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Mathematics textbooks are by far the most commonly used didactic tool in classroom 

teaching. Currently, there is very limited research into how teacher guides, accompanying 

these textbooks, support the teacher’s work in the classroom.  

The purpose of the study was to examine to what extent teacher guides support and guide 

teacher in teaching mathematics. Question raised by the study was – how are variation and 

concretization addressed in the teacher guides?  

Variation theory directs focus to critical aspects of the object of learning and can be used as 

basis to evaluate teacher guides. Concepts like variation and concretization have been useful 

tools when analysing the teacher guides. To support the study’s phenomenographical 

approach, a coding system was developed and used as a tool in analysis. Developing the 

coding system was critical in order to compare the four teacher guides, as well as for the 

reliability and validity of the study. Data were collected from four, first grade teacher guides 

in mathematics. An analysis covering an overall perspective has been performed. Several 

specific topics have also been analysed in a more inductive approach.  

The results indicate that teacher guides, anchored in the Swedish curricula in mathematics, do 

not support teachers in how to move from concrete learning to abstract learning. Critical 

details are being omitted which might affect the goal of abstract thinking.  
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1	  Inledning	  	  
 

Rapporter om svenska elevers vikande resultat i matematik, exempelvis den senaste TIMSS-

undersökningen (Trends in International Mathematics and Science Study) från 2011, har 

föranlett flera satsningar inom det svenska skolväsendet. Vi har exempelvis Skolverkets 

Matematiklyftet vars mål är att förbättra elevernas kunskaper i matematik samt höja 

måluppfyllelsen. Matematiklyftet, som är en riktad fortbildningssatsning till lärare och annan 

skolpersonal, vilar på idén om kollegialt lärande, dvs. att lärare lär av varandra (Skolverket 

2016). SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) matematiksatsning SKL Matematik PISA 

2015 är ett annat exempel och kan beskrivas som en kraftsamling på kommunal nivå som 

förenar politisk ledning, rektorer och lärare att sträva mot samma mål. Målet för SKL:s 

matematiksatsning är att lyfta lägsta nivån samt andelen av elever som når högst resultat 

(SKL 2015).  

Av TIMSS undersökningen från 2011framgår att elever i årskurs fyra har sämre 

matematikkunskaper jämfört med genomsnittet för elever i EU/OECD-länderna. Svenska 

elevers resultat var oförändrade jämfört med 2007 men resultatet var dock lägre än 

genomsnittet för eleverna i EU/OECD-länderna. Resultatet var även lägre än de danska och 

finska elevernas. (Skolverket 2012, s. 30.)  

Nyligen lades ett förslag om att utöka undervisningstiden i matematik från 1020 timmar till 

1125 timmar och förändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2016 (Utbildningsdepartementet 

2016). Det bör i sammanhanget tilläggas att undervisningstiden utökades så sent som 2013 

med 120 timmar och även då avsåg utökningen ämnet matematik. Den utökade tiden förlades 

också till årskurserna 1-3, vilket kom att innebära en extra timme matematik till per vecka. 

(Utbildningsdepartementet 2013, s. 10-11)  

Skälet för den utökade undervisningstiden var då liksom nu vikande matematikkunskaper. Av 

propositionen framgår att den utökade undervisningstiden bör förläggas till årskurserna 4-6 

(Utbildningsdepartementet 2016, s.10-14). Som en jämförelse kan nämnas att Finland har 

motsvarande 1216 undervisningstimmar i matematik (Utbildningsstyrelsen 2012, 2016). 

Läroboken spelar en central roll i matematikundervisningen och den styr också 

undervisningen i hög grad.  
I vissa ämnen är läromedlet, oftast en lärobok, ryggraden som löper genom hela 

undervisningen, medan man i andra ämnen använder läromedlen som referenser att 

hämta fakta ur. (Skolverket 2015c) 
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Den centrala roll som läroboken intar reser i sin tur ansvarsfrågan för dess kvalitet. 

Kvalitetsgranskningen av läromedel, inbegripet lärarhandledningar, ligger på lärarna enligt 

Skolverket (Skolverket 2015b). Lärarna själva, åtta av tio, uppger att de inte hinner 

kvalitetsgranska läromedel enligt en undersökning som Lärarförbundet lät göra bland 1500 

lärare och det var lärare i grundskolans tidiga år som hade det ”allra värst”. (Skolvärlden 

2014.) 

Vidare finns det heller inga krav på att läromedel ska vara forskningsbaserade utan läromedel 

är kommersiellt tillverkade och står även utan statlig kontroll (Jablonka & Johansson, 2010 s. 

363).  

Tidigare forskning uppmärksammar behovet av att undersöka lärarhandledningar kopplade 

till läromedel i matematik. I Jäders avhandling framkommer även att sådan forskning bör ske 

utifrån frågeställningen hur lärarhandledningen kan stötta läraren i den praktiska 

klassrumsundervisningen. (Jäder 2015, s. 45.)  

 Lärare uppger att läromedel i matematik, med tillhörande lärarhandledning, är ett stöd i 

den praktiska klassrumsundervisningen i såväl planerings- som undervisningsmoment. 

Däremot är graden av det upplevda stödet kopplad till vilket läromedel som används. I en 

jämförande analys av två läromedel rankades det ena signifikant högre än det andra. 

(Neuman, Hemmi, Ryve & Wiberg 2014, s. 214-224) 

Erfarna lärare använder också lärarhandledningar på ett annat sätt än de mindre erfarna. De 

erfarna lärarna ser lärarhandledningen mer som en verktygslåda och som källa till inspiration 

när de planerar och designar sina lektioner. Så gör förvisso även de mindre erfarna lärarna 

men de efterfrågar också mer stöd för hur man exempelvis analyserar elevernas matematiska 

kunnande och elevens kunskapsutveckling. (Ahl, Koljonen, & Hoelgaard 2015, s.157)  

Skolan och den undervisning som erbjuds däri ska vara likvärdig där ”…undervisningen 

ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” (Skolverket 2015, s. 8). Detta innebär 

bland annat att undervisningen i ämnet matematik behöver anpassas och individualiseras för 

att kunna möta olika elevers förståelse och behov. I detta sammanhang spelar begreppen 

variation och konkretisering en avgörande roll.  

 

1.1	  Syfte	  och	  frågeställning	  	  
   

Syftet är att undersöka vilket stöd och vägledning lärare får i lärarhandledningar för att 

undervisa i skolämnet matematik utifrån frågeställningen – hur behandlas begreppen variation 

och konkretisering i lärarhandledningar och vilken innebörd tilldelas dem?   
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2	  Bakgrund	  	  
 

Forskning visar att lärare och andra yrkesverksamma grupper i skolan behöver konkret stöd i 

hur man kan förbereda lektioner och använda läromedel effektivt (Ryve m.fl. 2015, s. 10).  

Vetenskapsrådet har på uppdrag av regeringen kartlagt utbildningsvetenskaplig forskning 

av såväl internationella som svenska resultat. Forskningsöversikten skall användas som 

underlag i utvecklingen av den svenska skolpraktiken och som underlag för det nybildade 

Skolforskningsinstitutet. Uppdraget, som gick under namnet SKOLFORSK, utgjordes av 

sexton delprojekt vilka genomfördes under 2014. Delprojektet för matematik redovisas i 

rapporten Kartläggning av forskning om formativ bedömning, klassrumsundervisning och 

läromedel i matematik och som titeln avslöjar står områdena formativ bedömning, 

klassrumsundervisning och läromedel i fokus. (Ryve m.fl. 2015, s. 12-13) 

Det finns flera olika sätt att undervisa effektivt men vad som är effektivt i ett land behöver 

inte nödvändigtvis vara det i annat. Projektet framhåller att det krävs mer forskning för att 

kunna utveckla och designa effektiva klassrumsundervisningar i matematik anpassad för en 

svensk skolkontext. Ett undersökningsområde som lyfts fram i sammanhanget är lärarens 

kompetens att ”…använda skriftligt material såsom lärarhandledningar…” (Ryve m.fl. 2015, 

s. 15). Detta vilar i sin tur på antagandet att lärare är olika och behöver olika typer av stöd 

givet utbildningsnivå, erfarenhet och matematiska kunskaper. (Ryve m.fl. 2015, s. 15) 

Nyexaminerade lärare på lågstadiet utvecklar inte en professionell identitet som 

matematiklärare, inte ens efter två år som yrkesverksamma lärare. Detta visar Palmers 

etnografiska studie i vilken hon följer sju nyexaminerade lärare som vid tidpunkten för sin 

lärarexamen uppfattade sig själva som reforminriktade matematiklärare. De hade under sin 

lärarutbildning skaffat sig en klar bild över hur de ville bedriva matematikundervisning. Den 

bilden stod i skarp kontrast mot egna erfarenheter som grundskoleelever och erfarenheter från 

de verksamhetsförlagda perioderna av utbildningen. (Palmer 2013, s. 226)  

Efter två år stod det klart att matematikämnet hade fått en mer underordnad roll än vad de 

hade tänkt sig, och undervisningen hade heller inte blivit så reforminspirerad. En lärare i 

lågstadiet undervisar i många olika ämnen, och matematik är bara ett ämne av flera. (Palmer 

2013, s. 227-228)  

Lärare efterlyser inte forskningsbaserade lärarhandledningar, men det ska inte tolkas som 

att behovet inte finns utan snarare att det är svårt att sakna något man inte är van vid att få. 

Svenska läromedel innehåller traditionellt sett inte forskningsresultat då författarna själva 

vanligtvis är lärare och inte forskare. Denna tradition var så pass cementerad att lärarna själva  
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inte kom på att efterfråga detta. Däremot på frågan om de ville ha sådan information, 

forskningsresultat som visar vad som har effekt på undervisningen, var det något som de 

gärna ville ha och även skulle bli inspirerade av. (Ahl, Koljonen, & Hoelgaard 2015, s. 159-

160)  

Nyligen har, som tidigare nämnts, ett regeringsförslag om att utöka matematikunder-

visningstiden lagts fram. Enligt det nya förslaget kommer grundskolans timplan omfattas av 

totalt 6890 timmar varav 1125 timmar är avsedda för ämnet matematik. 

(Utbildningsdepartementet 2016, s. 7) 

Trots att antalet timmar, 1125, skall förstås som den lägsta garanterade tiden som 

kommunerna måste erbjuda så är förhållandet till den totala tiden, 6890 timmar, relativt 

begränsad och utgörs av drygt 16%. Som skäl för den utökade tiden anger regeringen att 

elever i den svenska grundskolan får i en internationell jämförelse får relativt få 

undervisningstimmar i matematik (Utbildningsdepartementet 2016, s.10-11).  

Frågan vad som bidrar till effektiv klassrumsundervisning blir relevant att besvara av flera 

skäl. 

Ett sätt att besvara frågan, vad bidrar till en effektiv klassrumsundervisning, är  genom 

Hatties forskningsöversikt Synligt lärande i vilken han betonar betydelsen av att synliggöra 

lärandet,  både för eleven och för läraren. Över 800 metaanalyser ligger till grund för de 

slutsatser Hattie drar (2009, s. 28). Läraren och dennes planering samt förberedelse av 

undervisningen lyfts fram som centrala delar och som kritiskt avgörande för vilken 

undervisning och i förlängningen vilket lärande som kan komma till stånd. Hans budskap till 

lärare är att uppmärksamma sin egen påverkansroll genom att anlägga ett 

utvärderingsperspektiv på sin egen undervisning”…att utvärdera vilken effekt jag har på mina 

elever.” (Hattie 2009, s. 39). Även McIntosh intar i sin bok Förstå och använda tal – en 

handbok ett analytiskt perspektiv genom att mäta effekten av sin egen undervisning genom att 

analysera elevens kunskapsutveckling (McIntosh 2008, s. 7).  

Forskning visar att läraren själv behöver djupa kunskaper i matematik, även när denne 

undervisar på låg- och mellanstadiet. I en norsk undersökning framkom hur lärarnas egna 

insikter om detta samband växte fram och blev tydligt för dem. (Stedøy 2007, s. 252)  

Effektiv klassrumsundervisning inbegriper således även lärarens egna matematikkunskaper.    

 Skolverket anser att forskning från olika forskningsområden skulle kunna förbättra 

lärarhandledningar, inte bara inom matematik, på en rad olika områden genom att exempelvis 

beskriva vanliga och förekommande svårigheter som elever kan ha i samband med vissa 

uppgifter. Då ges läraren möjlighet att förbereda sin undervisning med hänsyn tagen till de 
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kritiska momenten och har då bättre förutsättningar att konstruera uppgifter som leder till 

önskvärda lärandemål. (Skolverket, 2015a)   

	  
2.1	  Studiens	  disposition	  	  
 

Studien har nu inledningsvis introducerats och dess syfte och frågeställning har preciserats. I 

följande kapitel redogörs tidigare forskning som är relevant för analysen. I det fjärde kapitlet 

redogörs variationsteori och teoretiska begrepp såsom variation och konkretisering. Val av 

metoder och material samt beskrivning av undersökningens framtagna analysverktyg återges i 

kapitel fem som också avslutas med en diskussion om studiens tillförlitlighet och etiska 

aspekter. I kapitel sex presenteras studiens resultat och analys. En inledande analys av de fyra 

lärarhandledningarna följs av en övergripande analys och en kontextualiserad analys av ett 

avgränsat område i vilka begreppen variation och konkretisering analyseras. Resultatet 

analyseras löpande utifrån tidigare forskning och teori. Sammanfattning samt återanknytning 

till studiens syfte och frågeställning diskuteras slutligen i det sista kapitlet. Kapitlet avslutas 

med diskussion kring studiens relevans och användbarhet samt förslag på vidare forskning.  

3	  Tidigare	  forskning	  	  	  

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som visar att läraren som person inte är lika 

viktig för vad som görs möjligt att lära, utan att kritiska aspekter i det avseendet är viktigare 

än läraren. Medan annan forskning visar att läraren själv är viktig för vad som möjliggörs att 

läras. Avsnittet avslutas med en nationell jämförelse mellan två undervisningsdiskurser, en 

svensk och en finsk, som på olika sätt individualiserar undervisningen. 

 

3.1	  	  Kullberg	  och	  kritiska	  aspekter	  
 
Forskning visar att planering som inkluderar kritiska aspekter av det undervisade innehållet 

har en större effekt på elevens lärande än vad läraren som person kan tillskrivas. I Kullbergs 

avhandling, som bygger på learning studies, ingick två olika skolor med åtta matematiklärare 

och sexton elevgrupper i årskurserna 5, 6, 7 och 8 (2010, s. 171,173, 176). Learning studies 

skall inte förväxlas med lesson studies.  I en learning study använder sig lärarna av en 

lärandeteori vilket man inte gör i den andra. Den lärandeteori som lektionsplaneringarna i 

Kullbergs studier vilar på är variationsteorin. (Kullberg 2010, s. 170)  



	   10	  

Lärarna i den ena skolan identifierade fyra kritiska aspekter kopplade till ett visst 

undervisningsinnehåll och därefter planerade lärarna en lektion tillsammans.  Resultatet av 

planeringen, de genomförda lektioner där de kritiska aspekterna användes i undervisningen, 

spelades in på video. Lärare från den andra skolan fick sedan se de videoinspelade lektionerna 

och planerade utifrån vad de hade sett egna lektioner i vilka de kritiska aspekterna användes. I 

båda skolorna där studierna ägde rum använde sig lärarna av likadana elevuppgifter och 

likadana för- och eftertester. Undervisningen kom också att organiseras på liknande sätt. 

