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Den här studien har utförts inom ämnet matematik. Syftet med studien är att analysera
hur mycket utrymme tid- och klockuppgifter ges i relation till andra storheter i två
populära läromedel. Studien har baserats på analysering och tolkning av uppgifter i de
två olika läromedlen som valts ut. Studien begränsas till att omfatta läromedel för årskurs
1-3.
Det här området har valts eftersom läroplanen i matematik kan tolkas som relativt fåordig
gällande tid och klockan, därför kan det ses intressant att analysera vilket utrymme
uppgifterna får i olika läromedel.
Studien har sin grund i det sociokulturella perspektivet, vilket innebär att människor lär i
samspel med andra människor.
Det sociokulturella perspektivet är det mest centrala perspektivet i läroplanen för
grundskolan (Skolverket, 2018) och är även starkt kopplat till de fem matematiska
förmågorna som behandlas i den här studien. Studiens resultat visar att tid- och
klockuppgifter var bland de mest förekommande uppgifterna, sett till de olika
storheterna, i läromedlen. Resultatet som framkommit visar även att de fem matematiska
förmågorna inte framkommer på ett tydligt sätt genom uppgifterna i läromedlen. De fem
matematiska förmågorna kan dock genom tolkningar av de som arbetar med läromedlen
synliggöras på olika sätt. Lärarhandledningar visade sig vara till hjälp i viss utsträckning
när det kommer till att tolka vilka förmågor som kan övas genom uppgifterna.
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Do you know what time it is? – A teaching material analysis about how much space has been
given to time - and clock assignments in two different teaching materials.
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This study has been done within mathematic education. The purpose of the study is to
analyse how much space time- and clock assignments are given in relation to other
quantities in two popular teaching materials. Analysis and interpretations of assignments
from the two teaching materials have been the basis for the study.
The study has been restricted to containing teaching materials for grade 1-3. This subject
was chosen because the curriculum in mathematic can be seen as rather slim when it
comes to time and the clock, therefore it can be interesting to see how much space these
assignments get in the different teaching materials.
The study has its foundation in the sociocultural perspective, which means that humans
learn in interplay with one another. The sociocultural perspective is the most central
perspective of the curriculum for the elementary school (Skolverket, 2018) and is also
strongly connected to the five mathematical abilities the study contains. The result also
shows that the five mathematical abilities are not clearly shown through the assignments
of the teaching materials. The result also shows that the five mathematical abilities are
not revealed in a clear way through the assignments in the teaching materials. However,
the five mathematical abilities can be made more visible through interpretations by those
who work with the teaching material. Teacher manuals proved helpful to some degree
when it comes to interpretation of what abilities that can be learned through the
assignments.
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Inledning
Tid är en viktig gemensam referensram för det samhälle vi lever i idag och tid är något
som alla människor som lever och verkar i samhället på ett eller annat sätt måste förhålla
sig till för att vardagen ska fungera.
Ett av uppdragen skolan har är att fostra elever till fungerande samhällsmedborgare
(Skolverket, 2018). Då tid är en viktig gemensam referensram för oss i samhället är det
viktigt att ämnet behandlas i den undervisning elever får i skolan. I det centrala innehållet
(Skolverket, 2018) står det att elever ska undervisas om matematiska storheter så som
längd, massa, volym och tid. Elever ska kunna göra jämförelser och uppskattningar och
mäta dessa storheter med hjälp av nutida och äldre måttenheter.
Under min verksamhetsförlagda del av utbildningen har jag sett hur elever haft vissa
svårigheter med uppgifter som berör tid och klockan. Jag har också upplevt att de
uppgifter eleverna arbetat med angående tid och klockan i huvudsak gått ut på att elever
individuellt arbetar med olika uppgifter tyst i sin mattebok. Här väcktes en tanke hos mig
om varför de flesta av tid- och klockuppgifterna i matematikundervisningen verkar gå ut
på så kallad ”tyst räkning”? när klockan och tid i det vardagliga livet är något vi ständigt
kommunicerar om. Människor planerar middagar, möten, samlingar, träningstider etc.
genom att bestämma och kommunicera tider och klockslag med varandra och ändå
arbetar elever, som övar sig i att bli fungerande samhällsmedborgare, med det här tyst för
sig själva i sin matematikbok.
Mina funderingar ledde mig vidare till läromedlen och hur tid och klockan behandlas i
dem. Då jag upplever att läroplanen är fåordig gällande tid och klockan funderar jag på
om det kan vara relevant att anta att få uppgifter behandlar ämnet i läromedlen. Jag har
därför i den här studien valt att granska hur läromedlen behandlar ämnesinnehållet tid
och klockan. Jag vill ta reda på hur mycket plats det ges åt den kategorin i läromedlen i
jämförelse med annat ämnesinnehåll samt se om uppgifterna kan stötta eleverna i att
utveckla de matematiska förmågorna.
I utförandet av den här studien har jag valt att utföra en läromedelsanalys där två vanligt
förekommande läromedel ingår, nämligen Favoritmatematik och Eldorado.
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Läromedelsgranskningen omfattar de två olika läromedlens lågstadieböcker, det vill säga
1-3 och de båda läromedelsserierna innehåller böckerna 1A-3B.
Resultatet av studien kan vara till betydelse för kommande och verksamma lärare. Det
