åt. I denna undersökning har jag ändå valt 

att förenkla och därmed betrakta dem som en typ av uppgifter därför att de i förhållande till det 

undersökande förhållningssättet avviker på samma sätt. Exempel på �vanliga� uppgifter är 

följande1: 

a. 4,57 + 3,3

b. 81:3

c. Den grönna delan av detta cirkeldiagram är 25 %. Hur många 
procent är den blå delan?

d. Fem personer, A, B, C, D och E ska dela en chokladkaka. 
A får en tredjedel, B och C får var sin sjättedel och D får en niondel. 
Hur stor del får E?

e. Avståndet till månan är 3,9 � 108 m. Hur många km är det?

�Vanliga� uppgifter

 
 

Några av parametrena för �undersökande� uppgifter var enligt analysmodellen begriplighet och 

relevans, kontext och öppna frågor. Undersökningen visade att det finns olika nivåer av dessa 

aspekter i läromedlen. Det är inte en fråga om dessa delar finns eller inte finns i läromedlet men 

däremot i vilken grad det som eventuellt finns har en undersökande karaktär. Nedanför har jag valt 

ut olika exempel från läroböckerna2 som alla är av typen �undersökande� men som visar på olika 

nivåer.  

                                                
1 Exemplen är hämtat ur Faktor och Matte Direkt Borgen men är representativa för typen  �vanliga� uppgifter, som 
finns i alla åtta böcker. 
2 Exemplen är från: Sigma s62 (ex2), Matematik i... s19 (ex7) + s123 (ex10), Faktor s130 (ex3) + + s37 (ex6) + s136 
(ex9) + s56(ex11), Matte Mosaik s17 (ex4) + s7 (ex5) + s69 (ex1), Mattestegen Lärarhandledningen s1:8 (ex 8), 
Matematik-tak lärarhandledningen s10 (ex12) 
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9. Svaret är 10%. Vad kan frågan vara?

10. Vad tycker ni om tavlan?

11. Vilka utgifter kan affäran ha?

12. Vad händer om vi ändrar på figuren?

8. Miniräknare: �247   +    - =   �
Hur ska du räkna för att få resultatet 43? 
Finns det fler lösningar? Skriv ner de 
lösningar du kan hitta. 

Öppna frågor

6. Hur långt kommer du på din cykel om ditt 
hjul kör ett varv?

7. Undersök area av olika delar på tidningars 
framsida. Varför ser tidningarna olika ut?

4. Vilken medelhastighet håller Linnea om 
hon kör 50 km på ½ h?

5. Vad tror du är rimligt? Ungefär hur 
långt kan man komma om man cyklar 2 
timmar? 40 mil, 4000 m eller 40 km?

Kontext

2. Rita olika ellipser med ett snöre, två nålar 
och en penna. Vad är det som har betydelse 
för ellipsens utseende? � var ser vi ellipser i 
vardagen?

3. Förklara hur du kan hitta mitten i ett 
rektangel?

1. Diskutera och jämför i grupp olika sätt 
att räkna 1,5 � 260Begriplighet 

och relevans

Större gradMindre grad

�Undersökande� uppgifter

 
 

Exempel 1 visar på progression i kunskap därför att begripligheten rör sig på högre nivå än enbart 

�att göra�. Eleverna måste �berätta� hur de gör och även jämföra olika sätt. Dock förblir relevansen 

speciell för just den uppgiften med dem talen och det räknesättet. Men i exempel 2 med ellipser går 

eleven från begriplighet på nivån �att göra� till �att förklara� och relatera till verkligheten. Man kan 

säga att vägen går från experiment till teori och vidare till verklighet där eleven upptäcker en 

generell regel kring ellipser. Därmed rör även relevansen sig till ett högre nivå. I exempel 3 måste 

eleven hitta en metod och sedan kunna förklara hur den fungerar och kanske även kunna 

argumentera för varför. 

 

Angående uppgiftens kontext visar exempel 4 på att räknandet sätts in i ett �påhittat� sammanhang. 

Sådana �påhittade� sammanhang engagerar inte eleven särskilt mycket utan det blir mer en fråga 

om att tolka texten och hitta räknesättet som ledar fram till svaret. Det är dock trots allt mera 

kontextuellt än en ren tal-uppgift men kontexten i exempel 5 är mer �äkta�. Här kan eleven inte 

undvika att föreställa sig själv i den situationen att hon cyklar och fundera på rimligheten av de 

olika svarsalternativen. Hon sätter sig således själv tankemässigt i en konkret kontext. Sådana 

rimlighetsbedömingar återkommer i flera av de åtta böckerna och medför att kunskaper om till 

exempel olika enheter förstås i relation till elevens verklighet. Då blir det inte bara tal om växling 
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mellan m och km eller kg och hg som en räkneteknisk färdighet, utan enheterna knyter an till 

erfarenheter i verkligheten. Om man ytterligare tar in konkret material och redskap och låter 

eleverna få en känsla för till exempel vad ett kg är, då kopplas skolans värld och verkligheten ännu 

mer.  

 

Uppgiftens kontext har faktiskt i vissa läromedel reellt förflytts till verkligheten utanför skolan. Ett 

exempel är exempel 6 där eleverna ska undersöka sina egna cyklar och på olika matematiska sätt 

beskriva cykelns vikt, vinklar, storleksförhållanden osv. Att arbete med cirklars omkrets utifrån 

hjulet på ens egen cykel ger eleven motivation och förståelse i en kontext. I exempel 7 är kontexten 

tidningar och eleverna måste fundera och sätta in den matematiska kunskapen om area och procent i 

ett sammanhang. Elevens förståelse av area- och procentbegreppet uppstår på så sätt i ett 

sammanhang och kan användas som redskap för diskussion och ställningstagande till viktiga frågor 

och kritisk analys i samhället. Till exempel varför arean på några tidningars framsida har en stor 

andel text medan andra har en stor andel foton etc.  

 

Sista raden i tabellen ovan är begreppet öppna frågor. Om uppgifter enbart söker efter ett rätt svar 

då blir fokus lätt �att göra� och eleven lär sig snabbt att tolka formuleringar för att lista ut rätt svar. 

Om uppgiften är av öppen karaktär måste eleven tänka och argumentera. Ytterligare en progression 

är att låta eleverna ställa frågor själva. För att eleverna skall få chans att reflektera och använda sina 

kunskaper kan det vara lämpligt att låta eleverna vara kreativa och tänka efter. Exempel 8 låter 

eleverna veta att det finns flera lösningar och är alltså en öppan fråga. Men i exempel 9, 10, 11 och 

12 måste eleven på olika sätt vara kreativ och undersökande i sitt förhållningssätt. Eleven måste 

experimentera och reflektera. Dessutom måste eleven ta ställning och engagera sig i uppgiften.  

 

Det undersökande förhållningssättet uttrycks således med olika kvalitet i de visade exemplen. I 

analysmodellen kring uppgiftens karaktär ingick även frågan om uppgiften tar utgångspunkt i 

verkligheten eller teorien och själva färdigheten. Det har gått att tydligt identifiera exempel i några 

läromedel på att lärandet har tagit utgångspunkt i symboler eller räkneregler och sedan har dessa 

tillämpats på nya fall. Flera exempel finns på att ett avsnitt i läroboken inleds av teorigenomgång 

med presentation av till exempel en algoritm och sedan träning i användningen av denna. Sedan 

tillämpas färdigheten på uppgifter med textuella beskrivningar av �situationer� från verkligheten. 
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Men, som Gran1 påpekade är det den konkreta situationen som är utgångspunkt för förståelsen hos 

eleven. Denna tes stöds i några av de undersökta läromedlen när man till exempel låter eleverna 

upptäcka ett mönster eller ett system. Ett exempel kan vara kunskaper om potenser, kvadrater och 

stora tal2. Att då låta eleverna göra stamträd över sin släkt och sedan upptäcka behovet av lämpliga 

regler och symboler är ett sätt att tillämpa den gyllene inlärningsregeln.  

 

En sista aspekt som ingick i analysmodellen kring uppgiftens karaktär var frågan om uppgiften i 

förhållande till begreppet �utomhus�. Denna aspekt hänger också samman med elevens agerande 

och med Gardners intelligensbegrepp kroppslig-kinestetisk och naturalistisk intelligens. Här 

fokuseras således på inlärningsstilen �rörelse� och man tar vara på möjligheten att vara utomhus. 