Skillnaden skolorna och lektionerna emellan, och detta är det väsentliga, utgjordes av att det 

var en tilltänkt målgrupps förförståelse som låg till grund för framtagandet av kritiska 

aspekter som sedan lyftes fram i den andra skolans lektioner. Lärarna i den andra skolan 

använde sig av samma kritiska aspekter som följaktligen var baserade på andra elevers 

förförståelse än sina egna elevers. Detta var också avhandlingens syfte, att undersöka om 

identifierade kritiska aspekter för en grupp elever även hade effekt på annan grupp. (Kullberg 

2010, s. 170-172)   

De kritiska aspekterna användes sedan också som variabler för att kunna urskilja vilka av 

de kritiska aspekterna som hade, eller inte hade effekt på det mätbara resultatet. 

Manipuleringen, avsiktlig eller ej, utgjordes av hur många variabler samt vilka variabler det 

var som framkom under lektionen. (Kullberg 2010, s. 170-175) 

Tillvägagångssättet som beskrivits ovan användes för två studier som behandlade olika 

matematiska innehåll, det ena studien om negativa tal och den andra om decimaltal (Kullberg 

2010, s.171). Resultaten från båda studierna visar att användandet av identifierade kritiska 

aspekter, även om de är framtagna och baserade på andra elevers förståelse och behov, får 

effekt på det mätbara lärandet. Effekten beskrevs som effektstorlek, dvs. skillnaden av 

medelvärdet på förtestet och medelvärdet på eftertestet. I decimaltalsstudien var effekten 

något lägre än för den med negativa tal.  (Kullberg 2010, s. 175-177) 

Det intressanta är att de kritiska aspekterna inte behövde vara identifierade av den 

undervisande läraren utan det räckte med att läraren fick veta vilka dessa var för att sedan 

inkludera dem i sin planering och undervisning. De kritiska aspekterna kom således att bli en 

kunskapsresurs. Det blev tydligare för läraren att synliggöra vilka moment som var viktiga 

och kritiska i tillägnandet av det undervisade innehållet. Kullbergs studie visar att det inte var 

läraren i sig som person som hade störst effekt för det mätbara lärandet, utan den största 

effekten kunde tillskrivas de kritiska aspekterna och därmed vad läraren möjliggjorde och 

synliggjorde för eleverna att erfara. (Kullberg 2010, s.179) 
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3.2	  	  Samuelsson	  och	  Leifs	  didaktiska	  mönster	  	  
 
Annan forskning visar att det är läraren själv som är viktigast för elevernas lärande. I Den 

skicklige matematikläraren ägnar sig Samuelsson åt undervisningsforskning, research on 

teaching (2013, s. 14).  Han beskriver att matematikundervisning är komplex, att det är flera 

kompetenser som läraren skall besitta och att det tar tid att bli en ”skicklig” matematiklärare 

(Samuelsson 2013, s. 34).  

I sin etnografiska studie följer Samuelsson läraren Leif, en matematiklärare med 40 års 

erfarenhet av att undervisa på högstadiet och som av omgivningen betraktas som en erkänt 

skicklig matematiklärare. Leifs undervisning kännetecknas enligt Samuelsson av fem 

didaktiska mönster, som är återkommande i hans undervisning. Ett av dessa didaktiska 

mönster benämns och beskrivs av som ”rörelser mellan konkret och abstrakt” (2013, s. 47) 

där olika representationsformer som tal, symboler, bilder och laborativt material används 

rikligt och varierande. (Samuelsson 2013, s.47-48)  

Ett annat didaktiskt mönster benämns ”språkets användning” där det matematiska språket har 

en självskriven plats i undervisningen. Användning av och förståelse för matematiska begrepp 

och dess innebörder samt symboler varvas med matematiska resonemang. (Samuelsson 2013, 

s. 52-53) 

Leifs förmåga att konkretisera det matematiska innehållet synliggörs på flera sätt, exempelvis 

i hans återkommande bruk av bilder i sin undervisning. ”Bilder av matematik” är alltså ett av 

Leifs fem didaktiska mönster. Bildkonkretiseringen används mångsidigt, exempelvis för att 

åskådliggöra en matematisk tanke, illustrera en räkneoperation eller att fungera som stöd vid 

problemlösningar. Samuelsson återger dessa bildkonkretiseringar i beskrivningar som när Leif 

uppmanar elever att rita sina bilder av vad 75% är (2013, s. 60). En annat exempel är när Leif 

illustrerar hur en 23 procentig sänkning ser ut och åskådliggör denna räkneoperation i en bild 

(2013, s. 61). Och ytterligare ett exempel är ett enkelt horisontellt streck, det magiska 

strecket, åskådliggöra hur begrepp som tid och sträcka är relaterade till varandra och hur detta 

magiska streck är användbar vid vissa problemlösningsuppgifter (2013, s. 62).  

Man kan också säga att Leifs undervisning varierar utifrån de behov han har identifierat i 

elevgruppen. Samuelsson sammanfattar att det är lärarens kunnande och den pedagogiska 

ämneskunskapen som gör läraren Leif till den skickliga matematiklärare han är. Leif besitter 

både djup ämneskunskap och kunskap om sin elevgrupp. Kunskap om hur de, eleverna, 

uppfattar och erfar innehållet i undervisningen. (Samuelsson 2013, s. 74) 
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3.3	  Hemmi	  och	  Ryve	  och	  nationella	  diskurser	  i	  matematikundervisningen	  
 
Hemmi och Ryve undersökte vad effektiv matematikundervisning är enligt svenska och 

finska lärarutbildare. Undersökningen bygger på intervjuer och fokusgruppsdiskussioner med 

lärarutbildare samt intervjuer med VFU-handledare och lärarstudenter i de båda länderna och 

undersökningen genomfördes under 2008-2011. (Hemmi & Ryve 2014, s. 505) 

De svenska och finska diskurserna redovisas och synliggörs genom sex övergripande 

kategoriområden (Hemmi & Ryve 2014, s. 507-515). På ett generellt plan är skillnaderna inte 

så stora men vid en djupare analys och utifrån en detaljerad nivå blottläggs markanta 

skillnader. Exempelvis framkommer att i den svenska diskursen betonas undervisning som 

sker utifrån elevens förståelse och nivå. I den finska diskursen betonas helklassgenomgångar 

där istället instruktionerna anpassas för möta elever med olika matematisk förståelse. I 

jämförelse är den svenska diskursen en mer elevcentrerad undervisningsdiskurs och den 

finska mer innehållscentrerad.  Skillnaden visar således att individuell anpassning görs i båda 

länderna men i den svenska diskursen sker individualiseringen genom att anpassa innehållet 

medan den finska anpassar instruktionerna för att möta elever med olika förutsättningar. 

(Hemmi & Ryve 2014, s. 515-516)  

Inom området klassrumspraktik framkom att variation som koncept lyfts fram och betonas 

av de svenska lärarutbildarna som en viktig aspekt av vad som bidrar till effektiv 

matematikundervisning. Lärarens roll framställs passiv i bemärkelsen att läraren ska lyssna på 

elevens frågor och besvara dem. Lärarens roll är således inte att proaktivt introducera olika 

sätt att tänka eller lösa uppgifter. Lärarstudenter utbildas inte i konkreta 

undervisningsmetoder, trots att det efterfrågas av studenterna, utan utbildas i att kunna 

bedriva en situationsanpassad undervisning utifrån förståelse för hur den aktuella eleven 

tänker.  Den situationsanpassade undervisningen framträder i beskrivningen av olika 

klassrumsaktiviteter. En variation av dessa aktiviteter är ett framträdande drag i den svenska 

diskursen som också betonas av lärarutbildarna. Variation förstås här som olika färdighets-, 

kompetens-, och förmågeträning i elevernas arbetsböcker genom att spela olika spel och 

använda praktiskt material. Genom musik och olika framställansformer, förklaringsmodeller 

och elevlaborationer. Variationsbegreppet inbegrips även att stimulera olika sinnen, främja 

olika sätt att tänka och användandet av olika arbetssätt. Variation, i hela dess mångfald, är ett 

karaktäristiskt drag för den svenska diskursen av vad som anses vara bidragande till effektiv 

matematikundervisning. (Hemmi & Ryve 2014, ss. 508-509) 
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4	  Teoretiska	  perspektiv	  	  
 
I detta kapitel redogörs undersökningens teoretiska perspektiv vilka är variationsteorin, 

begreppen variation och konkretisering samt tallinjen. Begreppen har använts som teoretiska 

analysredskap och variationsteorin har varit den bärande grunden för undersökningen.  

	  
4.1	  Teoretisk	  utgångspunkt  

Syftet med denna studie är att undersöka vilket stöd och vägledning lärare får i 

lärarhandledningar i matematik och i förlängningen handlar det om vilket matematiskt lärande 

kan komma till stånd. Undersökningen intar ett lärarperspektiv som också bygger på 

antagandet att elever som börjar grundskolan också vill lära sig skolmatematiken. Därför får 

McIntoshs generella ståndpunkter vad gäller undervisning i skolmatematik och erövrandet av 

dess kunskaper utgöra en inramande utgångspunkt för undersökningen varav den första 

ståndpunkten återges nedan (McIntosh 2008, s. 3-4).  

De allra flesta elever vill utveckla sitt matematikkunnande. De lämnar denna ståndpunkt enbart när 

de är övertygad om att det är omöjligt. (McIntosh 2008, s. 3) 

 

4.1.1	  Variationsteori	  –	  en	  teori	  om	  lärande	  	  

Variationsteori bygger på grundantagandet att vi lär oss genom att erfara och att lärande också 

förutsätter variation. Marton och Booth menar att lärande handlar om vad vi erfar. Förmågan 

att erfara skiljer sig åt individer emellan och även inom individen då situationer och tillfällen 

när erfarandet görs också skiljer sig åt. Variationsteori kan därför förstås som ett system av 

olika sätt att erfara som också är förenade med tillfällena då erfarandet sker. (Marton & Booth 

2000, s. 264-267).  

Variationsteorin är relevant för denna undersökning då det ytterst handlar om att studera 

lärande – vad i undervisningen görs möjlig att lära genom lärarhandledningens vägledning 

och stöttning till läraren. Undersökningens frågeställning utgår från begreppen variation och 

konkretisering vilka med variatonsteorin kan beskrivas som olika sätt att erfara och därmed 

möjliggöra lärande.  

I boken Om lärande samlas 25 års forskning som systematiserats kring skillnader mellan 

olika former av lärande och hur de skillnaderna kan förklaras. Trots variansen av dessa 

studiers forskningsområden förenas de i en gemensam nämnare, variation, och som Marton 

och Booth förklarar handlar det om ”…variation i sätten att erfara saker” (2000, s. 145).  

Variation kan förstås på flera olika sätt, exempelvis som skillnader och olikheter som var och 
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en har olika sorters djup. Författarna baserar sin syn på hur ett lärande framskrider utifrån att 

lärandet alltid bygger på någon form av förförståelse. Viktigt i sammanhanget är att denna 

förförståelse ofta är ofullständig snarare än felaktig. Marton och Booth använder ordet ”frön” 

som symbol ”ur vilken kunskap kan växa ur” (2000, s. 10).  Metaforen förklaras med att fröet 

symboliserar att förförståelsen är en helhet, även om den inledningsvis är ofullständig, som 

växer och blir fullständigare genom det vi lär oss.  

Författarna förklarar att man kan urskilja skillnader, i form av kvalitativa kriterier, som har 

betydelse för förståelsen till varför en del lär sig bättre och andra sämre. Detta innebär i sin tur 

att man kan beskriva och definiera huruvida ett lärande har ägt rum eller inte genom att ställa 

individens prestationer i förhållande till de kvalitativa kriterierna. (Martin & Booth 2000, s. 

264)  

Urskiljandet är en del av variationsteorin och av detta följer att det finns detaljer i 

variationen som påverkar hur lärandet erfars med konsekvenser för vad som lärs. Dessa 

kvalitativa kriterier kan ses som två delar och i följande ordning: 

1) hur lärande erfars är beroende av att olika aspekter av vad som ska läras urskiljs, dvs. 

identifiera och uppmärksamma kritiska aspekter i det undervisade innehållet.  

2) hur lärande erfars är beroende av situationen vilket innebär att den valda aspekten har 

betydelse för vad som ska läras under rådande lärandesituation. 

(Marton & Booth 2000, s. 80)  

 

4.2	  Teoretiska	  begrepp	  	  

Begreppen variation och konkretisering är intimt sammanbundna men kan inte användas 

synonymt då de avser olika aspekter av matematikundervisningen. Begreppen är centrala för 

studien, som undersöker hur dessa behandlas och vilken innebörd de tilldelas. De är även 

centrala i sammanhanget individualisering då matematiskt lärande ser olika ut från individ till 

individ. Vid undervisning förutsätts således både variation och konkretisering, vilka redogörs 

för separat här nedan.  

 

4.2.1	  Variation	  	  

För denna studie används begreppet variation med innebörden att det är sätten att förklara det 

matematiska innehållet som ska varieras inte en variation av undervisningsformer och 

arbetssätt. (Karlsson & Kilborn 2015b, s. 6) 
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Genom att variera olika sätt att förklara och förtydliga ett och samma matematiska innehåll så 

kan individualisering ske, för olika elever och utifrån deras förståelse och behov, utan att det 

matematiska innehållet ersätts med ett annat. Författarna menar att fler elever skulle kunna 

”… hänga med i undervisningen.” om man som lärare varierar  ”… sättet att förklara eller 

konkretisera innehållet…” (Karlson & Kilborn 2015b, s. 6).  

 

4.2.2	  Konkretisering  

Målet med matematikundervisningen är att utveckla elevens matematiska tänkande, det 

abstrakta tänkandet.  Matematiken är en abstrakt vetenskap som bygger på definitioner och 

regler (Karlsson & Kilborn 2015a, s. 11). Konkretisering är däremot ett medel, ett sätt att 

utveckla elevens matematiska kunskap och förmåga, genom att konkretisera det som 

fortfarande är abstrakt. Konkretisering är därför en metod för undervisning i matematik 

(Karlsson & Kilborn 2015a, s.8) och kan vara ett sätt att individualisera det matematiska 

innehållet (Karlsson & Kilborn 2015 b, s. 6). 

 Konkret är också ett relativt begrepp, något som är konkret för en individ behöver inte vara 

det för en annan individ förklarar Reys, Lindquist, Lambdin och Smith. En elev kan 

exempelvis uppfatta praktiskt kubmaterial, att föra samman fyra kuber med två kuber, som 

konkret medan uttrycket 4+2 fortfarande är abstrakt. För en annan elev kan uttrycket 4+2 vara 

konkret men formeln x+y är abstrakt. Matematiken konkretiseras med olika modeller som 

åskådliggör det som fortfarande är abstrakt, men konkretiseringsmodellen i sig är inte 

matematiken. Matematiskt lärande bygger på abstraktion och generalisering och i 

sammanhanget spelar multiembodiment (eng.) en central roll. För att förstå vad en cirkel är 

och för att kunna generalisera kunskapen kan man exempelvis åskådliggöra detta med hjälp 

av flera olika cirkelformade substantiv och varianter inom substantivet. Exempel tallrikar, 

visa flera olika sorters tallrikar. Abstraktionen utgörs av att förstå att alla tallrikar är runda, 

även fastän de skiljer sig åt och ser olika ut. En del tallrikar är flata och andra är djupa och 

skålformade. När man kan identifiera och bortse från olikheterna, blir kunskapen också lättare 

att generalisera. Då kan man istället fokusera på sådant som är relevant och avgörande för vad 

som definierar en cirkel och kunskapen övergår till att bli mer generaliseringsbar. (Reys, 

Lindquist, Lambdin & Smith 2012, s. 27)  

Cirkelns definition blir inte så svår att förstå, när man har bortsett från de identifierade 

olikheterna, ”kurva i planet som består av alla punkter som har ett givet avstånd (radien) till 

en fix punkt (medelpunkten)” (Kiselman & Mouwitz 2008, s. 214).  
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Dessvärre har begreppet och innebörden av konkretisering i både klassrumspraktiken och i 

den matematikdidaktiska litteraturen fått en begränsad och snäv innebörd att endast omfatta 

det konkreta och praktiska materialet som används (Karlsson & Kilborn 2015a, s. 7). 