eftersom att jag, genom de sökningar jag gjort, kunnat se att ämnet inte uppmärksammats
i så stor omfattning tidigare. Jag har därför valt att bidra till forskningen genom att
uppmärksamma de här två läromedlen och hur de behandlar ämnesinnehållet tid- och
klockan.
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Syfte
Studien syftar till att bidra med insikt om hur området tid och klockan behandlas i
svenska läromedel. Det här syftet vill jag uppfylla genom att besvara följande frågor:
Hur vanligt förekommande är tid- och klockuppgifter relaterat till storheterna, volym,
vikt och längd, i böckerna?
Vilka förmågor är möjliga att utveckla genom de tid- och klockuppgifter som finns i
läromedlen?
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2. Bakgrund
Följande avsnitt behandlar tidigare forskning som är relevant för den här studien och de
delar som presenteras är tidsuppfattning, styrdokument, läroboken, och lärandeteori.
2.1 Barn och tid
Uppfattning av tid är inte något som finns medfött hos människan utan något som skapas
med tiden (Adler & Adler, 2006). Tid är något vi lär i samspel med andra och att
människor har olika relationer till tid beror bland annat på hur den kultur man vuxit upp i
standardiserat begreppet.
Tidsuppfattning är något som utvecklas hos barn vid fem års ålder. Barn kan då börja
ordna händelser i dåtid och framtid genom att koppla det till erfarenheter och händelser
(Bradley, 1947). Då barn är i ålder sex till åtta år börjar de förstå tid på ett mer utvecklat
sätt. Dock är känslan för tidsuppfattning mestadels relaterad till barnets vardag i den här
åldern (Piaget, 1955; Thornton & Vukelich, 1988; Bradley, 1947; Oakden & Sturt, 1922).
Förståelsen för varaktighet, det vill säga hur länge en händelse pågår, är något barn börjar
förstå innebörden av vid sju års ålder. Det beskrivs dock hur det tar ytterligare några år
innan barnet kan förstå varaktighet på ett likvärdigt sätt som en vuxen människa gör
(Piaget, 1955).
Enligt Piagets teori (1955) måste barn identifiera två slags tidsuppfattningar för att skapa
förståelse för tid. Barnet måste först kunna ordna händelser i förhållande till vad som sker
före eller efter en annan händelse. Den andra uppfattningen beskriver Piaget som en
känsla. Där handlar det istället om att barnet ska utveckla en förståelse för hur länge
exempelvis en händelse pågår. Vid sex års ålder beskrivs barn ha en uppfattning om
längden på de aktiviteter som sker i deras vardag men avsaknaden av att med
standardiserade tidsbegrepp kunna beskriva det här består. Piagets teori har motbevisats
och ifrågasatts många gånger, exempelvis riktade Marton (1999) stark kritik mot att
barns utveckling går att beskriva utefter olika stadier som de befinner sig i vid en viss
ålder. Det perspektiv som forskning visar är mer aktuellt gällande barns inlärning är det
sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet menar att människor lär i
samspel med andra (Lundgren, Liber & Säljö, 2012). Det är något som också stämmer
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bättre överens med hur den svenska läroplanens (Skolverket, 2018) syn på inlärning ser
ut idag.
Barn utvecklar sin uppfattning av begreppet tid då de börjar skolan eftersom de då ingår i
mer styrda aktiviteter i form av raster och lektioner som blir till rutiner för barnet (Adler
& Adler, 2006).
En vanligt förekommande svårighet, gällande klockan, som yngre elever kan ha är
avläsningen av klockan (Burny, Valcke & Desoete, 2012). Svårigheten innebär att barnet
endast fokuserar på en av visarna vid avläsning av den analoga klockan respektive en av
siffrorna gällande avläsning av den digitala klockan. Det beskrivs hur denna svårighet
kan bero på att elever saknar förståelse för skillnaden mellan klockvisarna eller siffrorna
som representerar timme och minut på den digitala klockan. Svårigheten yngre elever har
med att skilja på tim- och minutvisare är något som även Van de Walle (2001)
uppmärksammat. Han beskriver dock hur problemet kan förebyggas genom att eleverna
deltar i undervisning som syftar till att belysa visarnas relation i förhållande till varandra.
En annan svårighet som Burny et al. (2012) beskriver är att eleverna säger siffrorna de
läser av på klockan, exempelvis 9 och 4 istället för kvart i 4. Äldre elever har visat på
liknande svårigheter med att använda de standardiserade begreppen. Det kan tillexempel
handla om att de säger ”3 i kvart i 4” istället för ”18 minuter i 4”. Även här har Van de
Walle (2001) stött på liknande svårigheter, han menar dock att den digitala klockan är
lättare att läsa av medan den analoga klockan är svårare att göra en precis avläsning av.
Det här beroende på hur de olika klockorna ser ut och är uppbyggda. Det beskrivs vara
enklare för elever att lära sig läsa av siffrorna på den digitala klockans display än att läsa
av en analog urtavla med visare och exempelvis siffror som representerar timmar och
minuter.
2.2 Styrdokument
Det beskrivs i kursplanen i matematik (Skolverket 2018) att elever behöver
grundläggande matematiska kunskaper för att klara vardagen. Bland annat handlar dessa
matematiska kunskaper om tidsuppfattning (Löwing & Kilborn, 2002). För att kunna
planera sin dag och vardag behöver elever ha skapat sig en god tidsuppfattning. Tittar
man sedan på det centrala innehållet är det relativt fåordigt gällande det matematiska
området. Det står ingenstans att elever exempelvis ska kunna avläsa tid.
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En tolkning som kan göras är att undervisningen bör behandla avläsning av klockan
eftersom elever förväntas kunna göra jämförelser och uppskattningar av tid. I
kunskapskraven för årskurs 3 i matematik står följande:
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer
och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet (Skolverket, 2018).