Detta skall också ses i förhållande till begreppet kontext och det att elever ofta lär sig utanför 

skolan3. Undersökningen har gett flera och olika exempel på uppgifter som ska lösas utomhus. 

Några utomhusuppgifter har haft karaktären �det finns stora ytor utomhus alltså gå ut�4 andra har 

mer haft karaktären �undersök olika saker ute i verkligheten�5. Några läromedel har inte alls 

innehållit utomhusuppgifter.  

 

4.3.1 Delresultat: Uppgiftens karaktär 

Resultatet av undersökningensdelen med fokus på uppgiftens karaktär för Matematikboken är att 

boken innehåller relativt få uppgifter av �undersökande� karaktär enligt ovanstående definitioner. I 

avsnitten �Fundera och diskutera� uppmanas eleverna att förklara hur de tänker och berätta om olika 

begrepp och metoder de har lärt sig. Begripligheten i dessa uppgifter är därmed på högre nivå än 

enbart �att göra�. Uppgifterna i Matematikboken har som oftast utgångspunkt i en färdighet och inte 

i verkligheten. I de fall uppgifter har utgångspunkt i verkligheten är det generellt �påhittade� 

situationer som beskrivs med text. Matematikboken innehåller dessutom relativt få öppna frågor 

ofta som en del av en inledande diskussion till varje kapitel. Det finns inga exempel på 

utomhusuppgifter i Matematikboken ej heller tips till sådana i tillhörande lärarhandledning. 

Matematikboken har stort fokus på färdigheter och rätta svar. De �vanliga� uppgifterna är 

dominerande i Matematikboken. 
                                                
1 Gran 1998 s21. Se under Teoriaram 
2 Matematik-tak s6 
3 jfr Teoriram 
4 T.ex. Sigma: Tema Solsystemet. Eleverna skall bygga en modell av solsystemet som viser avstånd och storlek. 
5 T.ex. Mattestegen: steg 7: Gör en undersökning om hur många personer som färdas i 50 bilar som passerar skolan. 
Eller Faktor: Tema Cykeltal. Förslag på att besöka en cykelaffär eller professionella cykelryttare och ställa olika frågor. 
Eller Sigma: Tema Thales. Eleverna skall  mäta höjden på ett hus etc. med hjälp av solen och Thales metod.  
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Matte Mosaik innehåller någor fler uppgifter av �undersökande� karaktär jämfört med 

Matematikboken. Lärarhandledningens fokus är främst på färdigheter och bedömning men även på 

uppbyggnad av förståelse via laborativa metoder för att sedan arbeta med färdigheter. Flera 

uppgifter sätts i ett sammanhang på så sätt att eleven gör rimlighetsbedömningar av olika enheter 

som i exempel 5 ovan. Angående begriplighet och relevans befinner sig uppgifterna primärt på �att 

göra�-nivån med speciell relevans för just det kapitel eleven håller på med i boken. �Mattekällan� 

längst bak i boken innehåller flera �undersökande� uppgifter som är satta i en kontext och där 

eleverna dessutom på hög begriplighetsnivå måste argumentera för sina val1. Det finns inga 

exempel på utomhusuppgifter. De �vanliga� uppgifter är dominerande i Matte Mosaik. 

 

 

Matte Direkt Borgen innehåller också en del uppgifter av �undersökande� karaktär. Ingressen 

introducerar varje kapitel genom att sätta matematiken i ett sammanhang och låter elevernas 

intresse väckas av verkligheten. Därefter börjar kapitlet med färdigheten genom små teoretiska 

genomgångar. Först efter färdighetsträning sätts uppgifterna in i en �påhittat� kontext. 

Lärarhandledningen uppmanar till att eleverna berättar och förklarar hur de tänker och att de till 

exempel själva ställer upp egna �sant eller falskt� uppgifter. I Matte Direkt Borgen finns också 

uppgifter med rimlighetsbedömningar. Uppgifterna i �kluringar�, �arbete tillsammans� och 

�utmaning� har ofta en �undersökande� karaktär. Det finns inga exempel på utomhusuppgifter. De 

�vanliga� uppgifterna är dominerande i Matte Direkt Borgen. 

 

Mattestegen har stort fokus på att individanpassa den kunskapsmässiga nivån med hjälp ut av 

�steg�. Lärarhandledningen skriver att undersökande verksamhet är viktigt, men ger därutöver inte 

så mycket stöd till detta förhållningssätt. Lärarhandledningen påpekar på samma sätt att det är 

viktigt att synliggöra kopplingen mellan skolan och verkligheten men detta skiner igenom i relativt 

få uppgifter. Uppgifterna tar oftast utgångspunkt i färdigheten och sedan i �påhittade� 

situationsbeskrivningar. Begriplighetsnivån i uppgifterna begränser sig mest till �att göra� även om 

lärarhandledningen inledningsvis påpeker att eleverna måste berätta hur de tänker. Det finns en 

utomhusuppgift där eleverna uppmanas att göra en undersökning om hur många personer som 

                                                
1 Matte Mosaik s157. Handla för 1800 kr till en hajk. Funderingar kring priser, vikt osv. 
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färdas i 50 bilar som passerar skolan. Det finns öppna frågor som exempel 8 ovan med mindre grad 

av det undersökande förhållningssättet. De �vanliga� uppgifterna är dominerande i Mattestegen. 

 

Gemensamt för olika diagnoser och prov i dessa fyra svenska läromedel är att uppgifterna där inte 

är av �undersökande� karaktär.  

 

Läromedlet Faktor har alla aspekter av �undersökande� uppgifter. Faktor fokuserar på att utgå från 

elevernas verklighet och låta eleverna upptäcka hur matematiken kan användas till att beskriva, 

förutsäga och förklara olika sammanhang. Begripligheten är ofta på hög nivå då eleverna i många 

uppgifter måste argumentera för sina synpunkter. De måste ofta förklara begrepp och 

lösningsförslag även som en del av utvärderingen i portfolion. Förloppet för eleverna är ofta 

experiment varefter de sedan upptäcker regeln, begreppet eller teorin. Relevansen rör sig på det 

sättet från det speciella till det generella. Särskilt i teman sätts uppgifterna i en konkret kontext och 

det finns många öppna frågor, där eleverna också uppmanas att formulera uppgifterna. 

Lärarhandledningen innehåller gott om ideer och pedagogiska tankar bland annat kring hur eleverna 

kan utveckla sina förmågor att ställa frågor till exempel av typen �vad händer om...�1. I Faktor finns 

även en del förslag på �utflykter� till affärer eller företeelser eleverna måste ut och undersöka till 

exempel deras cyklar. Faktor innehåller också �vanliga� uppgifter och huvudräkningsträning med 

enbart tal. Min värdering är att andelen �vanliga� uppgifter och andelen �undersökande� uppgifter 

är ungefär lika dominerande i Faktor.   

 

Uppgifternas karaktär i Sigma är också till stor del �undersökande�. Jämfört med Faktor finns det 

dock en del uppgifter utan kontext. Det finns flera uppgifter som tar utgångspunkt mer i en 

färdighet än i verkligheten. Uppgifter som har en kontext är ofta karakteriserade av verkliga fakta 

eller en relativt abstrakt verklighet framför elevernas egna verkligheter. Lärarhandledningen 

framhåller att läraren har många möjligheter med Sigma, men ger därutöver endast ett fåtal 

konkreta förslag som stöd till det undersökande förhållningssättet. De diagnoser som används till 

differentiering består av �vanliga� uppgifter. Sigma innehåller flera öppna frågor och flera 

utomhusuppgifter. Särskilt i bokens slut under �Undersök och berätta� höjs begriplighetsnivån och 

eleverna måste muntligt redovisa sina olika lösningsförslag och diskutera med varandra, vilket även 

                                                
1 Se också Brown och Walter 2005 The Art of Problem Posing 
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kräver argumentation. Min värdering är att andelen �vanliga� uppgifter är något mer dominerande 

än andelen �undersökande� uppgifter i Sigma. 