Konkretisering är en metod att undervisa i ämnet matematik och ska användas med kunskap 

om vad som ska läras och hur detta ska åskådliggöras för att bli effektfull (Karlsson & 

Kilborn 2015a, s. 8).  Denna undersökning utgår från Karlsson och Kilborns syn på 

konkretisering 

 
Med konkretisering menar vi all didaktisk verksamhet som leder till abstraktion, alltså förståelse 

av, och förmåga att använda, begrepp, strukturer och metoder. (Karlsson & Kilborn 2015a, s. 139) 

 

Med denna syn på konkretisering betonas syftet med konkretisering. Syftet med en 

konkretisering är att förstå abstraktionen. Matematik är en abstrakt vetenskap och 

konkretisering är således processen i vilken ett abstrakt tänkande kan utvecklas kring 

matematiska begrepp och modeller. En muntlig framställan av läraren framme vid tavlan, av 

Karlsson och Kilborn benämnd som ”kritfysik” (2015a, s. 139),  kan ibland leda till en bättre 

förståelse än begrepps- och symboltomma laborationer. Även en del matematiska begrepp kan 

vara svåra att åskådliggöra med enbart praktiskt material, utan låter sig bättre förklaras med 

en muntlig framställan som är uppbyggd av ”…analogier, resonemang och lite fantasi.” 

(Karlsson & Kilborn 2015a, s. 140).  

Det viktiga är, som författarna lyfter fram, att konkretisering handlar om att förena och 

förankra det abstrakta undervisningsinnehållet i det som praktiskt åskådliggörs. Det räcker  

således inte med att göra eleven aktiv i en laboration eller med praktiskt material utan läraren 

måste i samband med sådana aktiviteter tydliggöra syftet med laborationen samt med 

precision peka på vad som är kritiskt att förstå för att kunna tillägna sig det undervisade 

matematiska innehållet. Konkretisering handlar därför i hög grad om att tillhandahålla och 

utveckla ett matematiskt språk så att det abstrakta tänkandet också kan kommuniceras. Därför 

behöver eleven även ges möjlighet att resonera kring det matematiska innehållet utan att 

använda praktiskt material. Målet med konkretisering är att eleven ska kunna resonera fritt 

och använda sig av begrepp utan stöd i praktiskt material. (Karlsson & Kilborn 2015a, s.139-

140)  

Dessutom ska tilläggas att konkretisering inte bara åskådliggör det abstrakta utan en 

konkretisering, t. ex. vid beräkningar med negativa tal, skall förutom att åskådliggöra det 

abstrakta även kunna göra det med rätt förståelse. (Karlsson & Kilborn 2015a, s. 87)  
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Valet av konkretiseringsmodell och vilka aspekter som lyfts fram är därför centralt vilket 

också framgår i Karlssons & Kilborns vidgade syn på vad konkretisering innebär, en syn som 

denna undersökning också intar. 

Konkretisering som undervisningsmetod kan byggas på induktiv eller deduktiv förståelse. 

Den induktiva metoden och tillvägagångssättet är den som är vanligast förekommande i 

svensk grundskola medan den deduktiva är vanligare i andra kulturer.  

Den induktiva metoden tillämpas när konkretiseringen och åskådliggörandet belyses 

genom ett exempel. Tillämpning av induktiv metod kan beskrivas när förståelse för negativa 

tal och dess egenskaper och hur man opererar med dem, introduceras med en termometer som 

liknelse. Tanken är att abstraktionen ska utvecklas ur liknelsen. (Karlsson & Kilborn 2015a, s. 

140-142) 

Den deduktiva metoden tillämpas när det undervisade innehållet presenteras före det blir 

åskådliggjort genom att läraren exempelvis inleder undervisningen med att definiera aktuellt 

begrepp. Den deduktiva metoden fokuserar på språket och resonemangsförmågan vilket 

förutsätter att eleven har förkunskaper om begreppet och även kan resonera med dessa. 

Konkretiseringen, åskådliggörandet, handlar således om att visa att det abstrakta innehållet 

kan tolkas på olika sätt.  Den abstrakta förståelsen byggs deduktivt genom att pröva flera olika 

sätt att tolka innehållet samt bekanta sig med olika aspekter. (Karlsson & Kilborn 2015a, s. 

145-147) 

Avslutningsvis, den induktiva metoden tillämpas när konkretiseringen ska leda till 

abstraktion och därmed få förståelse för det undervisade innehållet. Detta är i giltigt för den 

grundläggande matematikundervisningen. Men i takt med det matematiska innehållets ökade 

komplexitet förlorar den induktiva metoden sin exakthet då ett komplexare innehåll kräver 

mer förfinande och exakta förtydliganden. Författarna talar om en andra ordningens 

konkretisering och förordar samtidigt en övergång till deduktiv metod för att möta 

matematikens allt komplexare innehåll. (Karlsson & Kilborn 2015a, s. 149) 

Andra ordningens konkretisering handlar om att resonera, kommunicera kring det 

matematiska innehållet utan tillgång och stöd i det praktiska materialet. Det förutsätter, som 

vid deduktiv metod, att eleven har en viss begreppsförståelse. Poängen är, när ett begrepp är 

bekant för eleven blir även begreppets innebörd också mer konkret. Resonemang om ett 

matematiskt innehåll med stöd i begrepp är en andra ordningens konkretisering. (Karlsson & 

Kilborn 2015a, s. 118)  
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4.2.3	  Övriga	  teoretiska	  begrepp	  

I följande avsnitt kommer tallinjen som matematiskt begrepp och modell för konkretisering 

förklaras. Avsnittet har relevans för tolkningen och analysen som framkommer i kapitel 6. 

Tallinjen, eller talaxeln som den också benämns, kan beskrivas som en visuell modell för hur 

man kan förstå tals storlek. Tallinjen definieras som en: 
rät linje där varje punkt på linjen svarar mot precis ett reellt tal och där omvänt reellt tal svarar 
mot precis en punkt på linjen med bevarande av ordningen. (Kiselman & Mouwitz 2008, s. 61) 
 

McIntosh beskriver en tom tallinje, exempelvis ett horisontellt streck, som ett laborativt 

material som kan användas i en mängd olika undervisningssammanhang gällande tal. Den 

tomma tallinjen kan användas för att åskådliggöra tals relativa storlek och position. Fördelen 

med den tomma tallinjen är att det är den relativa placeringen på tallinjen som fokuseras, dvs. 

inte den exakta placeringen utan den relativa. (McIntosh 2008, s. 146-148) 

Numrerad tallinje omnämns i sammanhanget som ett sätt av flera vid byggandet av 

förståelsen för positionssystemet (McIntosh 2008, s. 24-25).   

En tom tallinje möjliggör att diskussioner förs med fokus på det abstrakta lärandet snarare än 

görandet som att hoppa längs en tallinje och landa exakt på rätt streck, dvs. den exakta 

placeringen på tallinjen kommer i fokus som kanske skymmer en viktiga aspekt av ett tal.  

Den tomma tallinjen kan även användas för att beskriva och diskutera additions- och 

subtraktionsstrategier. McIntosh beskriver även den tomma tallinjen som ett ”..värdefullt 

redskap…” (2008, s. 146) i samband med ett ökat intresse för huvudräkning. Han berättar att 

idén har utvecklats vid Freudenthalinstitutet, ett matematikforskningsinstitut i Nederländerna. 

Det framgår även av McIntosh beskrivning när den tomma tallinjen inte är lämplig, som 

exempelvis vid huvudräkning av två- och tresiffriga tal. 

I Helping children learn mathematics framkommer också tallinjens förträfflighet som 

modell för att utveckla förståelse för exempelvis att räkna uppåt och räkna bakåt (Reys m.fl. 

2012, s.143). Förståelse för räkneoperationer kan åskådliggöras visuellt genom tallinjen och 

sammanlänka praktiska materials konkretiseringsnivå med abstraktionsnivån som tallinjen 

representerar (Reys m.fl. 2012, s. 182). Samtidigt betonar författarna att konkretisering och 

valda sätt att åskådliggöra inte är matematiken. Konkretiseringarna och de modeller som 

används är nödvändiga för att förklara och bygga upp förståelsen för matematiken som i sin 

natur är abstrakt. (Reys m.fl. 2012, s. 27)  

Att tallinjen kan användas och bidra till abstraktioner av ett matematiskt innehåll, det vet 

vi, men tallinjen i sig kan också mycket väl beskrivas med en metafor som bidrar till att 

fokusera och rikta uppmärksamheten på olika aspekter av det matematiska innehållet. Vad 
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som är en lämplig metafor bestäms således av det matematiska innehållet. Vid exempelvis 

additioner och subtraktioner med negativa tal kan metaforen termometer användas. Liknelsen 

med termometern riktar uppmärksamheten på det negativa talets beskaffenhet, alltså talets 

egenskaper som är viktiga att abstrahera och därefter med större förståelse inse varför 

negativa tal inte fungerar som positiva tal när man opererar med dem. När väl förståelsen för 

negativa tals beskaffenhet har abstraherats kan beräkningar med sådana tal ta vid och då bör 

detta göras utan praktiska eller visuella konkretiseringsmodeller. Stödet utgörs av 

begreppsliga resonemang, att kommunicera och förklara det matematiska innehållet utan 

tillgång till det praktiska materialet. (Karlsson & Kilborn 2015a, s. 118)    

Sammanfattningsvis, tallinjen är ett sätt att visualisera tal eller räkneoperationer med tal. 

Den avgörande frågan handlar om vad eller vilka aspekter har de tal som ska illustreras på 

tallinjen, inte tallinjen i sig.  

5	  Metod	  och	  material	  	  

I följande kapitel beskrivs undersökningens design. Kapitlet inleds med en beskrivning av 

metod och metodval och därefter följer en beskrivning av analysverktyget som framtagits. 

Valet av undersökningens material samt en kort beskrivning av dessa framkommer därefter 

och kapitlet avslutas med etiska överväganden och en diskussion av studiens tillförlitlighet.  

	  
5.1	  Metod	  och	  metodval	  
 
En fenomenografisk ansats har valts för att analysera materialet utifrån undersökningens 

syfte och frågeställning då det är lärandet som ytterst studeras. Fenomenografi är en 

kvalitativ metod som utvecklades av Marton under 70-talet för att studera lärande med 

fokus på vad som lärs, inte hur mycket som lärs (Patel & Davidsson, 2011 s. 32).  

Fenomenografi kan även beskrivas som en ansats snarare än en metod då den är lämplig att 

hantera forskningsfrågor inom det pedagogiska fältet (Marton & Booth 2000, s. 147).   

Fenomenografi är en kvalitativ metod som kan beskrivas genom karaktäristiska drag 

(Larsson 2011, s. 5-6). Ett sådant drag är den fenomenografiska ansatsen och dess 

inriktning grundläggande idé, att den studerar ”…innebörder istället för förklaringar…” 

(Larsson 2011, s. 13). Detta betyder att fenomenografin är mer intresserade av hur saker 

och ting uppfattas eller upplevs av människor än vad saker och ting är.  

Den fenomenografiska ansatsens studerar således lärandet, och lärande sker genom olika 

sätt att erfara något (Marton & Booth 2000, s. 9-10).  
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För denna studie, som genom att undersöka hur begreppen variation och konkretisering 

behandlas och vilken innebörd de tilldelas av lärarhandledningarna, analyseras det möjliga 

undervisade innehållet. Därmed studeras vad som görs möjligt för eleven att lära givet det 

stöd och vägledning som lärarhandledningen ger läraren att undervisa i skolämnet 

matematik. Därför menar jag att den tolkande ansats som fenomenografi grundar sig på, 

variationen av olika sätt att lära, passar väl för denna studie.  

Undersökningens analytiska redskap är de teoretiska begrepp, variation och 

konkretisering, som beskrevs i teoriavsnittet. Dessa har använts både som analysredskap i 

analysen samt för att kategorisera innehållet på ett innehållsligt och strukturellt plan. Teori 

har gjorts till metod då karakteristika härledda ur teori, de teoretiska begreppen, har 

använts som analysredskap. (Rienecker & Jørgensen 2014, s. 218)  

 För att att extrahera de för undersökningen relevanta utsnitten ur lärarhandledningen har 

analysredskapen varit tillämpliga. Ett analysverktyg utformades för att systematisera 

lärarhandledningarnas innehåll och struktur. Verktyget skapades för att behålla objektivitet 

och för att skapa distans till materialet. Därmed möjliggjordes en komparativ analys.  

Analysen fördjupades och detaljerades för att kunna besvara undersökningens 

frågeställning genom en vald lektion, ett utsnitt i själva materialet. Området taluppfattning 

och tals användning är omfattande delar i lärarhandledningarna och är därför svåra att 

analysera på ett jämförbart sätt. Samtidigt utgör området en central del av 

matematikundervisningen. Tallinjen fick därför bli den gemensamma nämnaren även om 

den i lärarhandledningarna behandlades på olika sätt och med olika syften.  

	  

5.2	  Beskrivning	  av	  analysverktyget	  och	  tillvägagångssätt	  

Det komparativa inslaget i undersökningen krävde objektivitet och systematik vilket också 

var anledningen till varför den fenomenografiska ansatsen behövde kompletteras. 

Analysverktyget delar likheter med kodningsscheman som upprättas vid en s.k. 

innehållsanalys. Kodningsprocessen är det karakteristiska draget för innehållsanalys som 

metod (Bryman 2011, s. 291). Analysverktyget består av två delar, kodningsmanual och 

kodningsschema. Varje lärarhandledning kodades enligt manualen som innehöll 18 kategorier 

om vardera 3-12 kriterier per kategori. Kodningsprocessen har varit krävande och omfattande 

vilket också är ett karakteristiskt drag för innehållsanalys som metod (Bryman 2011, s. 291). 

För undersökningen har kodningsprocessen varit avgörande för kunna analysera på ett 

jämförbart sätt.  
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Lärarhandledningarna var ett rikt textmaterial som behövde organiseras för att låta sig 

jämföras. Analysen krävde ett bottom-up och ett top-down perspektiv. Det var också i arbetet 

med kodningsmanualen som det blev tydligt att de teoretiska begreppen krävde ett avgränsat 

område i lärarhandledningen för att kunna jämföras grundligare, och mer induktivt.  Idén till 

metodansatsen innehållsanalys kan härledas till en studentuppsats, som analyserade 

läroböcker med tillhörande lärarhandledningar i matematik för årskurs 4 (Ericsson & 

Gruveström 2008). 

 

5.3	  Beskrivning	  av	  analysens	  genomförande	  

Eftersom undersökningens material, lärarhandledningar, var ett obekant område behövde jag 

lära känna materialet och efter en första okulär analys kunde jag konstatera att 

lärarhandledningarna skiljde sig åt dispositivt vad gäller de introducerande delarna, 

läromedlets innehåll och annan information. Därefter påbörjades arbetet med 

kodningsmanualen som löste de dispositiva skillnader som framkommit och innehållet kunde 

nu kategoriseras. Manualen testades på en av lärarhandledningarna, för att säkerställa 

manualens tydlighet i enlighet med Brymans rekommendation (Bryman 2011, s. 294). Vid 

detta test framkom att manualen inte var tillräckligt tydlig. Kodningen riskerade att kunna 

genomföras reliabelt. Eftersom det är fenomen som granskas, hur begreppen variation och 

konkretisering behandlas och vilken innebörd de tilldelas, bestämdes att lösningen för denna 

brist var ett kommentarsfält i anslutning till varje kategoriområde. 