I kommentarmaterialet för matematik ges exempel på hur människan dagligen använder
sig av tidsbegrepp, exempelvis då en tidtabell ska avläsas eller när planering för att
komma i tid till ett möte ska ske (Skolverket, 2017). Därför bör undervisningen i
matematik ge elever möjlighet att utveckla olika metoder och strategier samt belysa olika
betydelsefulla begrepp inom ämnet. Elever behöver undervisas om det här för att senare
kunna göra ställningstaganden och relevanta val i olika situationer som exempelvis då de
ska läsa av en tidtabell (Skolverket, 2017). ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter
genomgången grundskola[...] kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier
och i vardagslivet [...] ”- Skolverket, 2018. Det matematiska tänkandet behövs för att
fungera i vardagslivet. Så också klockan och tiden eftersom samhället är uppbyggt kring
klockan, allt från aktiviteter och busstider till möten och nyheter. I syftestexten för
kursplanen i matematik (Skolverket, 2018) finns fem matematiska förmågor beskrivna.
Dessa förmågor ska elever genom undervisningen ges förutsättningar utveckla och
därmed vidare kunna använda sig av. Förmågorna är följande:
•

Eleven ska ges förutsättningar att formulera och lösa problem med hjälp
av matematik samt värdera valda strategier och metoder

•

Eleven ska ges förutsättningar att använda och analysera matematiska
begrepp och samband mellan begrepp

•

Eleven ska ges förutsättningar att välja och använda lämpliga matematiska
metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

•

Eleven ska ges förutsättningar att föra och följa matematiska resonemang

•

Eleven ska ges förutsättningar att använda matematikens uttrycksformer
för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar,
beräkningar och slutsatser.