 

Elevboken i Matematik-tak verkar omedelbart ganska �vanlig� men när lärarhandledning ingår i 

analysen framstår en annorlunda bild. Här finns ordentligt stöd till det undersökande 

förhållningssättet och många förslag på olika typer av �undersökande� uppgifter. Varje kapitel har 

ett icke-matematiskt tema och därunder delteman som behandlar olika matematiska moment. Ett 

tema är till exempel �Familjen Syvertsen� och delteman är här till exempel �Stamträd � potenser och 

kvadrattal�, �Familjens bostad � decimaltal�, �Familjens tid � diagrammer� etc. På så sätt tas 

utgångspunkt i verkligheten och lärarhandledningen uppmanar ytterligare till att ta utgångspunkt i 

till exempel elevens egen familj. Eleverna uppmanas att göra en mängd olika undersökningar och 

på så sätt upptäcka och använde matematiken. Det finns även �vanliga� uppgifter inom varje 

deltema där färdigheterna sedan tränas. Utomhusuppgifterna i Matematik-tak är till exempel att 

besöka kommunen eller en affär. Särskilt i �Månadens uppgift� och i �Prata om...� uppgifterna är 

uppgifterna öppna och har en hög nivå av begriplighet. Eleverna uppmanas även att göra egna 

�Prata om...� uppgifter. Min värdering är att andelen �undersökande� uppgifter är mer dominerande 

än andelen �vanliga� uppgifter i Matematik-tak. 

 

Matematik i... har alla aspekterna av �undersökande� uppgifter med. I stort sett alla uppgifter är i 

en kontext tagen från elevernas verklighet. Begripligheten är på alla nivåer i de flesta uppgifter och 

relevansen går från det speciella till det generella i många uppgifter. Matematik i... uppskattar 

förmågan att ställa frågor och även att våga ställa frågor som man inte exakt vet om man kan eller 

hur man svarar på. Detta kan till exempel vara att producera idelistor till vad man vill undersöka hos 

till exempel en fotboll och sedan välja ut vilka ideer man vill gå vidare med. Det finns 

utomhusuppgifter i läromedlet. Lärarhandledningen ger mycket stöd till det undersökande 

förhållningssättet och många förslag på olika typer av �undersökande� uppgifter. Min värdering är 

att de �undersökande� uppgifterna är dominerande i Matematik i.... 

  

4.4 Elevens agerande 
I min undersökning tittade jag, enligt min analysmodell, efter delar som motsvarade kriterier som 

undersöka, diskutera, mäta, rita, arbete i grupp etc. för att ta reda på hur läromedlen motiverade till 

ett undersökande förhållningssätt med fokus på elevens agerande. Min undersökning har visat att 
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alla de åtta läromedlen innehåller delar där dessa �ord� ingår. Men när jag analyserar dessa delar 

finns det ändå ganska stora skillnader i förhållande till hur �undersökande� elevens agerande 

uppmanas vara. Det finns alltså utöver kvantitativa skillnader mellan dessa delar i läromedlen även 

kvalitativa skillnader i sättet att motivera till ett �undersökande� agerande. 

 

Som nämnt har jag i analysen strukturerat upp kriterierna från analysmodellen på nytt och jag kom 

fram till att kriterierna �göra, förklara, argumentera och fråga� analyserades i samband med 

�uppgiftens karaktär� varför dessa delar alltså ingick i förra avsnittet i anslutning till begriplighet. 

Det faktum att �uppgiftens karaktär� och �elevens agerande� självklart hänger ihop gör dock att 

kriterierna fortfarande är relevanta för analysen angående �elevens agerande� men jag har valt att 

inte behandla dem lika ingående i denna del av analysen. Detta skulle inte bidraga med tillräckligt 

mycket nytt. De åtta läromedlen har på olika och variande sätt motiverat eleverna till att själva 

agera. Undersökningens resultat har visat att det även här är lämpligt att dela upp analysen i två 

typer av elev-agerande, kallat �vanligt� och �undersökande� agerande. Inom vardera typen har jag 

sett en kvalitativ variation som jag redovisar med hjälp av olika exempel.  

 

Skolverkets granskning tog upp orden �kropp och själ� när de definerade �lusten att lära� och jag 

kommer nu att använda just de orden eftersom min undersökning visar att en aspekt av elevens 

agerande har samband med dessa ord. �Kropp och själ� ger läsaren bra associationer till elever som 

är fysiskt aktiva och personligt engagerade. En annan dimension i kategorien elevens agerande 

visade sig att ha med läsa, tänka, skriva och kanske rita att göra. Detta har jag valt att kalla �papper, 

penna och tänka� i analysen. Det som min undersökning har visat är att eleven kan vara 

�undersökande� på flera olika sätt, båda med �tanke-verksamhet� och med �kropp och själ�. 

Samtidigt kan elevens agerande också vara �vanligt� även om �kropp och själ� aktiveras, vilket jag 

skall exemplifiera. En tredje dimension som jag har valt att ha med här är grupparbete och 

diskussion. Diskussion innebär i regeln att man är mer än en person och hänger därför bra ihop med 

grupparbete som dimension i förhållande till analysen av elevens agerande.  

 

Nedan finns en översikt över begreppen kopplade till exempel från läromedlen1. De senare är 

exempel på uppgiftsformuleringar men fokus är i motsatts till i tabellen kring �uppgiftens karaktär� 

                                                
1 Exemplen är från: Matematik i... s6 (ex16). Matte Mosaik s75 (ex15) + s152 (ex21). Matematik i... s74 (ex23) (�Evas 
klass� framgår av elevboken och är en del av temat som eleverna har arbeter med). Matte Direkt s105 (ex22). Faktor s36 
(ex20) + s9 och lärarhandledningen s40 (ex17) och Sigma s27 (ex17). (ex19 bland annat i Mattestegen). 
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nu på �elevens agerande�. Uppgiftsexemplen är alltså valda utifrån vilket elevagerande som de 

kräver eller uppmanar till.  

 

23. Gör en egen undersökning i klassen. 
Diskutera tillsammans i klassen om hur ni vill 
lägga upp era undersökningar. Sätt upp 
undersökningsscheman i klassrummet. Vad kan 
dessa scheman sen berätta om klassens 
matvaner? Gör kanske en jämförelse mellan er 
klass och Evas klass.

21. Ni har en hink som rymmer 10 liter och en 
som rymmer 9 liter. Hur ska ni göra för att mäta 
upp 5 liter vatten med hjälp av hinkarna?

22. I tabellen ser ni när några av USA:s 
presidenter levde. Diagrammet visar hur gamla 
presidenterna blev, men deras namn är utbytta 
mot bokstäverna A-F. Para ihop varje president 
med rätt stapel i diagrammet.

Grupparbete 
och diskussion

20. Vilken cykelstorlek behöver du? Det finns 
3 sätt att mäta. A. längden av ditt ben utan skor 
minus 23 cm. B. Din längd dividerat med 3. C. 
2/3 av din benlängd. Hitta cykelstorleken för 
alla i klassen på alla 3 sätt. Varför ger de 3 
metoderna inte alltid samma resultat? Är din 
cykelstorlek rätt? Juster din cykel så avstånden 
mellan sits och pedal är din benlängd + 6 %. 

18. Olika tärningspel där räknafärdigheter tränas.

19. Använda laborativt material för att lösa olika 
�vanliga� uppgifter.

Kropp och själ

16. 6 är ett triangeltal. Vad är det nästa och det 
nästa och det nästa och�? Ser du något 
system? 

17. Berätta om det gamla kinesiska tecken Yin 
& Yang. Låt eleverna rita det. Låt dem själva 
undersöka hur det ska konstrueras. 

13. 100 + 12 =

14. Frida vägde 48,2 kg. Det är 3,6 kg mer än vad 
Nils väger. Hur många kg väger Nils?

15. Här ser du ett mönster med triangler. Vilka 
färger ska de nästa 4 trianglar ha?

Papper, penna 
och tänka

�Undersökande��Vanligt�

Elevens agerande

 
 

Exempel 16 och 17 skilljer sig från exempel 13, 14 och 15 genom att eleven måste fundera och 

tänka längre. Både typerna av agerande är av typen �papper, penna och tänka� men i exempel 16 

och 17 måste eleven upptäcka sammanhang och på det sättet förstå matematiska begrepp, regler och 

sammanhang. I exempel 16 kan eleverna upptäcka systemet på olika nivåer. Några elever vill kunna 

se systemet och beskriva det. Andra vill till exempel kunna använda insikten till att förutsäga nya 

triangeltal och kanske även uttrycka regeln med en matematisk formel. Eleverna kan undersöka 

triangeltal på olika sätt. De kan till exempel rita trianglerna eller de kan göra ett schema.  