Hade det varit fler kodare, dvs. fler personer som skulle koda materialet, så hade 

kodningsmanualen redan från början haft mer inslag av instruktioner för att minska inslaget 

av tolkning. Eftersom det var en person som kodade ansåg jag att lösningen med 

kommentarsfält täckte behovet av de förtydliganden som behövde göras för att minska det 

tolkande inslaget. Kommentarsfältet kom även att bistå mig att vara konsekvent över tid i 

kodningsprocessen, den s.k. intrabedömarreliabiliteten, där en och samma person även uppnår 

reliabilitet i kodningsprocessen över tid (Bryman 2011, s. 296). Dessutom visade sig 

kommentarerna vara värdefulla vid analysen av resultaten.  

Kodningsmanualen utgjordes av 18 stycken kategoriområden som innehöll vardera 3-12 

möjliga val. Bifogar ett utdrag ur kodningsmanualen med tillhörande kodningsscheman (se 

bilaga 1).  
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5.4	  Val	  av	  material	  samt	  en	  kort	  beskrivning	  av	  urvalet	  

Lärarhandledningar tillhörande fyra olika läromedel i matematik för årskurs 1 har analyserats. 

Bakgrunden till valet av årskurs 1 läromedel är kopplad till min utbildning och kommande 

yrkesroll som grundlärare. I  årskurs 1 introduceras eleven till skolmatematiken och 

grundläraren blir oftast också elevens första ”mattelärare”. Dessutom visar studier att 

matematikundervisningen i årskurs 1 är mer elevbokbaserad än i årskurserna 2 och 3 av skälet 

att läs- och skrivundervisningen upptar stort fokus hos både lärare och elev (Andersson & 

Håkansson 2006, s. 29).  

Undersökningens material är:  

•  Pixel matematik 1A Lärarbok. Pixel är ett läromedel jag känner igen från den 

verksamhetsförlagda del av grundlärarutbildningen och är framtaget i Norge. Pixel ges 

ut av Natur & Kultur (Natur & Kultur 2016b).  

•  Qnoddarnas värld. Lärarhandledning årskurs 1. Qnoddarnas är ett läromedel som har 

tagits fram i samarbete med spelutvecklare för iPads och elevens arbetsbok utgörs av 

en app. En lärarhandledning tillhörande ett läromedel som inte är en fysisk 

”mattebok” skapar en bredd i materialet för undersökningen. Qnoddarnas ges ut av 

Natur & Kultur (Natur & Kultur 2016a).  

•  1A Favorit matematik Lärarhandledning är ett läromedel framtaget i Finland. Av 

förlaget framgår att det ”… är störst i Finland och nu Favorit i Sverige..” och har i 

den svenska versionen blivit anpassad och uppdaterad till den svenska läroplanen Lgr 

11 (Studentlitteratur 2016). 

•   Lärarhandledning Lyckotal 1 är ett läromedel framtaget i Finland och utkommer på 

både svenska och finska. Det framgår inte att den är anpassad och uppdaterad till den 

svenska läroplanen Lgr 11 vilket också är motivet att denna lärarhandledning har 

valts (Schildts & Söderström 2016). 

Det bör också nämnas att jag övervägde att inkludera de tillhörande elevböckerna som en del 

av del undersökningens material men beslutade att inte inkludera elevböckerna då det föll 

utanför undersökningens syfte.  

 

5.5	  Etiska	  ställningstaganden	  

Undersökningen analyserar tryckta källor varför individskyddskravet och de etiska 

ställningstaganden som förknippas med det saknar giltighet för denna studie. Informations- 

och samtyckeskrav respektive konfidentialitets- och nyttjandekrav behöver heller inte beaktas. 
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Däremot har jag valt att informera berörda förlag att studien pågår och att resultatet av denna 

kommer att redovisas i slutet april 2016. (se bilaga 2) 

 

5.6	  Studiens	  tillförlitlighet	  

Studiens tillförlighet kan givetvis diskuteras och det finns flera möjliga orsaker till felkällor. 

En orsak kan vara missförstånd, att jag inte förstår de intentioner som lärarhandledningen 

förmedlar. En annan angränsande orsak till det kan vara min egen ämneskompetens i 

matematik. En tredje är den bristande erfarenheten jag har av att bedriva forskningsliknande 

arbete på akademisk nivå. En fjärde orsak är intrabedömmarreliabiliteten, dvs. gör jag samma 

bedömning även över tid (Bryman 2011, s. 296).  

Jag har löpande under analysarbetet förhållit mig till ovan genom exempelvis att söka mer 

kunskap i matematikämnet vad gäller tal och tals användning. För att behålla distans och 

objektivitet till materialet valdes innehållsanalysens karakteristiska kodningsprocess. Men 

som Bryman framhåller så är det i princip omöjligt att bygga bort en personlig tolkning från 

den som kodar texten vilket jag också erfor (Bryman 2011, s. 297). Eftersom undersökningens 

material också skiljde sig åt dispositivt och innehållsmässigt, vilket blev tydligare under 

analysarbetets gång, blev det centralt att systematisera vilken del i lärarhandledningen som 

var analysenhet. Detta krävde en systematik som jag också förhöll mig till vid konstruerandet  

av analysverktyget.  

Studiens tillförlitlighet är därför till stora delar kopplad till mig som person. Den tolkning jag 

gör baseras på vilken förförståelse jag har kring de fenomen som studeras. Flera delar i 

teorikapitlet belyser således även hur jag anskaffat mer kunskap för att förstå de fenomen som 

studeras. Slutligen görs inga anspråk på studiens generaliserbarhet av skäl som framgått, 

däremot har jag aktivt arbetat med de potentiella felkällor jag varit medveten om.  

6	  Resultat	  och	  analys	  	  	  
 
Följande text inleds med förtydliganden av begrepp som används i detta kapitel och i den 

efterföljande diskussionen. Därefter följer en inledande analys av lärarhandledningarna i syfte 

att kontextualisera efterföljande analyser.  

	  

6.1	  Förtydliganden	  	  

För att undvika missförstånd samt för att underlätta läsningen förtydligas följande begrepp. 
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•  Med läromedelsserie avses det material som finns framtaget för läromedlet såsom 

elevens arbetsbok, lärarhandledning, kopieringsunderlag, extra arbetshäften, prov, 

webbsidor etc.	  	  

•  Med lärarhandledning avses all text i lärarhandledningen avsedd för läraren. 

•  Med handledning avses de sidor i lärarhandledningen som är relaterade till elevens 

uppgifter och arbete i ”matteboken”. 

•  Med inledande del avses de sidor som inleder lärarhandledningen, ibland används 

introducerande delar synonymt med inledande del.  

•  Med elevbok och elevens app avses den enhet som eleven ser och använder som sin 

”mattebok”. Elevbok kommer framgent användas i betydelsen som elevens 

”mattebok”.  

•  Med övningsuppgifter avses de extra uppgifter och arbeten som eleven har i sin elevbok 

utöver de ordinarie uppgifterna.  

•  Med Lgr 11 menas Skolverkets Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket (2015). 

•  Med vägledning och stöd menas att läraren uppmanas till något, eller av 

lärarhandledningen föreslås göra något, eller av lärarhandledningen uppmärksammas 

på sådant som har har betydelse för den matematikundervisning som 

lärarhandledningen möjliggör.  

 

6.2	  	  Beskrivning	  av	  materialet	  –	  en	  inledande	  analys	  	  

6.2.1	  Pixel	  –	  Pixel	  matematik	  1A	  Lärarbok	  	  

Med ordet lärarbok som en del av titeln sticker denna lärarhandledning ut. Pixel är framtaget i 

Norge och heter där Multi. Det framkommer att 80% av de norska skolorna använder Multi 

(Natur & Kultur, 2016c). Lärarhandledningen är avsedd för den första terminen i årskurs 1.  

Den inledande informationen till läraren är omfattande och utgörs av 15 sidor med mycket 

text. Dessa sidor innehåller information om hela läromedelsserien, som är omfattande, samt 

vad det innebär att undervisa med Pixel. En hel sida ägnas till att förklara matematisk 

kompetens genom matematiska förmågor och förväntade kunskaper. Jag uppmärksammar att 

läroplanen, Lgr 11, inte skrivs fram explicit i denna lärarhandledning. Vid ett tillfälle 

omnämns förankringen i Lgr 11 under de inledande 15 sidorna. Däremot används förmågor, 

kunskapskrav och centralt innehåll implicit som hämtade ur Lgr 11.  
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Handledningen är den mest omfattande delen, den utgör 127 sidor av totalt 169. 

Handledningen följer en fast struktur där man utgår från en infälld bild motsvarande 

elevbokens sida. Därefter följer en instruerande text som beskriver vad eleven ska göra. 

Uppgifterna kan förenklas och utmanas, det ges också förslag på aktiviteter som kan göras i 

anslutning till lektionen. Varje kapitel i handledningen, sju i antalet, avslutas i likhet med 

elevbokens kapitel med en diagnosdel följt av nivåanpassade övningsuppgifter.  

Lärarhandledningen avslutas sedan med en prov del och provet avser hela terminens innehåll. 

Elevprovet utgörs av 14 uppgifter som fördelas på 11 sidor, och tillhörande provhandledning 

är utförlig och omfattas av 16 sidor.  

 

6.2.2	  Qnoddarnas	  –	  Qnoddarnas	  värld.	  Lärarhandledning	  årskurs	  1	  	   	  

Detta är en lärarhandledning i ämnena svenska och matematik och avser hela årkurs 1. 

Qnoddarnas skiljer sig i det avseendet jämfört de andra lärarhandledningarna. En annan 

skillnad är att läromedlet är framtaget för arbete i iPads tillsammans med spelutvecklare. För 

eleven innebär detta att dennes mattebok utgörs av en app och rent fysiskt sker arbetet i iPad. 

Lärarens sätt att arbeta påverkas också. Exempelvis har lärare ett webbaserat 

uppföljningsverktyg som benämns som Lärarklienten och det är i denna miljö som läraren 

följer elevernas arbete och låser ”upp” de övningar som eleven kan eller ska arbeta med.  

Lärarhandledningens introducerande del utgörs till stor del av instruktioner och 

information till handhavandet av lärarklienten. Den gemensamma inledningen för svenska 

och matematik utgörs av sammanlagt 22 sidor av vilka 18 sidor beskriver elevens app och hur 

lärarklienten används. Jag uppmärksammar att ytterst lite skrivs om vare sig matematik eller 

läs- och skrivinlärning i inledningsdelen. Däremot betonas lusten hos eleverna att lära och 

visionen har varit att ”…skapa ett läromedel som lockar till lust” (Bergman, Ohlsson, 

Pettersson, Åsberg & Natur & Kultur 2015, s. 4).  

Förankringen i Lgr 11 görs tydlig och skrivs fram redan i inledningens andra mening och 

återkommer därefter ytterligare fyra gånger i den inledande delen av lärarhandledningen. 

Förankringen tydliggörs även med en egen rubrik ”Lgr 11 och Qnoddarnas värld” där text 

tillsammans med bild förstärker hur läromedlets innehåll i svenska och matematik är 

förankrad i Lgr 11. Av texten framgår ”Det kvalitetssäkrade innehållet är framtaget enligt Lgr 

11 och Skolverkets bedömningsunderlag” (Bergman m.fl. 2015, s. 5).  

Handledningen i matematik utgörs av 101 sidor. Handledningen följer sedan en fast 

struktur uppbyggd kring de tre återkommande rubrikerna ”syfte”, ”förberedande arbete” och 

”arbete på iPaden”. Övningarna är nivåindelade, upp till sex nivåer, där C motsvarar 
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ingångsnivån, vilket innebär att i princip alla övningar börjar och utgår från nivå C. A- och B-

nivån motsvarar förförståelsenivån och F är utmaningsnivån.  

Förberedande arbete beskriver vad eleverna föreslås göra tillsammans i helklass eller i mindre 

grupper före iPad-arbetet tar vid.  

Övningarna i appen är numrerade och namngivna enligt ett system av s.k. bärstigar 

exempelvis övning ”Hallon 3:3”. Dessa bärstigar anger ”platsen” i appen och förbinder även 

övningen till ett visst matematiskt område.  Exempelvis avser alla hallonstigar tals 

användning och alla blåbärsstigar avser området taluppfattning. Detta system ersätter det 

traditionella numrerade kapitelsystem som återfinns i de andra lärarhandledningarna. 

Sammanlagt behandlas sex matematiska områden.  

Handledningens text följer en fast struktur där man utgår från infällda bilder av elevens 

skärmbild. En instruerande text ges i direkt anslutning till aktuell nivå, A-F, och beskriver 

kortfattat vad eleven ska göra.  

Lärarhandledningen avslutas med en material del i vilken en rekommenderad 

arbetsordning av övningarna ges.  I matrisformat och per respektive ämne, matematik och 

svenska, ges exempel på övningar, dvs. Qnoddarnas matematiska innehåll, i relation till 

förmågor och kunskapskrav i Lgr 11.  

 

6.2.3	  Favorit	  matematik	  –	  1A	  Favorit	  matematik.	  Lärarhandledning	  	  	  

Favorit matematik är ett läromedel framtaget i Finland och heter där Tuhattaituri Opettajan 

opas och är anpassad till Lgr 11. Hos förlaget framgår att Favorit matematik är Finlands mest 

sålda (Studentlitteratur 2016). Lärarhandledningen är avsedd för första terminen årskurs 1. 

Den inledande informationen till läraren är kort och koncis och utgörs endast av två men 

fullspäckade sidor som för läsaren direkt in i läromedlets undervisningspraktik. På dessa två 

sidor framgår vad det innebär att undervisa med Favorit matematik. Kapitlen och lektionerna 

följer en återkommande struktur som består av elva delar.  Det återkommande rubriksystemet 

förklaras detaljerat och kortfattat under rubriker som exempelvis ”centralt innehåll”, ”förslag 

på arbetsgång”, ”huvudräkningsuppgifter”, ”tips” och ”kunskapsbank”.  

De två inledande sidorna inrymmer även en terminsplanering för hösten.  

I inledningens första stycke framhävs huvudräkning i undervisningen. Det framkommer också 

att ett återkommande moment i lektionssidorna, används på ett annat sätt i Finland som en 

läxa. Förankringen i Lgr 11 omnämns en gång på dessa två sidor.  

Handledningen är indelad i fem kapitel och utgör med sina 192 sidor av 234 den absoluta 

merparten av lärarhandledningen. Handledningen följer sedan en fast struktur utifrån elva 
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rubriker, några exempel gavs ovan, och man utgår ifrån en infälld bild motsvarande 

elevbokens sida. Varje kapitel avslutas i likhet med elevboken med ett formativt prov och en 

självutvärderings del. Till varje kapitel finns även ett summativt prov på två sidor. 

I lärarhandledningens avslutande del finns bl.a. kopieringsunderlag, prov och facit samt 

förankring till Lgr 11. Favorit matematik beskriver även sitt matematiska innehåll i relation 

till centralt innehåll i Lgr 11.    

	  

6.2.4	  Lyckotal	  –	  Lärarhandledning	  Lyckotal	  1A	  

Lyckotal är framtaget i Finland och utkommer på svenska och på finska. Den 

lärarhandledning som analyserades är utgiven av Schildts & Söderströms (inte att förväxla 

med förlagets Gleerups Lyckotal).  Lyckotal är inte förankrat till Lgr 11 och på förlagets 

hemsida framgår bara att läromedlet ges ut på svenska och finska. Lärarhandledningen är 

avsedd för den första terminen i årskurs 1.  