(Skolverket, 2018)
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De fem matematiska förmågorna syftar dels till den sorts matematik som elever möter i
skolan men också till den matematik som hela tiden finns i elevers vardag.
Matematikundervisningen bör för att uppnå dessa förmågor vara anpassad så att elever på
ett varierat sätt kan ges möjlighet att utveckla förmågorna (Skolverket 2018).

2.3 De fem matematiska förmågorna
Under detta avsnitt beskrivs de fem matematiska förmågorna på ett mer ingående sätt.
Förmågorna beskrivs i ordning; problemlösningsförmåga, begreppsförmåga,
metodförmåga, kommunikationsförmåga och slutligen resonemangsförmåga.

2.3.1 Problemlösningsförmåga

När elever arbetar med problemlösning kan de för att klara uppgiften vara tvungna att
använda sig av olika lösningsstrategier och tillvägagångssätt och på så vis skapar de sig
erfarenhet kring det (Häggblom, 2013). Problemlösning kan presenteras för eleverna i
form av tankenötter, textuppgifter eller problem som är inriktade mot vissa strategier. Det
som beskrivs som grundtanken med problemlösning för elever är att man tvingar elever
in i ett mentalt tillstånd där förståelsen för hur olika slags kunnande kan kopplas ihop
sker (Häggblom, 2013). När elever genom problemlösningsuppgifter utmanas i sin
kunskap beskrivs de här uppgifterna som gynnsamma för den matematiska
kunskapsutvecklingen. Undervisning om problemlösning är enligt kommentarmaterialet
till kursplanen i matematik (Skolverket, 2017) gynnsamt eftersom elever blir
uppmärksammade på att alternativa lösningar också kan vara en väg till att nå resultatet. I
kommentarmaterialet (Skolverket, 2017) beskrivs även hur problemlösning innefattar
flera av matematikens delar. I problemlösning ryms delar som användning av begrepp,
olika uttrycksformer och metoder samt att kunna föra matematiska resonemang. Vidare
innebär problemlösning också att kunna värdera de resultat som framkommer i relation
till problemet.
2.3.2 Begreppsförmåga
Begreppsförståelse är en central del i det matematiska tänkandet. Begreppen bildar
stommen i vårt tänkande och begreppen kan ses som en ryggrad i en matematisk struktur
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(Häggblom, 2013). Även i kommentarmaterialet för kursplanen i matematik (2017)
beskrivs det hur begreppsförståelse är en central del för elevers fortsatta utveckling inom
ämnet. Elever ges enligt Häggblom (2013) möjlighet att utveckla sin begreppsförmåga
när begreppen kopplas till erfarenheter och möten av olika representationsformer. Det
kan vara ett krävande arbete för läraren att ge elever möjlighet att utveckla en mångsidig
begreppsförmåga. Eftersom begrepp ofta måste belysas utifrån flera perspektiv för att ge
möjlighet till en större förståelse hos eleverna. Olika representationsformer tillexempel
språk, symboler, bildmodeller och konkreta modeller är användbara för att fördjupa
begreppsförståelsen.
En annan viktigt del av den matematiska begreppsförståelsen beskrivs utifrån
kommentarmaterialet för kursplanen i matematik (2017) vara att elever upptäcker och får
förståelse för de relationer och samband som finns mellan olika begrepp. Ett exempel på
det kan vara sambandet mellan addition och multiplikation, det vill säga att 5+5+5 är det
samma som 3x5. Det är också viktigt att elever kan beskriva likheter och skillnader
mellan olika begrepp, exempelvis som medelvärde och median.
2.3.3 Metodförmåga