 

Exempel 17 kräver att eleven använder sina kunskaper om cirkeln. Exemplet är tagit från Faktor 

men i Sigma finns också en uppgift med en annan vinkling med Yin & Yang teckenet. I Faktor 

ingår uppgiften som en del av att eleverna ska konstruera cirkelmönster med passare och gärna ett 
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datorprogram, därför att eleven då lättare vågar experimentera och lätt kan göra ändringar. Eleven 

ska bland annat använda sina kunskaper om radie, omkrets och kordor. I uppgiften i Sigma är Yin 

& Yangs uppbyggnad avslöjad1 och eleven ska avgöra om omkretsen av den stora cirkeln eller 

omkretsen av det svarta området är störst. Här kan eleven använda sina kunskaper om cirklars 

omkrets, diameter och radie.  

 

Angående �kropp och själ� är det min värdering att även de �vanliga� agerandena ger eleverna �lust 

att lära� och kan vara mycket positivt för motivationen, men frågan är om elevernas ageranden kan 

sägas vara �undersökande�. Jag menar att det inte nödvändigtvist är så. Detta baserar jag på 

innehållet i teoriramen och analysmodellen som jag har formulerat. De valda exemplen i tabellen 

ovan stödjer denna synpunkt. Det finns i de åtta läromedlen olika förslag till tärningspel som tränar 

elevernas talförståelse och räknefärdigheter. Det finns även i flera lärarhandledningar förslag på att 

använda laborativt material som till exempel geobräda, cuisenaires stavar2 eller pengar. Detta menar 

jag givetvis har en mängd fördelar och kan hjälpa många elever i deras förståelse, men just när det 

handlar om elevens agerande så menar jag inte att det nödvändigvis i sig uppmanar eleven till att 

agera på ett �undersökande� sätt. Det är ofta förslag till att hjälpa eleven att komma fram till rätt 

svar mer än det är förslag till att undersöka begrepp och sammanhang. Det kan dock vara 

motiverande för eleverna och det kan även vara ett sätt att ta hänsyn till olika inlärningsstilar vilket 

jag skall återkomma till. Att använda �kropp och själ� i ett �undersökande� agerande är exempel 20 

däremot ett exempel på. Här får eleverna även rent bokstavligen relatera matematiken till kroppen. 

Men bortsett från detta är det också en uppgift som aktiverar eleverna. Det är en del i temat 

�Cykeltal� där eleverna ska göra matematiska uträkningar för sina cyklar och som det framgår av 

exempel 20 ska eleverna även justera sina cyklar. Samtidigt ska de förstå och använda matematiska 

begrepp och kunskaper och fundera över orsakssamband. Kunskapen sätts in i ett sammanhang och 

eleverna måste vara fysiskt aktiva och mentalt medvetna och reflekterande. Därmed agerar eleverna 

med �kropp och själ�.  

 

Angående grupparbete och diskussion är exempel 21 och 22 angivna som gruppuppgifter i 

läromedlen. Det skulle dock lika väl kunna vara �vanliga� uppgifter. Det faktum att de står som 

gruppuppgifter gör att eleverna uppmanas att arbete tillsammans och därmed blir det möjlighet till 

samtal och argumentation. Jämfört med exempel 23 kräver uppgifterna inte att eleverna samarbetar 
                                                
1 Sigma s27: Två små cirklar med diameter = radien av den stora cirkeln. 
2 Cuisenaires färgstavar: För att visualisera talrelationer och jämföra olika längder. 
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och inte heller att de �undersöker�. I exempel 23 måste eleverna verkligen arbete i grupp och 

planera tillsammans. Uppgiften kräver detta på ett helt annat sätt. Både �vanligt� och 

�undersökande� grupparbete har klara fördelar men i förhållande till elevernas agerande finns det en 

progression mot det undersökande förhållningssättet. Undersökning har således visat hur det finns 

olika typer av grupparbete. Det finns även olika förutsättninger för diskussion vilket hänger ihop 

med uppgiftens karaktär och begripligheten som omnämnts tidigare.   

 

Exemplen ovanför visar således på en progression i förhållande till det undersökande 

förhållningssättet. Gemensamt för exemplen på uppgifter som kräver ett �undersökande� agerande 

av eleverna är att de ofta ingår i ett större sammanhang och inte lika lätt kan stå ensamma som 

exemplen i vänstra kolumnen. Detta sägar väl i sig något om hur eleverna lär sig i ett sammanhang 

när de agerar på ett undersökande sätt? 

 

4.4.1 Delresultat: Elevens agerande 

Resultatet av undersökningen är att Matematikboken motiverar till ett undersökande agerande på 

det sättat att det i avsnitten �Lite av varje� finns upplägg till att fundera, arbete i grupp och diskutera 

samt ibland förslag på tärningspel. Det finns relativt få av dessa uppgifter och det finns även färre 

uppgifter av typen som i högre kolumnen ovan där eleverna agerar på ett undersökande sätt. Dessa 

delar är förträdesvis av typen �papper, penna och tänka�. Ett �vanligt� agerande dominerar i 

Matematikboken. Matte Mosaik och Matte Direkt Borgen är angående elevens agerande rätt lika. 

Båda läromedlen innehåller delar som motsvarar alla kriterierna för ett undersökande 

förhållningssätt i analysmodellen. Dessa delar är dock kortfattade och i regeln inte integrerade i 

bokens huvudstruktur utan finns i särskilda avsnitt. Kvalitativt befinner denna typ av uppgifter sig 

typiskt i den vänstre kolumnen av tabellen ovan med undantag för �papper, penna och tänka�-

uppgifterna. Det finns i båda läromedlen sådana uppgifter som uppmaner eleverna att undersöka 

och upptäcka samband och begrepp. I lärarhandedningarna finns det få förslag till uppgifter där 

eleverna ska klippa och rita och på det sättet upptäcka matematiska sammanhang kring till exempel 

area. Det finns inget stöd till större projekt eller teman där eleverna måste arbete i grupp eller 

aktivera �kropp och själ�. Ett �vanligt� agerande dominerar i Matte Mosaik och Matte Direkt 

Borgen. Mattestegen har nästan inget stöd för ett �undersökande� agerande. Det dominerande 

konceptet är att eleven räknar i boken. Lärarhandledningen ger förslag på att använda konkreta 

material som pengar till elever som har svårt för att räkna. Det finns förslag till vilka av de 
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�vanliga� uppgifterna som eleverna lämpligen kan lösa i grupp. Jag värderar därmed att ett 

�vanligt� agerande dominerar i Mattestegen.  

 

Uppgifterna i Faktor uppmanar eleverna att agera på ett �undersökande� sätt särskilt i 

temakapitlen, där eleverna både ska tänka med �papper och penna�, aktivera �kropp och själ� och 

arbete i grupp. Det finns även många uppgifter med spel av olika slag. Min värdering är att andelen 

uppgifter där eleven uppmanas att agera på ett �undersökande� sätt är lite större än andelen 

uppgifter som uppmanar till ett �vanligt� agerande i Faktor. Sigma motiverar huvudsakligen till ett 

undersökande agerande hos eleverna med uppgifter av typen �papper, penna och tänka�. Dessa delar 

befinner sig ofta i den högra kolumnen i tabellen ovanför. Sigma innehåller dessutom tema-avsnitt 

där tanken är att eleverna ska agera �undersökande�, men det finns begränsat stöd till hur. Initiativet 

ligger här på läraren och eleverna. Det finns även få uppgifter där �kropp och själ� aktiveras och 

eleverna till exempel ska gå ut och mäta höjden på ett hus med hjälp av solen och Thales metod etc. 

Särskilt gruppuppgifterna i �Undersök och berätta� aktiverar �kropp och själ� och måste lösas och 

redovisas muntligt i grupp. Min värdering är att eleven uppmanas att agera ungefär lika mycket på 

ett �undersökande� sätt som på ett �vanligt� sätt i Sigma. I Matematik-tak och Matematik i... är 

det stora likheter i relation till elevens agerande. Stora delar av båda läromedel motsvarar kriterierna 

i analysmodellen. Uppgifter av typen �papper, penna och tänka�, �kropp och själ, och grupparbete 

ingår i båda läromedel och uppmanar i hög grad eleven att agera på ett �undersökande� sätt. I 

Matematik-tak är dessa delar huvudsakligen förlagt till introduktionerna till varje kapitel samt i 

�Månadens uppgift�. I Matematik i... förekommar dessa delar jämt i hela boken, också särskilt i 

temakapitlen. Jag värdera att ett �undersökande� agerande dominerar i Matematik-tak och i 

Matematik i....  