Den inledande informationen till läraren är relativt omfattande och utgörs av 6 sidor text 

under rubriken ”Didaktiska element”. Utifrån tjugotvå didaktiska element beskrivs vad det 

innebär att undervisa med Lyckotal, och vad som ingår i läromedelsserien samt även en 

anknytning av matematiken till samhället och till historien. De didaktiska elementen återges 

under beskrivande rubriker som exempelvis ”begreppsbildning”, ”språket i matematiken”, 

”laborationer”, ”gör tillsammans”, ”huvudräkning”, ”skola & hem” och ”matematikssvaga 

elever”.  

Handledningen utgör merparten av lärarhandledningen, 100 sidor av totalt 160 sidor. Den 

består av fyra kapitel och varje lektion beskrivs utifrån ett strikt lärarperspektiv. 

Lektionsbeskrivningen utgår i likhet med de andra lärarhandledningarna utifrån en infälld bild 

motsvararande elevbokens sidor. Skillnaden är att Lyckotal inte beskriver vad eleven ska göra 

i sin elevbok utan information som framkommer utgörs av det matematiska innehållet, vilket 

lärandemål som ställts, vilka hjälpmedel som kan vara aktuella samt förslag på aktiviteter som 

kan göras utomhus. I lektionsbeskrivningen framkommer även hänvisningar till extra 

material, träningsmaterial och till utvärderingsdelen med provuppgifter.  

	  

6.2.5	  Sammanfattning	  av	  den	  inledande	  analysen	  

Sammantaget kan sägas att lärarhandledningarnas inledande del skiljer sig åt, både i omfång 

och i vilken sorts information som framkommer. Antalet sidor varierar från 2 till 22 sidor. 

Informationen som framkommer samt vilket fokus som anläggs skiljer sig också åt. 
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Exempelvis Qnoddarnas inledande information har tyngdpunkten i handhavandet av lärarens 

uppföljningsverktyg, medan Lyckotal har sin tyngdpunkt och fokus på matematikdidaktiken.  

I en av de fyra lärarhandledningarna omnämns elever som har det kämpigt med matematik 

och de benämns som ”matematiksvaga elever”. I de andra tre lärarhandledningarna har denna 

elevgrupp inte identifierats med motsvarande tydlighet. I Lyckotal framkommer att 

”matematiksvaga elever” ofta lättare kan prestera muntliga resonemang än skriftliga 

(Häggblom & Hartikainen 2012, s. 8).  

I den inledande analysen har analysenheten utgjorts av två delar, dels förlagets information 

och dels lärarhandledningen. Analysen är tänkt fungera som en inramning till kommande 

analyser. I tabell 1 åskådliggörs några av de skillnader och likheter som analysverktyget har 

bidragit till att utkristallisera.   

Tabell	  1:	  	  Inledande	  analys	  av	  lärarhandledningarna	  	  	  
	  	  

Pixel	   Qnoddarnas	  	  
Favorit	  

matematik	   Lyckotal	  
Inledning	  	  (antal	  sidor)	   15	   22	   2	   6	  

Handledning	  lektioner	  	  (antal	  sidor)	   127	   101	   192	   100	  

Förankring	  i	  Lgr	  11	  	   ja	   ja	   ja	   nej	  

Övningsuppgifter	  är	  nivåanpassade	   ja	   ja	   nej	   nej	  

Antal	  kapitel	  i	  handledningen	  	   7	   5	   5	   4	  

Antal	  matematiska	  områden	  som	  behandlas	  	   3	   3	   1	   2	  

Tal	  och	  tals	  användning	   ja	   ja	   ja	   ja	  

Geometri	  och	  mätning	   ja	   ja	   nej	   ja	  

Sannolikhet	  och	  statistik	   ja	   ja	   nej	   nej	  

Prov	  finns	   ja	   nej	   ja	   nej	  

I	  vilket	  land	  är	  läromedlet	  är	  framtaget	  ?	   Norge	   Sverige	   Finland	   Finland	  

Är	  läromedlet	  forskningsbaserat?	   ja	   nej*	   nej*	   ja	  

Är	  läromedlet	  baserad	  på	  beprövad	  erfarenhet?	   ja	   nej*	   ja	   nej*	  

Omnämns	  matematiksvaga	  elever?	   nej	   nej	   nej	   ja	  
	  
Omnämns	  matematikbegåvade	  elever?	   nej	   nej	   nej	   nej	  

Ett	  karaktärsdrag	  	  	   matematisk	  
kompetens	  förklaras	  

Lgr	  11	  skrivs	  fram	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
bygger	  mer	  på	  att	  det	  

är	  "lustbetonat"	  	  

huvudräkning	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
skrivs	  fram	  

huvudräkning	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
skrivs	  fram	  

	  	   *	  nej	  i	  betydelsen	  att	  det	  inte	  framgår	  i	  vare	  sig	  lärarhandledningen	  eller	  hos	  förlaget	  

 

Kommentar till tabell 1: Vad gäller påståendena om läromedlet forskningsanknytning 

och/eller baserad på beprövad erfarenhet så bör det förtydligas att denna information bygger 

på sådant som framgått i lärarhandledningen och/eller via förlaget.  Lyckotals författare är 

ped. Dr Lisen Häggblom och Siv Hartikainen är lektor i matematik. För att svara på frågan 

om vilken forskningserfarenhet eller beprövad erfarenhet som läromedlet är baserad på kräver 

en separat analys som hamnar utanför ramen för denna undersökning.  
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6.3	  Analys	  av	  begreppen	  variation	  och	  konkretisering	  	  

Analysen av begreppen variation och konkretisering har gjorts utifrån två perspektiv. Den ena 

analysen har en övergripande karaktär och analysenheten utgörs av lärarhandledningens 

”inledande del”. Den andra analysen är kopplad till ett undervisningssammanhang i vilken 

analysenheten avgränsas till ett lektionsavsnitt med uppgifter i elevboken. Syftet med att 

använda två perspektiv är att möjliggöra fler tolkningar av hur begreppen variation och 

konkretisering behandlas i lärarhandledningen och vilken innebörd de tilldelas. 

Vid de två analyserna, den övergripande och den avgränsade, analyseras lärarhandledningarna 

var för sig och analysen sammanfattas sedan på respektive nivå.  

 

6.3.1	  Analys	  av	  begreppen	  variation	  och	  konkretisering	  på	  en	  övergripande	  nivå	  	  

 
6.3.1.1	  Pixel	  	  

I Pixels inledande del behandlas innebörden av begreppet variation mer i betydelsen av 

varierande undervisningsformer. Varierad undervisning beskrivs exempelvis som både ett sätt 

att variera undervisningen och som ett sätt att växla mellan konkret och abstrakt. Att variera 

arbetssättet är centralt i Pixel. (Alseth m.fl. 2015, s. VIII) 

Konkretisering behandlas i Pixels inledande del på ett tydligt sätt. Utifrån en illustrativ bild 

beskrivs Pixeltrappan. Synen på hur matematisk förståelse utvecklas förklaras med olika 

konkretiseringsnivåer på Pixeltrappan. Det första nivån benämns som konkret nivå och den 

sista benämns som abstrakt nivå. (Alseth m.fl. 2015, s. IX.) 

Begreppet konkretisering behandlas i Pixel med en processmässig förståelse i likhet med vad 

Karlsson och Kilborn beskriver, att det är i processen som det abstrakta tänkandet kan 

utvecklas (2015a, s. 139).  

Den induktiva metoden ser ut att dominera vilket framgick i förklaringen hur alla kapitel 

inleds, de ”…startar konkret för att sedan introducera mera abstrakta arbets- och uttryckssätt.” 

(Alseth m.fl. 2015, s. VIII).  Denna beskrivning tillsammans med Pixelstrappans första 

konkretiseringsnivå indikerar att en induktiv metod för konkretisering dominerar i Pixel.  

Med hänsyn tagen till den innebörd variationsbegreppet ges i Pixel, som en variation av 

undervisningsformer, så riskerar dock abstraktionen att utebli. Det finns en risk att det är 

konkretiseringsbegreppets snäva innebörd som vi ser i Pixels inledande del. Där 

konkretisering har blivit förknippad med görandet och brukandet av praktiskt material, som 

tyvärr har blivit något av en svensk diskurs (Karlsson & Kilborn, 2015a, s. 139-142) 
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6.3.1.2	  Qnoddarnas	  	  

I Qnoddarnas inledande del behandlas inte innebörden av begreppen variation och 

konkretisering och därför har inte en analys av begreppen kunnat göras på övergripande nivå.  

 

6.3.1.3	  Favorit	  matematik	  	  

I Favorit matematik behandlas innebörden av begreppen variation och konkretisering ytligt. I 

den komprimerade och tvåsidiga inledningen framgår att inför varje lektion ges tips på hur 

”…lekar, talkort och annat laborativt material kan användas i matematikundervisningen.” 

(Haapaniemi, Mörsky, Tikkanen, Vehmas & Voima, 2012 s. 5). Tips ges även att variera 

undervisningsformerna med olika aktiviteter som kan göras antingen ”… utomhus eller i en 

idrottssal.” (Haapaniemi m.fl. 2012, s. 5).  

Variation ges i Favorit matematik innebörden en variation av undervisningsformer och 

konkretisering ges innebörden att utgöras av det praktiska och konkreta materialet. Detta är ett 

exempel på hur konkretiseringsbegreppet blir likställt med ett praktiskt och laborativt material 

(Karlsson & Kilborn 2015a, s. 139).  

 

6.3.1.4	  Lyckotal	  

I Lyckotals inledande del behandlas begreppen variation och konkretisering tydligt och de ges 

även en tydlig innebörd. Den sex sidor långa inledningen i Lyckotal inleds med beskrivningar 

av 22 stycken didaktiska element. I det första elementet ”begreppsbildning” följer en 

beskrivning att eleven genom undervisningen i Lyckotal kommer bygga en begreppsbildning 

som vilar på möten med fem olika representationsformer. Representationsformerna är: 

konkreta modeller, bildmodeller, verklighet, symboler och språk (Häggblom & Hartikainen 

2012, s. 4).  

I Samuelssons etnografiska studie framkom att den erkänt skicklige matematikläraren 

Leifs undervisning kännetecknades av flera olika och återkommande didaktiska mönster. Ett 

av dessa mönster tematiserades som ”rörelser mellan konkret och abstrakt” där de olika 

representationsformerna tal, symboler, bilder och laborativt användes rikligt och varierande 

(Samuelsson 2013, s. 47). Detta mönster ser jag även i Lyckotals beskrivning, möten mellan 

fem olika representationsformer. Bilden som presenteras i lärarhandledningen ger intrycket av 

att rörelser förväntas ske. De fem representationsformerna (konkreta modeller, bildmodeller, 

verklighet, symboler och språk) är förenade med varandra med tio stycken pil-ändes försedda 

linjer vilket ger det visuella intrycket att rörelser förväntas ske mellan det konkreta och 

abstrakta, och omvänt.  
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Ett annat didaktiskt mönster som Samuelsson urskiljer i matematikläraren Leifs 

undervisning var ”språkets användning” där det matematiska språket gavs en självklar plats i 

undervisningen. Eleverna förväntades kunna använda matematiska begrepp samt kunna föra 

matematiska resonemang (Samuelsson 2013, s. 52-53).  Ett tredje mönster var ”bilder av 

matematik”, där Leif ofta konkretiserade det matematiska innehållet med bilder (Samuelsson 

2013, s. 60).  

Dessa två mönster framträder också i Lyckotals beskrivning av ett annat didaktiskt elementet. 

I ”språket i matematiken” beskrivs hur viktigt det är att eleverna ges möjlighet att använda ett 

matematiskt språk med de ord och begrepp de lär sig, och förslag ges på hur det matematiska 

språket kan göras synligt i klassrummet. Läraren uppmanas att kombinera ord och bildmodell. 

(Häggblom & Hartikainen 2012, s. 4) 

Lyckotal beskriver hur man med samma uppgift och matematiskt innehåll, exempelvis 

9+3=12, kan jobba med eleverna i tre faser. Till att börja med löses uppgiften utifrån en 

gemensam problemframställan ”hur många djur är 9 katter och 3 hundar sammanlagt?”. 

Problemet kan sedan lösas med praktiskt material som kuber, eller med symboler 9+3=12 och 

som tredje fas, utan vare sig penna eller praktiskt material. Den tredje fasen handlar om att 

diskutera olika sätt att tänka när man löser 9+3.  

Med denna återgivning menar jag att förståelsen för det matematiska innehållet  i Lyckotal 

individualiseras genom att det förklaras på olika sätt, alltså variation, samt genom olika 

konkretiseringsnivåer (Karlsson & Kilborn 2015b, s. 6). Jag menar även att en övergång till 

andra ordningens konkretisering har skett (Karlsson & Kilborn 2015a, s.118)  

Att individualisera undervisningen genom att anpassa instruktionen var också något 

man identifierade som ett karaktäristiskt drag i den finska diskursen (Hemmi & Ryve 2014, s. 

515-516).  Vilket stämmer in väl på Lyckotal som också är det enda läromedlet som inte är 

förankrad i Lgr 11 eller har anpassats till en svensk kontext förutom att den ges 

ut på svenska.  

Variation framkom även med innebörden en variation av undervisningsformer men då med 

förklaringen barns behov av rörelse och att barn har olika inlärningsstilar där en del lär sig 

bättre genom visuella intryck och andra på andra sätt. (Häggblom & Hartikainen 2012, s. 8). 

 

6.3.1.5	  Sammanfattning	  av	  analys	  på	  en	  övergripande	  nivå	  	  

Sammantaget kan sägas att begreppen variation och konkretisering behandlas till delar lika, 

och till delar olika i lärarhandledningarnas inledande delar. En likhet är att  
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variationsbegreppet framträder mer i innebörden av att variera undervisningsformerna och 

arbetssätt än olika sätt att förklara undervisningens innehåll. Karlsson och Kilborn betonar att  

syftet med variation är att individualisera innehållet och förtydliga det på olika sätt. (2015b, s. 

6).  

Muntliga framställningar som konkretiseringsmodell, sådana som Karlsson och Kilborn 

benämner ”kritfysik” eller liknelser, har inte kunnat härledas i någon av de fyra 

lärarhandledningarna inledande delar (2015a, s. 140-142).  

Den deduktiva metoden, som innebär att det undervisade innehållet presenteras före det 

blir åskådliggjort genom konkretisering (Karlsson & Kilborn 2015a, s.145-147) har endast 

kunnat härledas till lärarhandledningen Lyckotal. Den induktiva metoden ser alltså ut att 

dominera i lärarhandledningarnas inledande del. En möjlig förklaring till detta kan vara att de 

analyserade lärarhandledningarna avser årskurs 1 och första terminen, med undantag för 

Qnoddarnas som täcker hela läsåret, och för den grundläggande matematikundervisningen är 

kanske den induktiva metoden kanske mest lämplig. Men som Karlsson och Kilborn också 

poängterar så förlorar den induktiva metoden sin exakthet i takt med att det matematiska 

innehållet blir mer komplext (Karlsson & Kilborn 2015a, s. 149). 

Analysen av den inledande delen i lärarhandledningen bekräftar tendensen att 

konkretisering förknippas med görandet och brukandet av praktiskt material, som tyvärr har 

blivit något av en svensk diskurs (Karlsson & Kilborn, 2015a, s. 139-142). I två av 

lärarhandledningar, Pixel och Favorit matematik, kunde denna tendens urskiljas.   

En av lärarhandledningarna, Lyckotal, stack ut i jämförelse med de andra då den mest 

tydligt behandlade begreppen variation och konkretisering samt också gav dessa en tydlig 

innebörd. I Lyckotal sker detta i beskrivningen att undervisningen utgår från didaktiska 

element varav ett sådant är ”begreppsbildning” och ett annat är ”språket i matematiken”. 