Metodförmågan beskrivs i kommentarmaterialet (2017) för kursplanen i matematik
innebära att elever ska kunna urskilja vilken metod som är bäst lämpad för en specifik
uppgift och sedan kunna genomföra den på ett mer eller mindre effektivt sätt.
Huvudräkning, skriftliga beräkningar och beräkningar med hjälp av miniräknare eller
annan digital tekning är sådant som förmågan beskrivs innefatta (Skolverket, 2017).
Goda kunskaper om metoder beskrivs i kommentarmaterialet (2017) som gynnsamt
eftersom elever då kan koncentrera sig på problemlösning istället för att lägga kraft på att
genomföra beräkningarna. Vidare beskrivs det som att goda kunskaper om metoder gör
en del av arbetet så att fokus kan riktas mot att hantera exempelvis problemet i en
problemlösningsuppgift (Skolverket, 2017).
Istället för ordet metodförmåga använder Häggblom (2013) ordet räkneförmåga,
innebörden är snarlik men fokuserar mer på säkerheten att utföra en operation. En av
grundfärdigheterna inom matematiken beskrivs vara just en säker räknefärdighet.
Häggblom (2013) undersökte i sin studie, mellan högpresterande och lågpresterande
elever, bland annat hur säkra elever är på att räkna. De lågpresterande eleverna har visats
behöva konkretmaterial som stöd för att kunna utföra en räkneoperation även högre upp i
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åldrarna. En annan skillnad Häggblom (2013) belyser mellan hög- och normalpresterande
elever jämfört med lågpresterande är att de hög- och normalpresterande eleverna oftast
byter metod om de inte klarar av att lösa en uppgift. Det är något som lågpresterande
elever visat svårighet med och istället fortsätter med samma strategi även om den visat
sig inte fungera för att lösa uppgiften. Det här är något som visar på vikten av att elever
ges möjlighet att öva sin metodförmåga.

2.3.4 Kommunikationsförmåga
Matematiklärande är en process i vilken språket är grundpelaren i det spänningsfält som
finns mellan ämnet matematik och den matematiska utvecklingen hos elever (Häggblom,
2013). I elevers kunskapsutveckling är språket ett medierande verktyg och det är viktigt
att undervisningssituationer syftar till att skapa en språkorienterad lärandemiljö där
elever ingår i sociala interaktioner. Vidare beskriver Häggblom (2013) den
socialkonstruktivistiska inlärningssynen som betonar en inlärningsmiljö där
kommunikation mellan lärare och elever sker och där elever ges utrymme att beskriva
sina tankar. Genom det här kan både elever och lärare bli uppmärksammade på vad
elever har för uppfattningar kring ämnet. Det ingår i kommunikationsförmågan att kunna
redovisa lösningar och använda matematiska uttrycksformer.
Ett syfte med matematikundervisningen i skolan är att elever ska ges möjlighet att
utveckla förmågan att kommunicera om och med matematik (Skolverket, 2017).
Kommunikationsförmågan handlar om att utbyta information om matematiska idéer med
andra. Genom det övar elever på att anpassa samtal och redogörelser samt få ett bredare
perspektiv. Matematiken kan utvecklas till ett funktionellt verktyg för elever först när de
har utvecklat förmågan att kommunicera matematik (Skolverket, 2017).

2.3.5 Resonemangsförmåga

Till skillnad från att enbart kommunicera med varandra handlar resonemangsförmågan
om att kunna resonera och förklara olika steg i exempelvis en lösning eller ett mönster.
Resonemangsförmågan innebär också att elever ska kunna motivera sina lösningar och
svar och kunna argumentera för dem (Björklund Boistrup, 2013).
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Om undervisningen är medvetet utformad för att öva resonemangsförmåga hos eleverna
kan en grund läggs för formell bevisföring (Häggblom, 2013). Bevisföring kan enligt
kommentarmaterialet för kursplanen i matematik (2017) sägas vara den striktaste formen
av resonemang. Bevisföring ingår inte i kursplanen men i de högre årskurserna möter
elever grunderna för bevisföring.
Då elever ges möjlighet att föra matematiska resonemang kan de komma fram till olika
lösningar både med hjälp av formella och informella matematiska argument (Skolverket,
2017). När elever ges möjlighet att utveckla sin resonemangsförmåga leder det till att de
lättare kan motivera olika val och slutsatser i situationer som de inte förut mött,
exempelvis kan det handla om val av räknesätt. En viktig del i att skapa förutsättningar
för att elever ska öva sin resonemangsförmåga är en inbjudande miljö som utmanar
elever att utforska och lära. Hur miljön och undervisningen ser ut är viktigt eftersom det
är när elever får föra matematiska resonemang kring de strategier de använder som deras
förståelse utvecklas (Häggblom, 2013).