 

4.5 Inlärningsstilar 
Den sista kategorien i analysmodellen var hänsynstagandet till olika sinnen och inlärningsstilar. 

Undersökningen har visat att vissa typer av uppgifter i utgångspunkten kan se lika ut men de kan 

ändå skillja sig åt vid hänsynen till olika inlärningsstilar. Ett exempel kan vara uppgifter kring 

�statistik och tärningkast�. Uppgifter kring detta ingår i flera av läromedlen men i några exempel 

skrivs det till exempel i boken1 att Mattias och Magnus gjorde ett antal kast med två tärningar. 

                                                
1 Exemplet är från Matematikboken lärarhandledning s110 (arbetsblad). Liknande exempel finns i flera läromedel (t.ex. 
hur många elever tycker om skolmaten). 
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Diagrammet visar resultatet. Vilket var det vanligaste resultat? Varför tror du att detta var det 

vanligaste resultat?... I andra exempel är det eleverna själva som skall slå med tärningar och 

registrera och visa resultatet. För vissa elever är kanske båda sätten lika bra, men som det kommer 

att framgå av följande ressonemang appellerar de två sätten till olika inlärningsstilar. 

 

Jag kommer nedan att lyfta fram exempel på hur olika ingångar till ämnesområden ser ut i 

läromedlen i undersökningen. Lärare kan enligt Gardner erbjuda olika ingånger till ett 

ämnesområde. Det kan vara ingångar som den berättande, den logiskt-kvantitativa, den filosofiska, 

den estetiska och den erfarenhetsbaserade ingången. Den logiskt-kvantitativa ingången är i 

matematikämnet starkt representerad och en mängd exempel på detta  användande finns i alla de 

åtta läromedlen och har även lyfts fram i tidigare exempel i denna uppsats. Därför fördjupar jag mig 

inte mer i denna ingång. 

 

Den berättande ingången exemplifieras i Faktor i temat Portugal. Temat tar utgångspunkt i 

elevernas semestrar medan lärarhandledningen föreslår att temat inleds med att läraren berättar om 

HC Andersen och hans �Att resa är att leva�. Läraran kan berätta hur det kunde vara att resa i gamla 

dagar och läsa högt från HC Andersens verk, där även Ett besök i Portugal finns. Sedan kan 

eleverna berätta om vilka resor de har varit med om och använda matematiken till att beskriva 

dessa. Det finns även stöd till den berättande ingången i Matematikboken1, i Matte Direkt Borgen2, i 

Sigma3, i Matematik-tak4 och i Matematik i...5. 

 

Den filosofiska ingången är enligt Gardner6 förundran över �de grundläggande frågorna� som till 

exempel demokrati. I Matematik-tak föreslår lärarhandledningen att klassen börjar temat kring 

�Familjen Syvertsen� med att prata om vad en familj är. Detta ger utrymme för eleverna att 

filosefera kring olika typer av familjer, familjens roll nu och förr, familjens roll i olika kulturer etc. 

Sedan leds arbetet in på att alla har en släkt och att våra rötter räcker långt bak i tiden. Potenser kan 

bland annat användas till att beskriva detta. Det finns även stöd för den filosofiska ingången i 

                                                
1 Matematikboken lärarhandledningen s22: Om utformning av metersystemet i Frankrike på 1790-talet. 
2 Matte Direkt Borgen lärarhandledning s51: Om mayafolket som optakt til geometri i samband med Ingressen. Och 
s124 i elevboken: Om den svenska utvandringen till Amerika på 1800-talet under problemlösningskapitlet.  
3 Sigma: flera exempel. 
4 Matematik-tak: flera exempel 
5 Matematik i...: flera exempel 
6 Forsell 2005 s224 



 40

Faktor, i Sigma och i Matematik i...1. Den estetiska ingången exemplifieras i Matematik i... där 

eleverna studerar hur geometrin används i olika tavlor och konst. Eleverna får tycka och tänka och 

analysera vilka geometriska figurer konstnären har använt och på vilket sätt. Vad blir effekten och 

hur används form och färg, spegling och förskjutning etc. Det finns även stöd för den estetiska 

ingången i Faktor, i Sigma och i Matematik-tak2.  

 

Den erfarenhetsbaserade ingången förutsätter att eleverna använder sig ut av egen erfarenhet eller 

inhämtar sig egen konkret erfarenhet3. Jag skulle tro att detta generellt är en ofta använd ingång i 

skolans undervisning. De undersökta läromedlen har flera sådana delar, särskilt när ämnet är 

statistik och eleverna erfar hur sådana kan utformas och tolkas. Jag anser att detta hänger i hop med 

uppgiftens kontext och att ta utgångspunkt i elevernas verklighet. Jag vill ändå lyfta fram ett bra 

exempel från Matematik i... där eleverna dels använder sina erfarenheter, dels inhämtar ny 

erfarenhet innan momentet med procent påbörjas. Lärarhandledningen till Matematik i... föreslår att 

eleverna veckan innan arbetet börjar får i uppgift att hitta utklipp och andra saker med exempel på 

hur procent används till exempel på livsmedelpaket, på priser, på räntor, på nyheter etc. Eleverna 

kan också gå till en affär och inhämta exempel. Eleverna gör sedan stora planscher med alla 

exemplen och hänger upp dem i klassrummet. Därmed kan ämnet inledas med samtal kring 

elevernas egna exempel och den erfarenhet de redan har kring procent.  

 

Angående hänsyn till olika sinnen, inlärningsstilar och Gardners intelligenser kan ovanstående 

exemplifiering kompletteras med att påpeka att det finns tydliga samband mellan �kropp och själ�-

dimensionen som jag har använt och den kroppsliga-kinestetiska intelligensen4, där lärandet stödjs 

av att eleven får känna på, hantera föremål och röra på sig. Den berättande ingången samt 

muntligheten och skrivandet i matematikarbetet stödjer bland annat den språkliga intelligensen, där 

lärandet gärna sker genom att läsa, skriva och lyssna. Och den estetiska ingången stödjer särskilt 

den visuell-rumsliga intelligensen. Grupparbete har samband med den sociala intelligensen och 

utomhusuppgifterna har som nämnts stora samband med den kroppsliga-kinestetiska intelligensen 

och eventuellt den naturalistiska intelligensen. Det mesta inom matematiken har självklart också 

samband med den logisk-matematiska intelligensen.  

                                                
1 Flera exempel i de tre böckerna 
2 Faktor: Om cirkelmönster. Om synvilla och omöjliga figurer. Är mönster i bland praktiskt och i bland utsmykning? 
Gör planscher om rökning. Sigma: Om piktogrammer. Matematik-tak: Om mönster. 
3 Forsell 2005 s224 (skriver om demokrati och elevråd som eksempel) 
4 Forsell 2005 s218 
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Lärargenomgånger och räkning i boken samt det som jag i denna analys har betecknat som 

�vanligt� tar ofta mest hänsyn till den logiskt-kvantitativa och den språkliga intelligensen. I fall 

elevens �undersökande� agerande för vissa läromedel dessutom huvudsakligen är av typen �papper, 

penna och tänka� då blir hänsynstagandet till olika sinnen begränsat. Jag uppskattar utifrån denna 

synpunkt att hänsyn till olika sinnen och inlärningsstilar är begränsad i de fyra svenska läromedlen. 

Däremot är det min slutsats baserat på analysen i detta avsnitt, att de fyra danska böckerna tar 

hänsyn till olika sinnen och inlärningsstilar. Stödet är omfattande och kvalitativt bra, särskilt i 

Matematik-tak och Matematik i....  

 

4.6 Sammanfattning och resultat 
Alla ovanstående delresultat har jag för överblickens och minnets skull förenklat och samlat i bilaga 

B. Men dessa delresultat av undersökningen måste ses i ett sammanhang. Det går inte att strikt 

skilja mellan elevens agerande, uppgiftens karaktär och hänsynen till olika sinnen och 

inlärningsstilar, utan dessa delar påverkar varandra. Läromedlet framstår som en helhet och det är 

därför viktigt att sammanfatta analysen, skapa en bild av de olika läromedlen och svara på frågorna: 

På vilket sätt motiverar läromedlen till ett undersökande förhållningssätt?och finns det skillnader 

mellan läromedlen från Sverige och de från Danmark och i så fall vilka? 