Innebörden av dessa didaktiska element sammanföll med beskrivningen av vad som 

kännetecknade den skicklige matematikläraren Leifs undervisning. I Samuelssons 

etnografiska studie framkom dessa didaktiska mönster i form av en riklig och varierande 

användning av olika representationsformer tal, symboler, bilder och laborativt material samt 

av ett matematiskt språk som tilldelades en självklar plats i undervisningen (Samuelsson 

2013, s. 47, 52-53). 

Avslutningsvis åskådliggörs en sammanfattning över hur begreppen variation och 

konkretisering behandlas i lärarhandledningarnas inledande delar och på en övergripande nivå 

i följande tabell 2.  
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Tabell	  2	  -‐	  Begreppen	  variation	  och	  konkretisering	  på	  övergripande	  nivå	  	  

	  	   Pixel	   Qnoddarnas	  	   Favorit	  matematik	   Lyckotal	  
Variation	  beskrivs	  som	  ett	  sätt	  att	  bedriva	  undervisningen	  	   Ja	   Nej*	   Ja	   Ja	  

Variation	  beskrivs	  i	  sammanhanget	  att	  individualisera	  och	  
förtydliga	  matematikens	  innehåll	  

Ja	   Nej*	   Nej*	   Ja	  

Konkretisering	  framkommer	  i	  betydelsen	  konkret	  och	  praktiskt	  
material	  -‐	  i	  dess	  snäva	  innebörd	  

Ja	   Ja	   Ja	   Nej*	  

Konkretisering	  framkommer	  i	  betydelsen	  att	  det	  matematiska	  
innehållet	  varieras	  så	  att	  individualisering	  kan	  ske	  

Nej*	   Nej*	   Nej*	   Ja	  

Målet	  med	  konkretisering	  framkommer	  –	  abstraktionen	   Ja	   Nej*	   Nej*	   Ja	  

	  	   *	  nej	  i	  betydelsen	  att	  det	  inte	  framgår	  i	  analysenheten	  inledning/inledande	  delar	  av	  
lärarhandledningen	  

	  
6.3.2	  Analys	  av	  begreppen	  variation	  och	  konkretisering	  –	  kontextualiserad	  genom	  tallinjen	  	  

 
Utifrån variations- och konkretiseringsbegreppen som analysredskap har även ett avgränsat 

område analyserats utöver den övergripande nivån för att möjliggöra fler tolkningar av hur 

begreppen variation och konkretisering behandlas i lärarhandledningen samt vilken innebörd 

de tilldelas. 

Ett lektionsavsnitt innehållande ”tallinjen” valdes ut av skäl som framgick i metod 

beskrivningen. Denna analys syftar till möjliggöra en tolkning av hur begreppen variation och 

konkretisering behandlas i ett undervisningssammanhang där analysenheten avgränsas till ett 

lektionsavsnitt med uppgifter i elevboken. För att förstå det matematiska innehållet beskrivas 

på flera sätt, än hur de redogörs för i lärarhandledningarna, har jag använt mig av andra 

matematikdidaktikers syn på tal och tals användning vilket redovisades i teoriavsnittet för 

övriga teoretiska begrepp. Lärarhandledningarna analyseras var för sig och sammanfattning 

sker direkt därefter samt åskådliggörs i tabell 3.  

 

6.3.2.1	  Pixel	  	  

I Pixel beskrivs det matematiska innehållet för lektionen ”räkna på tallinjen”. Elevernas 

uppgifter som sträcker sig över två sidor i lärarhandledningen förklaras gå ut på att eleverna 

ska hoppa på tallinjen och skriva additionen respektive subtraktionen (Alseth m.fl. 2015, s. 

36-37). Pärlband och papperscirklar, föreslås användas för att förenkla uppgiften, dvs. en 

variation av konkretiseringsnivåer i enlighet med den s.k. Pixeltrappan som beskrevs i 

avsnittet 6.3.1.1. 

Uppgiften försvåras på ”utmananivån” genom att lägga till tiotalsövergångar för 

additionsberäkningarna, ”Skriv en etta framför det första talet…” (Alseth m.fl. 2015, s. 36).  

Det ges förslag på två aktiviteter där ”stafetträkning” är en av de två. Den går ut på att räkna 

uppåt och nedåt till 20. Läraren pekar på vilken elev som ska börja och sluta räkna och vilken 
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elev som tar vid och fortsätter räkna osv. Denna övning är muntlig, utan praktiskt material, i 

vilken tals ordning ska kunna abstraheras både uppåt och nedåt. Stafetträkningen bygger på en 

begreppslig förståelse av tals storlek och ordning som enda stöd. Därmed menar jag att 

övningen erbjuder en övergång till andra ordningens konkretisering menar jag (Karlsson & 

Kilborn 2015a, s. 118).  

En annan aktivitet är ”längdmätning” där man mäter hur långt ett kast är. En vikt 

papperssvala kastas och den matematiska poängen som författarna uttrycker är att jämföra 

längder med ett måttband som symboliserar en tallinje. (Alseth m.fl. 2015, s. 37).  

Tallinjen konkretiseras här genom måttbandet.  

Längdmätningen är också ett exempel på induktiv metod. Den abstrakta förståelsen byggs 

induktivt då kastet föregår själva längdmätningen. Kastets längd åskådliggörs görs först, och 

därefter sker den abstrakta längdmätningen med måttbandet. Därför menar jag att detta är ett 

exempel på induktiv konkretiseringsmetod (Karlsson & Kilborn 2015a, s. 140-142). 

De andra övningarna, hoppandet på tallinjen, bygger på deduktiv metod då talen, symbolerna, 

utgör utgångspunkten för övningen och antalet hopp åskådliggör antalet intervall som 

antingen ska läggas till eller tas bort. Deduktiv metod förutsätter att eleven har kunskaper om 

begrepp och kan resonera om dessa (Karlsson & Kilborn 2015a, s. 145-147). För att denna 

uppgift ska vara meningsfull behöver eleven förstå antal, utan att konkretisera vad exempelvis 

talet sju är, dessutom behöver eleven förstå starttalets betydelse vid addition- och 

subtraktionsberäkningarna.  

Uppgifterna på sidorna 36-37 är varierade, där innehållet förklaras på olika sätt samt även 

konkretiseras på flera nivåer genom att hoppa och skriva symboler. Det matematiska 

innehållet förenklas och individualiseras även med praktiskt material. I detta avseende 

används en variation av konkretiseringar i syfte att individualisera och förtydliga det 

matematiska innehållet. Däremot individualiseras inte innehållet på utmaningsnivån genom 

abstraktion utan genom att ändra och försvåra det matematiska innehållet, genom infogande 

av tiotalsövergångar och med tallinjen som stöd. (Alseth m.fl. 2015, s. 36-37)  

För additions- och subtraktionsstrategier inom talområdet 0-19 kan man använda andra sätt att 

konkretisera dessa beräkningar. Exempelvis en tallinje med talkort som Karlsson & Kilborn 

ger som ett exempel som också betonar att talraden och antalsbegreppet är centralt vid 

förståelse för additioner (Karlsson & Kilborn 2015a, s. 155).  

Lektionens innehåll och underförstådda lärandemål framgår som ”att räkna på tallinjen” 

vilket jag finner är märkligt av följande två skäl. Tallinjen är en visuell konkretiseringsmodell 

(Karlsson & Kilborn 2015a; McIntosh 2008; Reys m.fl. 2012) samt att  
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konkretiseringsmodellen i sig inte är matematiken (Karlsson & Kilborn 2015a; Reys m.fl. 

2012).  

Lektionens innehåll utgjordes av additions- och subtraktionsstrategier och är det innehållsliga 

lärandemålet enligt analysen. Innehållet förklarades på olika sätt, variation, och 

åskådliggjordes på olika konkretiseringsnivåer samt inbegrep även de båda 

konkretiseringsmetoderna induktiv och deduktiv metod.  Invändningen handlar således inte 

om uppgifterna i sig och det som eleverna instrueras att göra utan att en 

konkretiseringsmodell framställs som ett lärandemål när syftet med en sådan är att 

åskådliggöra ett matematiskt innehåll.  Modellen i sig är inte matematiken. 

 

6.3.2.2	  Qnoddarnas	  	  

I Qnoddarnas framgår det matematiska innehållet och syftet med övningen ”öva eleverna på 

tallinjen 1-10”. Uppgifterna i Qnoddarnas inleds oftast med övningar som föregår arbetet i 

iPaden.  Av rubriken ”förberedande arbete” instrueras läraren att göra en aktivitet som går ut 

på att eleverna ska ställa sig i rad och i ”rätt ordning”. Eleverna tilldelas först varsitt tal 

mellan ett och tio, och uppgiften är att ställ sig i rätt ordning. Därefter ställer de sig i rätt 

ordning, från det lägsta till det största talet och sedan tvärtom. Läraren instrueras även att rita 

en numrerad men ofullständig tallinje på tavlan så att eleverna kan säga vilka tal som saknas. 

Eleverna får sedan arbeta parvis med att rita tallinjer och utelämna tal. (Bergman m.fl. 2015, 

s. 248)  

Övningen i iPaden inleds på förförståelsenivån B, vilken beskrevs i avsnitt 6.2.2, där 

eleven längs en tom tallinje skall placera ut talblock i rätt ordning. Nästa övning sker på nivå 

C, den vanligaste ingångsnivån i Qnoddarnas, och där fortsätter eleven att placera ut talblock 

men längs en numrerad tallinje.  På nivå D och E ökar abstraktionsnivån genom att det är tal, 

en Qnodd som har en siffra på tröjan, som placeras ut på en tom tallinje. E-nivån försvåras 

ytterligare genom att färre tal har placerats ut från början, dvs. fler tal för eleven att placera på 

den onumrerade tallinjen. Den svåraste nivån F, fortsätter på samma sätt som på E-nivån. 

Uppgifterna är varierade och olika sätt att konkretisera innehållet framgår (tom och numrerad 

tallinje, talblock och symboler). (Bergman m.fl. 2015, s. 248-249) 

Det matematiska innehållet förenklas och individualiseras genom övningarna med 

talblocken. Innehållet individualiserar och försvåras på förståelsenivåerna D och E genom 

övergång till den abstraktare symbolen av tal, siffror. Detta är i överensstämmelse med 

undersökningens definition av variation som bygger på Karlsson och Kilborns, att varierad 
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undervisning bygger på att variera det sätt som det matematiska innehållet kan förklaras, inte 

att förändra det. (Karlsson & Kilborn 2015b, s. 6)  

Den deduktiva metoden, såsom Karlsson och Kilborn förklarar det, tillämpas i de 

förberedande övningarna (2015a, s. 145-147).  Övningarna utgår från en abstrakt nivå, talet, 

och sedan byggs den abstrakta förståelsen deduktivt genom att de exempelvis använder sig 

själva som ordningstal samt ritar tallinjer i helklass och i par. De första två övningarna i 

iPaden byggs förståelsen mer induktivt, såsom Karlsson & Kilborn beskriver som induktiv 

metod, då de visuella talblocken först konkretiserar antalet, därefter placeras talblocket i rätt 

ordning på tallinjen (2015a, s. 140-142).  

Lektionens innehåll och underförstådda lärandemål framgår som ”öva eleverna på tallinjen 

1-10”, vilket jag finner är märkligt av de två skäl som även angavs för Pixel, att tallinjen är en 

visuell konkretiseringsmodell (Karlsson & Kilborn 2015a; McIntosh 2008; Reys m.fl. 2012) 

samt att konkretiseringsmodellen i sig inte är matematiken (Karlsson & Kilborn 2015a; Reys 

m.fl. 2012).  

Lektionens innehåll utgjordes av att förstå tal och tals storlek inom talområdet 1-10 och är det 

innehållsliga lärandemålet enligt analysen. Lektionens innehåll förklarades på olika sätt, 

variation, samt åskådliggjordes på olika konkretiseringsnivåer och inbegrep även de båda 

konkretiseringsmetoderna induktiv och deduktiv metod.  Invändningen handlar således inte 

om uppgifterna i sig och det som eleverna instrueras att göra utan att en 

konkretiseringsmodell framställs som ett lärandemål när syftet med en sådan är att 

åskådliggöra ett matematiskt innehåll då modellen i sig inte är matematiken.  

 

6.3.2.3	  Favorit	  matematik	  	  

I Favorit matematik framgår det matematiska innehållet ”att lära känna tallinjen” 

(Haapaniemi m.fl. 2012, s.10). Lektionerna i Favorit matematik inleds med flera övningar 

som föregår arbete i elevboken. Av rubriken ”förslag på arbetsgång” föreslås läraren följande:  

1)     Att läsa högt, en s.k. ramberättelse. Syftet med ”ramberättelsen” är att uppmärksamma 

eleven på lektionens innehåll och knyta an till den det som händer på ”samtalsbilden” 

(Haapaniemi m.fl. 2012, s. 4).  

2)    Att ställa ett antal frågor till eleverna, sex stycken, som är relaterad till vad som sker 

på bilden. Exempelvis ”Vad är det för plats vi ser på bilden?”, ”Hur många elever ser 

du på bilden?”. Därefter följer tre stycken huvudräkningsuppgifter som är relaterade 

till samtalsbilden.  
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3)    I elevboken till Favorit matematik medföljer en egen uppsättning ”laborativt material” 

där en numrerad tallinje, 0-20, medföljer. Klassen undersöker tallinjen gemensamt,  

det lilla lodräta strecket förklaras med ”talets plats” och pilen på tallinjen 

uppmärksammas med ”vad finns i slutet av tallinjen?”.  

4)    Talen 0-12 placeras gemensamt ut på en tallinje på tavlan.  

5)    Addition konkretiseras med två tärningar. Talen letas upp gemensamt och på elevens 

egen tallinje. 

Först som sjätte steg tar elevbokens uppgifter vid och som behandlar talområdet 0-5.  I två av 

övningarna går uppgiften ut på att placera antalet av något längs en numrerad tallinje utifrån 

frågan ”Hur många?”. I en tredje övning får eleven istället för att placera ut antalet av något, 

rita antalet bollar som framgår av en markering längs en numrerad tallinje. (Haapaniemi m.fl. 

2012, s. 10-11) 

En problemlösningsuppgift löses gemensamt på tavlan, i vilken läraren instrueras att rita en 

bild och sedan ställa ett antal påståenden som eleverna besvarar.  

I en fjärde uppgift ”hoppar” eleven längs en numrerad tallinje givet antal tärningsögon som 

åskådliggörs i en infälld bild. Eleven ska också ringa in talet som det landar på efter sista 

”hoppet”. De sista två övningarna, den femte och den sjätte, ska eleverna förena pennor i 

storleksordning samt förena figurer enligt kriterierna ”likadana” respektive ”lika stora”. 

(Haapaniemi m.fl. 2012, s. 12-13).  

I Favorit matematik arbetar alla elever utifrån samma matematiska innehåll. Därför saknas 

motsvarighet till utmana nivå eller liknande. Önskas en nivåanpassad elevbok kan man välja 

en annan, ”Mera favorit matematik” (Studentlitteratur 2016). 

Det stora inslaget av gemensamt arbete och tillfällen för kommunikation möjliggör i hög 

grad att eleverna får resonera kring ett matematiskt innehåll, exempelvis 

huvudräkningsuppgifterna, och utan tillgång till praktiskt material. Därför ger Favorit 

matematik, med de övningar som beskrivits ovan och med betoning på huvudräknings- och 

problemlösningsuppgifternas utformning, rika möjligheter att kunna resonera och 

kommunicera kring ett matematiskt innehåll. (Karlsson & Kilborn 2015a, s. 139-140) 

 Uppgiften som gick ut på att i längdordning förena pennor framkom exempelvis inte i 

Qnoddarnas, som hade det mest jämförbara matematiska innehållet vad gäller talföljder. 