2.4 Läromedel
Arbete med matematikboken tycks ha ökat genom åren då större fokus lagts på
elevarbete, elevansvar och ökad valfrihet (Hansson, 2011). Den enskilda eleven står mer i
fokus än tidigare och ansvaret på undervisningen har därför delvis gått från läraren till
eleven. Lärobokens centrala roll vid undervisning inom matematik är något som även
Boesen et al. (2014) samt Skolinspektionen (2010) beskriver. Användandet av läroboken
har kritiserats och skolinspektionens granskning visar att många lärare litar på att
läroboken är utformad på ett rimligt sätt i förhållande till ämnesplanen
(Skolinspektionen, 2010). Här betonas att det blir viktigt hur läraren använder läroboken
för att eleverna ska få en så omväxlande undervisning som möjligt. Däremot uttrycktes
samtidigt att både lärare och elever ser målet med matematiken som att hinna räkna alla
uppgifter i boken. I rapporten hävdas att böckerna måste kompletteras i större
utsträckning eftersom de oftast inte speglar alla delar av kursplanen utan ensidigt betonar
vissa förmågor. Slutsatsen dras att eleverna inte får den utbildning de har rätt till om
läroboken, och inte läroplanen, får styra undervisningen. Enligt Skolverket (2002) verkar
matematikundervisningen vara det ämne som är mest styrt av en lärobok. Vilket kan
innebära både fördelar och nackdelar. Ett varierande läromedel kan leda till utveckling i