 

Analysens resultat är att det undersökande förhållningssättet i läromedlen kommer till uttryck i 

vilka typer av uppgifter som finns, vilka typer av agerande dessa uppgifter kräver och vilka sinnen 

de appellerar till. Ett läromedel som motiverar till ett undersökande förhållningssätt bör ha uppgifter 

av karaktären �undersökande� förstått så att det finns en hög nivå av begriplighet och att relevansen 

görs generell. Innehållet ingår i en kontext och det finns öppna frågor och möjligheter för eleven att 

själva ställa frågor � gärna av typen �vad händer om...�. Ett sådant läromedel bör också uppmana 

eleverna att agera på ett undersökande sätt i en form som innebär �papper, penna och tänka�, �kropp 

och själ� och grupparbete. Slutligen bör ett sådant läromedel hitta olika ingånger och ta hänsyn till 

och utveckla elevernas olika inlärningsstilar. Undersökningen har sammanlagt visat på exempel av 

alla dessa aspekter och några ytterligare. 

 

Läromedlen kan utöver de redan behandlade aspekterna motivera till ett undersökande 

förhållningssätt på flera sätt. Matematik-tak gör det till exempel genom att ge läraren massor med 
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förslag och bakgrundskunskap i lärarhandledning. Matematik i... gör det dessutom genom att ha en 

mycket inspirerande layout. Boken har ett stort format och det finns gott om plats på varje sida. Det 

finns en mängd foton och tecknade illustrationer som till största delen knyter an till olika begrepp 

och aktiviteter. En väsentlig del av innehållet och tillvägagångssätten går att förstå utifrån 

illustrationerna. Layouten i Faktor och Sigma är mer traditionell men ändå varierad. Matematik-taks 

layout är ganska inspirerande dock är dess foton lite �out of time�. Layouten i de fyra svenska 

böckerna kan karakteriseras av tätskrivna sidor med mycket text och tal. Små ritade eller grafiska 

illustrationer och förutsägbar struktur. Jag kan inte tro att eleverna är spända på vad som kommer på 

nästa sida. Det måste därför i ännu högre grad vara upp till läraren och själva undervisningen att 

motivera eleverna.  

 

De åtta lärarhandledningarna uppmanar i större eller mindre utsträckning till att eleverna skall 

arbete i grupp, diskutera, använda laborativt material osv. För de svenska läromedlens och delvis 

Sigmas del ges dock inte ut över denna uppmaning mycket stöd till läraren i form av ideer, förslag 

och djupare beskrivning. Om lärarhandledningen inte ger vidare stöd än att påpeka att det är en 

möjlighet så motiverar den å ena sidan till delar av det undersökande förhållningssättet därför att de 

uppmanar läraren till att tänka på det. Men å andra sidan är motivationen ganska begränsad när man 

jämför med vikten som särskilt Matematikboken, Matte Mosaik, Matte Direkt och Mattestegen 

lägger vid färdighetsträning och färdighetsbedömning. Varken de diagnoser eller prov som ingår i 

undersökningen innehåller i det undersökta läromedlen undersökande aspekter. Då försvinner fokus 

lätt bort från det undersökande förhållningssättet och läraren måste i så fall hämta sitt stöd till andra 

arbetsformer någon annanstans och förmodligen avvika en del från upplägget i läromedlet. De fyra 

svenska läromedlen skiljer sig lite från varandra men de är alla karakteriserade av färdighetsträning, 

nivåuppdelning, diagnos och prov. Det finns enbart begränsad tillämpning av det undersökande 

förhållningssättet i lärarhandledningar och uppgifter och de fyra svenska läromedlen kan därmed 

inte sägas ha fokus på det undersökande förhållningssättet.  

 

De fyra danska läromedlen och särskilt Matematik-tak och Matematik i... har däremot fokus på det 

undersökande förhållningssättet. Uppbyggnaden av dessa läromedel leder till stor del till förståelse 

och kunskap genom att ta utgångspunkt i elevernas verklighet och låta eleverna undersöka, 

upptäcka, testa, inse och beskriva matematiska sammanhang. I dessa läromedel tillämpas det 

undersökande förhållningssättet på olika sätt och läromedlen ger mer och kvalitativt bättre stöd till 
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hur undervisningen kan se ut. Eleverna uppmanas vara aktiva och utmanas undersöka matematiska 

samband både på den konkreta nivån och på den abstrakta nivån. 

 

Jag kompletterar nedan behandlingen av analysens resultat med hjälp av en illustration. Jag måste 

dock påpeka att även läromedel placerade längst till vänster i bilden kan innehålla enskilda delar 

som borde placeras längre till högre osv. Men det är en överordnad värdering av kvantitet och 

kvalitet i läromedlens stöd till det undersökande förhållningssättet. Nedanstående illustration får 

alltså inte stå ensam men jag menar ändå att mitt jämförande delsyfte med undersökningen på ett 

förenklat men bra sätt kan illustreres så.  

Inget  stöd för det 
undersökande
förhållningssättet 

Stöd för det 
undersökande
förhållningssättet
i mindre grad

Stöd för det 
undersökande
förhållningssättet
i högre grad

Stöd för det 
undersökande förhållningssättet
i högre grad
och hänsyn till
olika sinnen och inlärningsstilar

Matematikboken

Matte Mosaik

Matte Direkt Borgen

Mattestegen

Faktor

Sigma

Matematik-tak

Matematik i�

 
Avstånden mellan punkterna på linjen är inte avgörande utan följden är det väsentliga här. Utan att 

gå in för mycket i detalj och tolka för mycket på de enskilda läromedlens placering så framstår 

bilden att de fyra svenska läromedlen är en ganska samlad grupp medan de fyra danska läromedlen 

är en mer utspridd grupp. Dessutom framstår gruppen av de fyra danska läromedlen som de med 

mest stöd för det undersökande förhållningssättet delvist inklusive hänsynen till olika sinnen och 

inlärningsstilar. Det framgår även att alla åtta läromedlen har någon form av stöd till det 
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undersökande förhållningssättet. De läromedel som är mest tema-orienterade har alltså visat sig ge 

bäst stöd till det undersökande förhållningssättet.  

 

Läroplanen och kursplanen i matematik säger som tidigare beskrivits bland annat att det skall finnas 

varierade arbetsformer med balans mellan kreativa och problemlösande aktiviteter1. Det läggs även 

vikt vid muntlig kommunikation. Med utgångspunkt i detta menar jag att denna undersöknings 

resultat visar på brister i de fyra svenska läromedlens förhållningssätt som inte är av särskilt kreativ 

eller undersökande karaktär. Jag kan inte veta om undervisningen i matematik i Sverige har samma 

brister. Dock kan jag med grund i Skolverkets granskning ha en berättigad förmodan om att det är 

så eftersom den pekar på att läromedlen är mycket dominerande i matematikundervisningen i 

Sverige. I de danska Fælles Mål ges också stöd till det undersökande förhållningssättet och även i 

lite mer detaljerade meningar. Det står bland annat att eleverna skall känna till experimenterande 

och undersökande arbetsformer, vilket de fyra danska läromedlen i varierad mån levar upp till. Jag 

har dock ännu mindre grund för att bedöma hur matematikundervisningen reellt ser ut i Danmark.  

 

5 Diskussion, reflektion och konklusion 

Resultatet av analysens jämförande del har verkligen förvånat mig. Jag hade inte förväntat mig att 

hitta så stora skillnader som jag har gjort. Jag hade bara kännedom om Matte Direkt Borgen från 

min praktikperiod. Danska läromedel hade jag inte sett sedan jag själv gick i skolan på 80/90-talet 

och jag kommer inte riktigt i håg hur de var. Undersökningen har visat att det finns ytterligare 

intressanta skillnader mellan de danska och de svenska läromedel, förutom de jag redan har 

behandlat. Jag kommer nu att beskriva och diskutera dessa skillnader på ett mer övergripande plan 

vilket innefatter att jag kommer generalisera utifrån det samlade intrycket jag har fått av dels de fyra 

danska dels de fyra svenska läromedlen. Jag kommer inte heller att behandla dessa skillnader lika 

ingående men de bidrar ändå till en helhetsbetraktning av skillnaderna de två länderna emellan.  