Övningen med pennor byggs på induktiv förståelse, i enlighet med Karlsson och Kilborns 

förklararing till induktiv metod, då eleven först ser fem pennor i olika längder och därefter får 

uppgiften att förena dem i ”längdordning” genom att dra streck som börjar med den kortaste 

och slutar i den längsta pennan (2015a, s. 140-142). Pennornas längd i förhållande till 
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varandra är en konkretisering ur vilken förståelse för tals storlek och ordning kan abstraheras. 

I en annan övning, den som eleven ritade antalet bollar som framgick av en viss markering 

och placering på tallinjen, i den övningen åskådliggjorde eleven själv storleken på talet. 

Genom att rita antalet bollar som överensstämde med placeringen längs den numrerade 

tallinjen. Karlsson och Kilborn beskriver att den abstrakta förståelsen också kan byggas 

deduktivt genom att pröva olika sätt att tolka innehållet samt att bekanta sig med olika 

aspekter (2015a, s. 145-147). Denna övning är ett exempel på en deduktiv metod för 

konkretisering.  

 Det handlar således inte om uppgifterna i sig utan invändningen riktas mot det att det 

underförstådda lärandemålet blir synonymt med lektionens centrala innehåll i beskrivningen 

”att lära känna tallinjen”. Förklaringen som Haapaniemi m.fl. ger till rubriken ”centralt 

innehåll” är förutom lektionens innehåll även ”…vad det är som eleverna ska lära sig.” 

(Haapaniemi m.fl. 2012, s. 4).  Därför finner jag det märkligt, av de två skäl som framkom i 

analysen av de föregående lärarhandledningarna.  

Lektionens innehåll utgjordes av att förstå tal och tals storlek inom mestadels talområdet 1-5, 

och är det innehållsliga lärandemålet enligt analysen. Lektionens innehåll förklarades på olika 

sätt, alltså varierades, samt åskådliggjordes på olika konkretiseringsnivåer och inbegrep även 

de båda konkretiseringsmetoderna induktiv och deduktiv metod.  Lektionen möjliggjorde 

även resonemang och kommunikation kring matematiska innehåll. Invändningen handlar 

således inte om uppgifterna i sig och det som eleverna instrueras att göra utan att en 

konkretiseringsmodell framställs som lärandemål då syftet med en sådan är att åskådliggöra 

ett matematiskt innehåll då modellen i sig inte är matematiken (Karlsson & Kilborn 2015a; 

McIntosh 2008; Reys m.fl. 2012). 

 

6.3.2.4	  Lyckotal	  	  

En motsvarande eller liknande övning med tallinjen, som de andra tre lärarhandledningarna 

hade, gick inte att finna i Lyckotal. Däremot framgår det i Lyckotals inledande delar av 

lärarhandledningen att ”tallinjen introduceras i Lyckotal 1A” (Häggblom & Hartikainen 2012, 

s. 4). För att möjliggöra en tolkning av hur begreppen variation och konkretisering behandlas i 

ett kontextualiserat sammanhang valdes en övning med talföljder och med ett innehåll som 

någorlunda överensstämde med Qnoddarnas och Favorit matematik.  

I Lyckotal beskrivs det matematiska innehållet som ”talföljder” och det uttalade 

lärandemålet är att ”eleven kan skriva talföljder 1-5. Eleven kan räkna antal upp till fem” 

(Häggblom & Hartikainen 2012, s. 36). Det praktiska materialet beskrivs som ”hjälpmedel” 
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och utgörs av talkort, knappar och pärlor. Begrepp som lyfts fram är lägesorden före, efter och 

mellan samt begreppen vartannat tal och varannan. Lektionen inleds med en gemensam 

övning. Utifrån talkorten, 1-10, rabblas talföljder baklänges och framlänges och med olika 

starttal. Talföljden uttalas inom olika exempelvis börjar med tre och slutar med åtta. Utifrån 

varierande starttal övas också ”vartannat tal” genom borttagande av vartannat kort.  

I de första två uppgifterna i elevboken skall eleven skriva talföljder inom 1-5 utifrån ett 

givet mönster exempelvis skriv ”0, 1, 2, 3” eller genom att skriva och fylla i de tal som 

saknas. Utifrån en bild räknar sedan eleven antal av något föremål. Innan eleven kan övergå 

till fördjupningsuppgifterna ställs fyra slutledningsuppgifter som går ut på att identifiera ett 

tal. Exempelvis ”Talet är mellan 1 och 4. Det är inte 3”, ”Talet är färre än fingrarna på en 

hand.” (Häggblom & Hartikainen 2012, s. 36) 

Fördjupningsuppgifterna är nivåanpassade där B-uppgiften erbjuder mer utmaningar. På 

A-nivån skall eleven fylla ut det antal som saknas, antingen före eller efter. Exempel talet 3 

framgår i en ruta och invid talet finns en trekant. Eleven fyller på genom att rita ytterligare två 

trekanter. Utmaningsuppgiften handlar om gestaltning som går ut på att eleven, utifrån en bild 

med en låda som innehåller ett antal klossar ska räkna hur många likadana klossar som saknas 

i samma låda. (Häggblom & Hartikainen 2012, s. 37) 

I Lyckotal överensstämmer det uttalade matematiska innehållet med vad som också 

framkom i lärarhandledningens uttalade lärandemål. De begrepp som lyfts fram användes 

också i de muntliga övningarna. Undervisningen varieras, förklaras på olika sätt, utifrån ett 

gemensamt matematiskt innehåll. Endast i en övning, på en utmaningsnivå, görs skillnad i det 

matematiska innehållet då det inkluderar tiotalsövergångar.  

Lyckotal är det enda läromedlet som inte blivit anpassad till en svensk kontext och också 

det enda som inte har någon motsvarande övning med tallinjen som liknar övningarna i 

läromedlen som var anpassade för svensk skola.  

Talföljden 0-5 övas utan att en konkretiseringsmodell tar över och kan uppfattas vara 

matematiken.  

Deduktiv metod används i huvudsak då de flesta övningar utgår från symbolen, dvs. talet och 

därefter sker konkretisering på olika sätt. Exempelvis en övning med talkort där varje tal, från 

0-10, representerades med fyllda prickar i rutor (ett tvåradigt rutmönster om fem rutor på 

varje rad) icke antal (nollan). (Karlsson & Kilborn 2015a, s. 145-147) 

Den induktiva metoden används också, exempelvis räkneövningen där eleven skulle räkna 

antalet av varje sort samt ange och skriva talet dvs. med en siffra. (Kilborn 2015a, s. 140-142) 
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Det matematiska innehållet förklaras på olika sätt,  alltså variation, samt konkretiseras 

genom en en mix av de båda konkretiseringsmetoderna och genom slutledningsövningen. 

Man kan också säga att slutledningsövningen bygger på en begreppslig förståelse av talens 

storlek, inom talområdet 1-5, och att en övergång till andra ordningens konkretisering 

möjliggjordes i denna övning (Karlsson & Kilborn 2015a, s. 118).  

 

6.3.2.5	  Sammanfattning	  av	  analys	  på	  en	  avgränsad	  nivå	  	  

I denna analys har det framkommit att tallinjen redovisats som lektionsavsnittens innehåll 

med den uttalade och/eller indirekt uttalade betydelsen lektionens lärandemål i tre av de fyra 

lärarhandledningar. Lärandemålen var i själva verket additions- och subtraktionsstrategier 

eller talföljden. Det är också dessa tre lärarhandledningar som har blivit anpassade till svensk 

kontext, vilket framgick i tabell 1.   

Invändningen handlar inte om uppgifterna i sig utan invändningen utgörs av att en 

konkretiseringsmodell inte är matematiken utan ska användas för att åskådliggöra ett 

matematiskt innehåll (Karlsson & Kilborn 2015a; McIntosh 2008; Reys m.fl. 2012). 

Om tallinjen uppfattas som ett lärandemål kan det medföra att fokus på vad som ska läras 

förloras.  Eleven kan då uppfatta själva görandet och hoppandet på tallinjen som matematiken 

där fokus på vad en talföljd är, förståelsen kommer i skymundan av görandet.  

Tallinjen är en geometrisk representation av de naturliga eller rationella talen. En 

konkretiseringsmodell och visuell bild i form av ett streck med vilken man bland annat kan 

förstå olika tals storlek och ordningsföljd. McIntosh beskriver även den tomma tallinjen som 

ett laborativt material (McIntosh 2008, s. 146-148).  Reys m.fl. beskriver tallinjen i liknande 

termer, en ”powerful model”, vid uppräkning och nedräkning (2012, s. 143). De belyser också 

att konkret är ett relativt begrepp, något som konkret för en individ behöver inte vara det för 

en annan. En elev kan uppfatta talsymboler 4+2 konkret, en annan elev uppfattar fyra kuber 

respektive två kuber som konkret medan uttrycket 4+2 fortfarande kan uppfattas abstrakt.  De 

betonar även att konkretiseringsmodellen inte är matematiken. Att konkretisera matematiken, 

med vald modell, handlar om att åskådliggöra det som fortfarande är abstrakt. En variation 

inom konkretiseringsmodellen är också viktig menar Reys m.fl., som i exemplet att abstrahera 

vad en cirkel är genom att visa flera olika sorters tallrikar där den generaliserbara kunskapen 

bygger på att man kan identifiera och bortse från olikheterna tallrikarna emellan. (Reys m.fl., 

2012, s. 27) 

Av detta följer att vid individualisering kan det matematiska innehållet mycket väl kan vara 

detsamma, och att individualisering kan ske genom olika sätt att förtydliga innehållet. 
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Metoderna kan vara induktiva, deduktiva eller som för tallinjen, visuell. En variation inom 

vald konkretiseringsmodell stödjer att kunskapen blir generaliseringsbar menar Reys m.fl. 

(2012, s. 27).  

Karlsson och Kilborns använde metaforen termometer vid byggandet av förståelsen av 

negativa tal och dess egenskaper och med denna metafor belyser de att det inte är tillräckligt 

att avvända enbart tallinjen som konkretiseringsmodell för att beskriva hur man opererar med 

negativa tal. Däremot om tallinjen beskrivs genom en metafor tydliggörs och riktas fokus på 

vilken aspekt av det matematiska innehållet som är väsentlig att abstrahera. (2015a, s. 141)  

Eftersom tallinjen är en konkretiseringsmodell som framgått ovan, riskerar man att förlora 

den konkretiserande styrkan med tallinjen om man i samband med att den introduceras inte  

förklarar just detta, att tallinjen bara är ett sätt att visualisera tal eller räkneoperationer med 

tal. Den avgörande frågan handlar istället om vad eller vilka aspekter av talen som avses 

illustreras med en tallinje.  

I Kullbergs avhandling framkom att identifierade kritiska aspekter i förhållande till 

undervisningsinnehållet visade sig ha effekt på det mätbara lärandet även fastän de kritiska 

aspekterna inte var framtagna för den egna elevgruppen, dvs. effekten på det mätbara lärandet 

kunde tillskrivas den kritiska aspekten och inte läraren själv som person. (Kullberg 2010)  

Jag menar att genom utelämnandet av den kritiska detaljen att tallinjen bara är ett sätt att 

visualisera tal eller räkneoperationer kan leda till att eleven tror att hoppandet och placerandet 

på och längs med en linje är det som menas med tallinjen. Då har vi missat syftet med 

konkretisering som är att förstå abstraktionen, och även målet med konkretiseringen som är 

att eleven ska kunna resonera fritt och använda sig av begrepp utan stöd i praktiskt material. 

(Karlsson & Kilborn 2015a, s. 139-140) 

Kan det som framkommit ovan, med bara omnämnandet av tallinjen i det som utgör 

lektionens lärandemål, exemplifiera det Karlsson och Kilborn beskriver som karaktäristisk för 

den svenska diskursen där konkretisering har kommit att förknippas med materialet och inte 

processen som den faktiskt avser. (Karlsson & Kilborn 2015a, s. 139.)    

Ett annat resultat är de skillnader som framkom i lärarhandledningarna som belyser hur 

undervisningen individualiseras, hur begreppen variation och konkretisering samverkar för att 

möta elevernas förståelse, är i likhet och i överensstämmelse med Hemmi och Ryves 

identifierade nationella undervisningsdiskurser. Deras undersökning visade att i den finska 

diskursen individualiseras det matematiska innehållet genom att anpassa instruktionen till 

uppgiften, inte genom att ändra det matematiska innehållet. (Hemmi & Ryve 2014, s. 515-

516).  Just detta kunde jag även utläsa i de två läromedel som var framtagna i Finland. I den 
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svenska diskursen individualiseras undervisningen genom att man ändrar i det matematiska 

innehållet där ”utmana nivåerna” försvårades med att ges ett annat matematiskt innehåll, 

vilket också kunde utläsas i den här undersökningen.   

Avslutningsvis åskådliggörs en sammanfattning över hur begreppen variation och 

konkretisering behandlas på en avgränsad nivå samt kontextualiserad genom tallinjen i 

följande tabell 3. 

Tabell	  3:	  Begreppen	  variation	  och	  konkretisering	  avgränsad	  nivå	  	  -‐	  exempel	  tallinjen	  	  
	  	   Pixel	   Qnoddarnas	  	   Favorit	  matematik	   Lyckotal	  
Lektionens	  matematiska	  
innehåll	  presenteras	  med	  
rubriken:	  	  

"Matematiskt	  
innehåll"	  	  	  	  

"Syfte"	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  "Centralt	  innehåll"	  	  	  	  	  	  	  	  
(s.	  10)	  

"Talföljder"	  

Lektionens	  matematiska	  
innehåll	  beskrivs	  som:	  

"Räkna	  på	  tallinjen"	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   "Öva	  eleverna	  på	  
tallinjen	  1-‐10"	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

"Att	  lära	  känna	  
tallinjen"	  	  (s.	  10)	  

"Eleven	  kan	  skriva	  
talföljder	  0-‐5.	  Eleven	  
kan	  räkna	  antal	  upp	  till	  

fem.	  
Det	  matematiska	  innehållet	  
som	  lektionen	  de	  facto	  
behandlar	  

Additions-‐	  och	  
subtraktionsstrategier	  
inom	  talområdet	  0-‐10	  

Talföljden	  0-‐10	   Talföljden	  0-‐5	   Talföljder	  0-‐5	  

Innehållet	  konkretiseras	  på	  
olika	  sätt	  	  

Ja,	  genom	  praktiskt	  
material	  (pärlband	  och	  

papperscirklar)	  

Ja,	  genom	  att	  ställa	  sig	  
fysiskt	  i	  rätt	  ordning	  
samt	  en	  genomgång	  

vid	  tavlan	  

Ja,	  genom	  samtalsbild,	  
praktiskt	  material,	  	  
huvudräkning,	  
problemlösning,	  

ordningsföljd	  tränas	  

Ja,	  genom	  talkort,	  
knappar	  och	  pärlor	  

Undervisningen	  varieras	  i	  
syfte	  att	  	  individualisera	  
innehållet	  

Ja	  på	  "förenkla"	  nivån	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
men	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

inte	  på	  "utmana"	  
nivån	  

Ja,	  på	  både	  B	  nivån	  
och	  D-‐F	  

Ja,	  men	  
utmaningsnivåer	  finns	  

inte	  

Ja,	  men	  inte	  på	  
utmana	  nivån.	  	  

	  Båda	  konkretiserings-‐
metoderna,	  induktiv	  och	  
deduktiv,	  tillämpas	  

Ja,	  mestadels	  deduktiv	   Ja,	  en	  mix	  av	  båda	   Ja,	  mestadels	  induktiv	   Ja,	  mestadels	  deduktiv	  

Övergång	  till	  andra	  
ordningens	  konkretisering	  	  

Ja	   Nej	   Nej	   Ja	  

Muntlig	  
huvudräkningsuppgifter	  
förekommer	  i	  anslutning	  till	  
lektionen	  

Nej	   Nej	   Ja	   Nej	  

Den	  tomma	  tallinjen,	  hur	  
framkommer	  den?	  