 

En skillnad är att den matematiska nivån är betydligt högre i de danska böckerna. Detta kan 

möjligen bero på att timplanen för matematik i Sverige ger 900 timmar2 totalt i grundskolan medan 

den i Danmark ger 1170 timmar3. Om man utgår från PISA-undersökningen 2003 i matematik visar 

                                                
1 Se under Teoriram  
2 Svenska timplan pr. 06.05.22: www3.skolverket.se  
3 Danska timplan pr. 06.05.22: http://us.uvm.dk/grundskole/generelinformation/vejledendetimetal/6.pdf 
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den omvänt nästan inga skillnader mellan Sverige och Danmark1. En fråga är om eleverna förstår 

matematiken på den höga nivån som i bland är konkret men ofta abstrakt. En annan skillnad som 

kan ha samband med detta är även att kunskapsmålen och det matematiska innehållet synliggörs för 

eleverna i de svenska böckerna på ett mer tydligt sätt än i de danska. Det kan nog vara ganska oklart 

för eleverna i Danmark vilken matematisk kunskap de egentligen tränar när de experimenterar och 

undersöker och har temaprojekt. De matematiska målen är mer tydliga i de danska 

lärarhandledningar än i elevböckerna men inte lika tydliga som i de svenska. Omvänt pekar 

forskning på att algoritmiseringen i läroböckerna kan vara en fara för lärandet eftersom eleven lär 

sig en algoritm och sedan räknar en rad uppgifter där just den algoritmen är användbar2. 

 

En fråga är om matematikkunskapen skall delas in i tydliga delmål eller om eleverna skall få 

uppleva sambanden och lära matematiken i sin användning. Och i så fall hur färdigheterna skall 

tränas och automatiseras. De fyra danska böckerna går till exempel inte så mycket på djupet med 

olika strategier till huvuräkning som de fyra svenska gör. Det är också en fråga om den höga 

kunskapsnivån och ibland även höga abstraktionsnivån i de danska böckerna går att individualisera 

och undervisningsdifferentiera på det sättet som lärarhandledningarna förespråker, nämligen att 

många uppgifter kan lösas på olika nivåer och att inte alla elever behöver lösa alla uppgifter. Det 

har kanske sina fördelar att nivågruppera uppgifterna istället, som primärt görs i de svenska 

böckerna. I detta sammanhang vill jag även framhäva skillnaden angående diagnos och prov samt 

förtest, läxor och repetitionsuppgifter. Sådana element vägde relativt tungt i alla de fyra svenska 

böckerna och lärarhandledningarna, medan bara Sigma har diagnoser och Faktor har portfolio som 

utvärderingsverktyg. För Matematik-tak och Matematik i... måste utvärderingen alltså ske på 

lärarens eget initiativ. Det skall här nämnas att tester ingående diskuteras i den offentliga debatten i 

Danmark just nu. Här kan därför vara samband med den skillnaden att de fyra svenska läromedlen 

är nyare jämfört med tre av de danska läromedlen som är från 1997- 1998. Det skall bli spännande 

att se hur nästa generation av läroböcker kommer att se ut.  

 

I förhållande till datoranvändning finns det också skillnader mellan länderna. Tre ut av de fyra 

danska läromedlen3 har flera konkreta anknytningar, förslag och hänvisningar till olika 

                                                
1 www.pisa.oecd.org och Skolverket 2004: OECD ländernas genomsnitt ligger på 500 poäng. Finland har 544 poäng 
(nr. 1), Danmark 514 poäng (nr. 12) och Sverige 509 poäng (nr. 14). 
2 Se under Teoriram. Unenge m.fl. 1994 s88-89. 
3 Faktor, Matematik-tak, Matematik i... 
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datorprogram härunder kalkylblad och geometriprogram medan enbart ett av de fyra svenska 

läromedlen bara hade en kort hänvisning till lämpliga interaktiva läromedel1. Slutligen visade 

undersökningen att ett matematiskt moment som ingår i de undersökta danska läromedlen är 

mönster, design och lineraritning. Det är en del fokus på dessa delar vilket jag inte alls har sett i de 

fyra svenska läromedlen. Jag har pratat med olika svenska lärare som säger att det i Sverige istället 

ingår i ämnet Teknik. Från flera danska lärare har jag fått veta att det är ett högt uppskattat område i 

hela grundskolans matematik i Danmark. En fråga som sedan dyker upp är om dels den höga 

kunskapsnivån, dels design- och mönster-momenten gör att det på något sätt blir mer angeläget att 

anamma det undersökande förhållningssättet i Danmark. Eftersom eleverna verkar ha flera 

matematiska redskap i årskurs 6 i Danmark än i Sverige är det kanske lättare att göra projekt där 

eleverna ska använda dessa redskap. Å andra sidan tyder min erfarenhet från årskurs 2 och 3 samt 

Skolverkets granskning på motsatta argument eftersom undersökande aspekter i 

matematikundervisningen blir mindre och mindre ju högre ålder.  

 

Det kan låta som jag är ganska kritisk mot de fyra svenska böckerna, men det är just i förhållande 

till det undersökande förhållningssättet. Jag menar att dessa böcker har många kvaliteter och som 

nämnt beror det på hur de används i undervisningen. Om matematikundervisningen enbart sker 

utifrån upplägget i de svenska böckerna då vill jag vara kritisk. Då menar jag att det är för mycket 

algoritm- och färdighetsträning och för lite kommunikation, undersökning och förståelse. Till och 

med för lite �lust att lära�. Jag menar att valet av lärobok också måste bero på vilka eleverna är. 

Elever har olika förutsättningar och behov och inte alla elever klarer kanske av att arbete 

projektorienterad eftersom det ofta kan vara lite kaos-aktigt. Oavset vilken typ av läromedel jag 

kommer att arbeta med framöver är det fördelaktigt att ta in delar och aspekter från den andra typen. 

Det kan nog vara ganska olämpligt att en matematikbok till exempel skall diktera vilka teman man 

skall arbete med. Ofta sker denna planering nog tillsammens med andra ämnen. Det kan därför vara 

ett argument för att välja en tema-neutral bok. Det skulle i så fall vara bra att ha en samling olika 

böcker till inspiration och då verkligen utnytja denna samling och våga släppa läromedlets 

planering och komma i håg att lärande handler om kvaliteter och inte kvantiteter. Så gjorde man 

mycket på min praktikskola, men enligt Skolverkets granskning verkar särskilt många 

matematiklärare inte våga � eller orka � släppa läromedlet. Detta kan kanske hänga ihop med att de 

flesta matematiklärare även är NO lärare och kanske lägger ner energin på planeringen av NO 

                                                
1 Matte Mosaik 
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lektionerna som traditionellt innehåller mer laboration. Men, flexibla och duktiga lärare som lägger 

ned tid och energi på matematikundervisningen kan mycket väl uppväga det som saknas i 

läroboken. Ledningen på skolan spelar även en roll i detta sammanhang eftersom deras 

förhållningssätt och kunskapssyn påverkar hur lärarna jobbar. 

 

Alla avgränsningar som är gjorda i denna undersökning har självklart begränsat undersökningens 

generaliserbarhet. Jag menar ändå att underlaget är tillräckligt stort för att ge en bild av 

matematikläromedel i dagens skola. En bild som tyder på att det undersökande inte riktigt tillämpas 

i det svenska förhållningssättet men däremot ingår mera i det danska förhållningssättet. Om jag 

kritiskt utvärderar min undersökningsprocess erkänner jag att det som har varit svårast har varit att 

hitta balansen mellan det kvalitativa och det kvantitativa samt det subjektiva och det objektiva. 

Förmedlingen av undersökningens resultat har varit en ständig övervägan mellan de kvalitativa 

aspekterna och de kvantitativa aspekterna eftersom båda ingår i förståelsen av resultaten och svaren 

på frågorna i problemformuleringen. Jag anser att jag har hittat balansen och förmedlat en 

kvalificerad och nyancerad bild av hur det undersökande förhållningssättet i de åtta lärarmedlen har 

tillämpats. Analysmodellen som jag utvecklad har fungerad mycket bra och skulle kunna användas 

vid andra läromedelsanalyser.  

 

Undersökningen och analysen är inte objektiv. Det är bara jag som har läst läromedlen, analyserat 

och tolkat dem. Jag menar dock att jag har bidragit med värdefulla, väl underbyggda resultat som 

dels kan stå ensamma, dels går att bygga framtida forskning på. Jag var väldigt intresserad av 

området redan innan jag började med uppsatsen och jag måste säga att intresset bara har ökat sedan 

dess. Många nya och intressanta frågor har dykt upp och leder igen till nya frågor, vilket också 

framgår av min diskussion ovanför. Jag skulle vilja forska mera kring det undersökande 

förhållningssättet generellt, lärobokens roll i undervisningen, lärare och elevers erfarenheter och 

synpunkter etc. En intressant frågeställning är även hur utvärdering och bedömning utifrån det 

undersökande förhållningssättet skulle kunna se ut eftersom det undersökande förhållningssättet i 

dag inte verkar tillämpas på diagnoser och prov och troligen inte heller på PISA-undersökningar 

eller nationella prov i varkan Sverige eller Danmark.  

 

Undersökningens resultat betyder att eftersom de två nordiska länderna verkar ha olika 

förhållningssätt till läromedel i matematik finns det sannolikt utrymme för att utbyta erfarenheter 
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och lära av varandra. Jag föreslår dialog kring för- och nackdelar vid olika typer av läromedel. 

Vilka är våra mål med matematikundervisningen och hur kan vi båda utvecklas mot ökad kunskap 

och mot ökad lust att lära? Undersökningen kan dessutom ge inspiration och fungera som �eye 

opener� för hur olika undersökande moment kan tillämpas eller omvänt hur till exempel 

huvudräkningsstrategier, nivådifferentiering eller utvärdering kan se ut.  

 

Ett syfte med denna uppsats var att öka min kunskap om de didaktiska möjligheter inom 

matematikundervisningen och fördjupa mig i begreppet �det undersökande förhållningssättet�. Jag 

har nu lyft fram hur stödet till det undersökande förhållningssättet kan se ut och analyserat det. Det 

har gett mig mycket värdefull erfarenhet oavsett vilket läromedel jag sedan kommer att arbeta med. 

När det kommer till kritan är det ju inte läromedlet som är avgörande utan förhållningssättet.  
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Bilaga A 
 
Urval av läromedel 
 
 
Land Förlag Bok Kommentarer 
Sverige Liber Matematikboken Valt (Heter XYZ för åk 7-9) 
  Matte Mosaik Valt 
  Alma Förut, men liknar Matematikboken 
  Möte med matte Finns inte för åk 6 
 Bonnier Utbildning Matte Direkt Borgen Valt 
 Natur och Kultur Mattestegen Valt 

  Klara matten Helt ny för åk 6 
 Ekelunds/Gleerups Mega-matematik På väg ut, inte så vanlig 
  Flex Mest använd i åk 1-5 
  Formula Helt ny 
Danmark Malling Beck Faktor Valt 
  Sigma Valt 
  Kontext Helt ny 
 Alinea Matematik-tak Valt 
  Matematrix Finns inte för åk 6 förr 2008 
 Gyldendal Kolorit Kun för åk 1-5 
  Matematik i... Valt 
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Bilaga B 
 
Matematikboken 
Uppgiftens karaktär 
! Begriplighet: göra, berätta. 
! Utgångspunkt i färdighet eller �påhittade� situationer. 
! �Vanliga� uppgifter dominerar. Få �undersökande� uppgifter. 

Elevens agerande 
! �Vanligt� grupparbete 
! �Undersökande� �papper, penna och tänka� 
! �Vanligt� agerande dominerar  

Inlärningsstilar 
! Den logiskt-kvantitativa ingången  
! Den berättande ingången  
! Den erfarenhetsbaserade ingången  
! Begränsad hänsyn 

Matte Mosaik 
Uppgiftens karaktär 
! Begriplighet: mest göra. Lite argumentation i sista kapitlet. 
! Kontext: Rimlighetsbedömningar 
! �Vanliga� uppgifter dominerar. Få �undersökande� uppgifter. 

Elevens agerande 
! �Vanligt� grupparbete 
! �Vanligt� �kropp och själ� 
! �Undersökande� �papper, penna och tänka� 
! �Vanligt� agerande dominerar  

Inlärningsstilar 
! Den logiskt-kvantitativa ingången  
! Den erfarenhetsbaserade ingången  
! Begränsad hänsyn 

Matte Direkt Borgen 
Uppgiftens karaktär 
! Begriplighet: göra, berätta, förklara. 
! Utgångspunk i verkligheten i introduktionen. Sedan �påhittade� situationer. 
! Kontext: rimlighetsbedömningar 
! �Vanliga� uppgifter dominerar. En del �undersökande� uppgifter. 

Elevens agerande 
! �Vanligt� grupparbete 
! �Vanligt� �kropp och själ� 
! �Undersökande� �papper, penna och tänka� 
! �Vanligt� agerande dominerar  

Inlärningsstilar 
! Den logiskt-kvantitativa ingången  
! Den berättande ingången 
! Den erfarenhetsbaserade ingången 
! Begränsad hänsyn 
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Mattestegen 
Uppgiftens karaktär 
! Utgångspunkt i färdighet eller �påhittade� situationer.  
! Begriplighet: göra, berätta. 
! �Vanliga� uppgifter dominerar. Mycket få �undersökande� uppgifter. 

Elevens agerande 
! Använda konkret material som hjälp 
! �Vanligt� grupparbete 
! �Vanligt� agerande dominerar  

Inlärningsstilar 
! Den logiskt-kvantitativa ingången  
! Den erfarenhetsbaserade ingången 
! Begränsad hänsyn 

Faktor 
Uppgiftens karaktär 
! Alla aspekterna av �undersökande� uppgifter ingår 
! Begriplighet: argumentera. Relevans: generell. 
! Kontext: konkret 
! Öppna frågor och ställa frågor 
! Utomhusuppgifter 
! �Vanliga� uppgifter och �undersökande� uppgifter är ungefär lika dominerande 

Elevens agerande 
! �Undersökande� �papper, penna och tänka� 
! �Undersökande� �kropp och själ� 
! �Undersökande� grupparbete 
! �Undersökande� agerande är mer dominerande än �vanligt� agerande 

Inlärningsstilar 
! Den logiskt-kvantitativa ingången 
! Den berättande ingången 
! Den filosofiska ingången 
! Den estetiska ingången 
! Den erfarenhetsbaserade ingången 
! Hänsyn finns 

Sigma 
Uppgiftens karaktär 
! Begriplighet: argumentation 
! Utgångspunkt i både färdighet och (abstrakt) verklighet 
! Kontext ofta konkret 
! Öppna frågor 
! Utomhusuppgifter 
! �Vanliga� uppgifter är lite mer dominerande än �undersökande� uppgifter 

Elevens agerande 
! �Undersökande� �papper, penna och tänka� 
! �Undersökande� �kropp och själ� 
! �Vanligt� agerande och �undersökande� agerande är ungefär lika dominerande 

Inlärningsstilar 
! Den logiskt-kvantitativa ingången  
! Den berättande ingången 
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! Den filosofiska ingången  
! Den estetiska ingången 
! Den erfarenhetsbaserade ingången 
! Hänsyn finns 

Matematik-tak 
Uppgiftens karaktär 
! Mycket stöd, alla aspekter av �undersökande� uppgifter ingår 
! Begriplighet: argumentation 
! Utgångspunkt i verklighet 
! Utomhusuppgifter 
! Ställa frågor 
! �Undersökande� uppgifter är mer dominerande än �vanliga� uppgifter 

Elevens agerande 
! �Undersökande� �papper, penna och tänka� 
! �Undersökande� �kropp och själ� 
! �Undersökande� grupparbete 
! �Undersökande� agerande dominerar 

Inlärningsstilar 
! Den logiskt-kvantitativa ingången  
! Den berättande ingången 
! Den filosofiska ingången  
! Den estetiska ingången 
! Den erfarenhetsbaserade ingången 
! Omfattande och bra hänsyn 

Matematik i... 
Uppgiftens karaktär 
! Alla aspekter av �undersökande� uppgifter ingår 
! Begriplighet: argumentera. Relevans: generell 
! Kontext: Elevernas verklighet 
! Ställa frågor 
! Utomhusuppgifter 
! �Undersökande� uppgifter dominerar 

Elevens agerande 
! �Undersökande� �papper, penna och tänka� 
! �Undersökande� �kropp och själ� 
! �Undersökande� grupparbete 
! �Undersökande� agerande dominerar 

Inlärningsstilar 
! Den logiskt-kvantitativa ingången 
! Den berättande ingången 
! Den filosofiska ingången 
! Den estetiska ingången 
! Den erfarenhetsbaserade ingången 
! Omfattande och bra hänsyn 

 