Inte	  alls	   Ja,	  implicit,	  med	  
gemensamma	  

övningen	  att	  ställa	  upp	  
i	  rätt	  ordning	  

Inte	  alls	   Ja,	  implicit,	  i	  
slutledningarna	  och	  i	  
fördjupningsövningen	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

7	  Slutdiskussion	  	  
	  
7.1	  Metodreflektion	  
 

Den fenomenografiska ansatsen har fungerat för denna undersökning och ytterst handlar det 

om min tolkning som jag gör utifrån min förförståelse. Den förförståelse jag har av matematik 
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och undervisning i matematik kan sägas vara begränsad till det lärande som 

grundlärarutbildningen har möjliggjort. Det var länge sedan jag själv satt vid skolbänken och 

70-talets matematikundervisning känns avlägsen. På så vis kan min förförståelse uppfattas 

som förlegad men samtidigt också uppdaterad. Jag menar att den till delar har varit fruktsam 

för undersökningen då jag inte besitter någon ”extra” matematisk förståelse utan min 

förförståelse skulle nog kunna betraktas som representativ för många. 

Analysverktyget fyllde sin funktion och skapade distans till materialet samt möjliggjorde 

jämförelsen mellan lärarhandledningarna. Det jag nu inser är att analysverktyget mer bistod 

att sortera det rika materialet än att fungera som det analytiska verktyg jag hade tänkt mig från 

början. Analysen av den avgränsade utsnittet med tallinjen var också mer induktiv i 

bemärkelsen att jag följde de instruktioner och förklaringar som gavs och utifrån den 

informationen tolkade hur begreppen variation och konkretisering behandlades. För det 

ändamålet kunde analysverktyget inte användas.  

 

7.2	  Slutsatser	  och	  diskussion	  
 

Målet med denna uppsats var delvis personligt då lektionsplaneringar och undervisning snart 

kommer vara en del av min verklighet. Genom att undersöka lärarhandledningar i matematik 

närmade jag mig den skolpraktik jag snart är en del av. Det vetenskapliga målet har varit att 

bidra med kunskap om lärarhandledningar och vilket matematiskt innehåll som görs möjlig att 

lära. Undersökningens syfte och frågeställning var att undersöka vilket stöd och vägledning 

lärare får i lärarhandledningar att undervisa i skolämnet matematik utifrån frågeställningen – 

hur begreppen variation och konkretisering behandlas i lärarhandledningarna och vilken 

innebörd de tilldelas. 

Jag anser att undersökningen har besvarat frågeställningen, att variation och konkretisering i 

de fyra lärarhandledningarna behandlas och tilldelas en innebörd som är i överensstämmelse 

med det som tidigare forskning har visat: 

•  Att konkretisering har kommit att förknippas med praktiskt material utan att målet och 

syftet med konkretiseringen uppnås. Målet med konkretisering är att eleven ska kunna 

resonera fritt och använda sig av begrepp utan stöd i praktiskt material (Karlsson & 

Kilborn 2015a, s. 139-140)  

•  Att variationsbegreppet ges innebörden att variera undervisningsformerna och arbetssätt 

snarare än olika sätt att förklara undervisningens innehåll, vilket framkom i analysen 

på övergripande nivå.  
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•  Att nationella undervisningsdiskurser framkom i den genom tallinjen avgränsade 

analysen. Den finska diskursen, i vilken det matematiska innehållet bibehölls och där  

instruktionerna istället anpassades för möta elever med olika matematisk förståelse, 

synliggjordes och likaså den svenska diskursen. I den svenska diskursen ändrade man 

istället det matematiska innehållet för att möta elever olika förståelsenivåer och denna 

innehållsförändring var också vanligare på de s.k. utmaningsnivåerna.    

•  Genom analysen av lektionsavsnitten med tallinjen framkom att detaljer, men kritiska 

sådana, är avgörande för huruvida konkretiseringen åskådliggör det den var avsedd 

för. I detta sammanhang betonas att begreppet konkret är relativt och att 

konkretiseringsmodellen inte kan vara eller är matematiken.  

Undersökningen har också funnit att värdefulla konkretiseringsmodeller inte framställs i 

lärarhandledningarna, dvs. läraren vägleds inte att konkretisera det abstrakta innehållet utifrån 

konkretiseringsmodeller som med precision riktar fokus på centrala aspekter för vad som ska 

läras. Exempelvis:  

•  Muntliga framställningar, sådana som Karlsson och Kilborn benämner ”kritfysik”, 

metaforer och analogier (2015a). Exempel på sådana framställningar har inte kunnat 

härledas i lärarhandledningarna. Detta finner jag märkligt eftersom liknelser även 

fungerar språkutvecklande och övar eleven att resonera muntligt, en bra grund inför 

övergångar till andra ordningens konkretisering.  

•  Den tomma tallinjen som McIntosh beskriver i sin bok, Förstå och använda tal – en 

handbok. Den tomma tallinjen är en konkretiseringsmodell och just att den är tom är 

också dess styrka då den möjliggör diskussion med rätt fokus. Med fokus på lärandet 

snarare än görandet som exempelvis att hoppa på tallinjen och landa exakt på rätt 

streck.  

Ett överraskande resultat för undersökningen var hur samarbetet mellan hem och skola 

behandlades eller inte behandlades. I den lärarhandledning som inte var förankrad i den 

svenska läroplanen framkom samarbetet med hemmet tydligt. I Lyckotal, vars undervisning 

förklarades genom tjugotvå didaktiska element, framkom samverkan med hemmen som en 

självklar del. Med förklaringen att vissa uppgifter i läromedlet, ”…lämpar sig väl att utföras i 

samverkan med hemmen…”, och att dessa uppgifter kunde introduceras på föräldramöten,  

där läraren beskriver  ”...vilka förväntningar han/hon har på föräldrarnas insats.” (Häggblom 

& Hartikainen 2012, s. 7).  Det som överraskade mig var hur involveringen av hemmen, och 

samarbetet mellan hem och skola framkom så tydligt och uttalat i Lyckotal som inte var 

anpassad till en svensk skolkontext. En förklaring till denna skillnad kan vara likvärdigheten, 
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att eleverna inte ska vara beroende av att någon i hemmiljö kan hjälpa dem. I de andra tre 

lärarhandledningarna saknades denna samverkansansats med hemmen. Detta finner jag trots 

likvärdighetsproblematiken ändå är märkligt då det i Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 framkommer att skolans utveckling både är ett 

resultat av, och beroende av, ett aktivt samspel mellan skolan, eleven, hemmen och samhället 

(Skolverket 2015, s. 10).  

Slutligen, det enda läromedlet som saknade motsvarande göranden med tallinjen, som att 

hoppa och placera ut, var det läromedel som inte blivit anpassad till en svensk kontext och 

frågan jag ställde mig, är görandet av tallinjen en svensk diskurs vilket också kom att namnge 

uppsatsen.  

  

7.3	  Studiens	  relevans	  och	  användningsområde	  	  	  
 

Jag menar att både nyexaminerade lärare och lärare med erfarenhet, läromedelsförfattare och 

förlag kan ha användning av kunskap i hur läraren vägleds läraren att bedriva 

matematikundervisning i grundskolans tidiga år.    

 

7.4	  Förslag	  på	  vidare	  forskning	  
 

Det vore intressant att göra en studie som spänner över fler årskurser, på vilket sätt skiljer sig 

lärarhandledningarna åt och förändras konkretiseringsmodellerna till att bli mer deduktiva?  

Det vore också intressant att jämföra vad lärare menar är stöd i genomförandet av 

matematikundervisning och ställa det i relation till vad den matematikdidaktiska forskningen 

lyfter fram. En annan intressant fråga är att undersöka hur de matematiska förmågorna, som 

beskrivs i kursplanen för matematik (Skolverket 2015, s. 48) behandlas på ett djupare plan i 

lärarhandledningarna och hur de matematiska förmågorna uttolkas i dessa.  
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nr	   KODNINGSMANUAL	   KODNINGSSCHEMA	  
	  	     	  	     	  	   	  	   	  	   	  	  
15	   …av	  begreppet	  variation	   	  	   Pixel	  	   Qnodd	   Favorit	   Lycko	  
	  	   Som	  en	  didaktisk	  utgångspunkt	  i	  undervisningen	   1.	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Som	  ett	  sätt	  att	  bedriva	  undervisningen	   2.	   2	  *1	   	  	   2	   2	  
	  	   Förklaring	  ges	  till	  varför	  variation	  är	  en	  viktig	  del	  av	  undervisningen	   3.	   3	   	  	   3	  *4	   	  	  
	  	   Förslag	  på	  hur	  man	  kan	  variera	  undervisningen	  ges	   4.	   4	   4	  *2	   4	  *3	   	  	  

kommentar:	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

*1	  Undervisningen	  i	  Pixel	  är	  uppbyggd	  på	  "Tre	  aspekter…..uppbyggd	  på	  varierad	  undervisning".	  Där	  ett	  syfte	  är	  att	  ge	  "anpassad	  
undervisning	  inom	  ramen	  för	  ett	  gemensamt	  lärande"	  	  (s.	  VIII)	  
*2	  I	  samband	  med	  lektionsförberedelser	  och	  inför	  det	  arbetet	  i	  appen	  framkommer	  i	  "förberedande	  arbete"	  avsnitten	  främst	  
olika	  sätt	  att	  konkretisera	  innehållet.	  "...ställ	  upp	  på	  led"	  	  

*3	  I	  Favoritmatematik	  inleds	  lektionerna	  med	  huvudräkning.	  	  I	  samband	  med	  denna	  uppgift	  uppmanas	  läraren	  att	  variera	  sin	  
undervisning	  och	  att	  samtala	  

*4	  	  Exempel	  på	  förklaring	  	  "Med	  stöd	  i	  olika	  lekar	  kan	  matematiska	  ord	  och	  uttryck	  repeteras"	  (s.	  6)	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	     	  	     	  	   	  	   	  	   	  	  
16	   …av	  begreppet	  	  konkretisering	  i	  lärarhandledningen	   	  	   Pixel	  	   Qnodd	   Favorit	   Lycko	  

	  	   	  	   Som	  en	  didaktisk	  utgångspunkt	  i	  undervisningen	   1.	   	  	   	  	   	  	   1	  *5	  

	  	   	  	   Som	  ett	  sätt	  att	  bedriva	  undervisning	  	   2.	   	  	   	  	   	  	   2	  *6	  

	  	  

Konkretisering	  förklaras	  som	  en	  viktig	  del	  av	  undervisningen	  ges	  men	  utan	  
abstraktionsmålet	  

3.	   	  	   3	  *2	   3	  *4	   3	  

	  	  

Konkretisering	  förklaras	  som	  en	  viktig	  del	  av	  undervisningen	  där	  också	  
abstraktionsmålet	  förtydligas	  

4.	   4	  *1	   	  	   	  	   4	  *7	  

	  	  
Undervisningens	  innehåll	  föreslås	  konkretiseras	  genom	  praktiska	  material	  	   5.	   5	   5	  *2	   5	  *4	   5	  

	  	  

Undervisningens	  innehåll	  föreslås	  konkretiseras	  genom	  muntliga	  framställningar	  
och/eller	  liknelser)	  

6.	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	  

Läraren	  instrueras	  att	  för	  eleverna	  lyfta	  fram	  syftet	  med	  laborationen	  samt	  också	  	  
peka	  på	  exakt	  vad	  som	  är	  kritiskt	  att	  förstå	  för	  att	  kunna	  tillägna	  sig	  det	  

undervisade	  matematiska	  innehållet.	  

7.	   	  	   7	  *3	   	  	   	  	  

Kommentar:	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

*1	  I	  Pixeltrappan	  framkommer	  målet	  indirekt	  som	  den	  högsta	  "förståelsenivån",	  från	  
konkret/halvkonkret/halvabstrakt/abstrakt	  (s.	  IX)	  

*2	  I	  Qnoddarna	  framgår	  variation	  och	  konkretisering	  enbart	  i	  handledningsdelen!!	  Så	  ja,	  konkretisering	  framgår	  i	  samband	  med	  
lektionsförberedelsen	  under	  rubriken	  "förberedande	  arbete"	  .	  

*3	  i	  Qnoddarna	  inleds	  varje	  lektionsföreberedelse	  sida	  med	  ett	  "syfte:"	  Exempel	  "Syfte:	  Träna	  eleverna	  på	  10-‐kamraterna"	  	  
(.s263)	  

*4	  i	  Favorit	  matematik	  framkommer	  konkretisering	  som	  en	  del	  undervisningen	  och	  i	  tipsrutan	  ges	  ytterligare	  förslag	  på	  hur	  man	  
kan	  konkretisera	  samt	  olika	  arbetsformer.	  (s.	  4-‐5)	  Arbetsgången	  "Förslag	  på	  arbetsgång"	  byggs	  ofta	  upp	  med	  början	  i	  att	  läsa	  
ramberättelse,	  frågor	  till	  samtalsbilden,	  arbetet	  på	  tavlan,	  öva	  och	  sedan	  elevbokens	  uppgifter	  

*5	  konkretisering	  framkommer	  inte	  som	  ett	  eget	  begrepp	  men	  dess	  innebörd	  och	  processen	  beskrivs	  i	  Lyckotals	  didaktiska	  
element	  benämnd	  "Begreppsbildning".	  Begreppsbildning	  beskrivs	  omfatta	  	  att	  eleverna	  b	  la	  får	  möta	  begrepp	  utifrån	  fem	  
representationsformer	  "verklighet,	  konkreta	  modeller,	  bildmodeller,	  språk	  och	  symboler"	  (s.	  4)	  

*6	  utöver	  "begreppsbildning"	  som	  didaktiskt	  element	  finns	  även	  "laborationer"	  som	  ett	  annat	  didaktiskt	  element.	  	  
Laborationerna	  kan	  ha	  olika	  syften.	  När	  ett	  nytt	  begrepp	  lärs	  in	  föreslås	  eleverna	  arbeta	  på	  tre	  olika	  konkretiseringsnivåer	  "jag	  
gör",	  "jag	  skriver"	  och	  "jag	  tänker"	  (s.	  4-‐5)	  

	  *7	  Konkretiseringsmålet	  framkommer	  indirekt	  i	  det	  didaktiska	  elementet	  "laborationer"	  (s.4).	  Laborationens	  tre	  faser	  jag	  
gör/skriver/tänker	  (s.5	  
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Informationsbrev till förlaget 

 

Till ansvarig för läromedel i matematik för    Xxx 2016-04-17 

grundskolan vid Xxx  

 

Information om pågående studie  

 

För er information har lärarhandledning tillhörande Xxx kommit att ingå i en studie som 

undersöker hur lärarhandledningar vägleder och stödjer läraren att undervisa i matematik. Det 

som fokuseras på är hur de matematiska förmågorna enligt Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011) behandlas i lärarhandledningen samt hur 

konkretisering av det matematiska innehållet behandlas.  

 

Resultatet av denna undersökning, som omfattar sammanlagt fyra basläromedel i 

matematik, kommer att redovisas i form av ett examensarbete motsvararande 15 

högskolepoäng på masternivå vid Södertörns högskola i slutet av april 2016.  

  

Studenten som gör undersökningen är Elsa Holmström som går sin näst 

sista termin på grundlärarutbildningen för förskoleklass och årskurs 1-3, och handledare är 

docent Natalia Karlsson.  

 

Om ni har några frågor kontakta oss gärna. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Elsa Holmström 

 
Handledare               Student 
Docent Natalia Karlsson          Elsa Holmström 
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