10

undervisningspraktiken likväl som en undervisning som speglas av ett ensidigt
läroboksanvändande kan leda till en negativ utveckling inom ämnet.
En nyckelkomponent för högpresterande skolsystem är enligt Oates (2014) läromedel.
Gemensamt för de skolsystem som uppnår bäst resultat är att de har ett grundläggande
handlingsprogram som kvalitetssäkrar de läromedel som används, exempel på länder som
arbetar på det här sättet är Japan, Kina och Finland (Oates, 2014). Likvärdigheten stärks
landet över eftersom alla skolor använder samma läromedel. Läromedlen kan ha valts ut
av staten efter att intensiva studier i klassrummet gjorts där man sett över vad som
fungerar bra och vad som behöver förbättras. Vilket läromedel som ska användas kan
också ha fastställts genom att lärare, och skola samarbetat med staten och den forskning
som gjorts inom ämnet. I styrdokumenten för grundskolan (Skolverket, 2018) står det att
skolan ska vara likvärdig oavsett var i landet man bor. Oates (2014) ifrågasätter om man
verkligen efterföljs då ansvaret ofta ligger på läraren själv att bestämma vilket läromedel
som ska användas. Oates (2014) påpekar att Sverige alltså gått från att använda statligt
godkända läroböcker som staten kunnat granska och ge omdömen till att låta lärarna stå
för kvalitetssäkringen. Att läroböcker i Sverige inte är granskade är något som även
professor Barbro Grevholm (2014) påpekar. Dock beskriver hon att många verkar vara av
den uppfattningen, att läromedelsböckerna faktiskt är statligt granskade. Grevholm
(2014) betonar att läroboken är en tolkning som författare och förlag gjort av läroplanen,
inte en konkretisering som kontrollerats av staten. Därför är det viktigt att det framgår i
lärarutbildningen att det inte finns någon statlig granskning av läromedel utan att det
ligger på lärarens ansvar att se till att undervisningen följer den nationella läroplanen.
I ett konferensbidrag skriver Monika Johansson (2005b) att innehållet i läroböcker i
matematik inte förändras särskilt mycket även om läroplanen förnyas. Vidare skriver
Johansson (2005a) att flera studier visar att läroböcker i matematik ofta har gemensamma
drag och att användningen av läroböcker kan bidra till matematikens bevarande. Däremot
påpekar hon att det också finns flera olikheter i den grundläggande kunskapssynen och
vad som betonas mellan olika läroböcker. Johansson visar på flera forskningsresultat
som, likt Boesen et al. (2014), Hansson (2011) och Skolinspektionen (2010), menar att
lärare ofta låter läroböckerna bestämma vilka områden som ska undervisas, i vilken
ordning och på vilket sätt. Det är därför, menar Johansson (2005a), det är viktigt att göra
analyser av läroböcker.
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Skolan har en viktig roll i att elevers matematiska tänkande ska utvecklas (Malmer,
2002). Undervisningen i matematik beskrivs i stor utsträckning domineras av tyst räkning
och lärares genomgångar. För att elever ska utveckla sin tankeprocess finns enligt
Malmer (2002) en vikt av att tala matematik, vilket kan göras genom att elever samtalar
och argumenterar och i och med det formulerar sina tankar, något som kan göras både
muntligt och skriftligt. Malmer (2002) påpekar hur elever gynnas av att samtala och
arbeta tillsammans med andra elever. Pararbete och arbete i mindre grupper beskrivs i
många fall som det mest utvecklande för elever eftersom att de i samtal och reflektion
tillsammans med andra får tillgång till fler tankar, idéer och kunskapssyner än sina egna.
Elever förväntas utveckla ett matematiskt språk för att sedan kunna argumentera för de
kunskaper de redogör för (Atkins, 2019). Om elever ska ges möjlighet till det behöver de
dagligen få öva, vilket enligt kan göras genom olika representationsformer: fysisk-,
bildlig-, verbal- och symboliskrepresentationsform (Atkins, 2019). Färdighetstränas
dessa representationsformer kan elever slutligen använda sig av dem även då de inte har
tillgång till fysiskt material. Då matematikundervisningen planeras är det viktigt att
fundera över vilka förmågor hos elever som ska ges tillfälle att utveckla och vilken eller
vilka representationsformer som kan användas. Det här oavsett om undervisningen och
elevers arbete planeras utifrån en lärobok eller inte.

2.5 Sociokulturellt perspektiv
Styrdokumenten för den svenska skolan bygger på olika teorier om lärande (Skolverket,
2018). Den mest centrala av de olika lärandeteorierna är den socialkulturella som innebär
att kunskap utformas i socialt samspel. Den socialkulturella kunskapssynen grundades av
pedagogen och filosofen Lev S. Vygotskij i början av 1900– talet. Enligt Vygotskij
(1934) har den sociala interaktionen och därmed också samtalet en nyckelroll i all språk
och kunskapsutveckling. Genom att lära med hjälp av andra kan en individ utvecklas och
nå ny kunskap, något Vygotskij kallar för den ”proximala utvecklingszonen”. Den
proximala utvecklingszonen kan ses som ett spänningsfält mellan den kunskap individen
själv har och den kunskap omgivningen innehar. I vilken proximal zon en individ
befinner sig i beror på flera olika saker, exempelvis är kultur, kön, ålder och funktion
sådant som spelar in på var en person befinner sig.
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Ett annat begrepp som beskriver hur en individ med hjälp från omgivningen kan nå en
högre nivå av kunskap än hen klarat av på egenhand är scaffolding (Lundgren, Liber &
Säljö, 2012). Scaffolding kan beskrivas som en väg där exempelvis läraren finns med för
att se till att elever inte kör av vägen utan håller sig på vägbanan. Läraren finns hela tiden
med som en stötta och när en elev är på väg mot diket finns läraren där och stöttar upp.
Läraren återgå sedan till helheten tills nästa kritiska moment dyker upp och ett ingripande
behövs på nytt. Allt eftersom elever blir mer erfarna klarar de sig mer på egen hand och
allt färre ingripande behövs. Med hjälp ifrån exempelvis lärare eller andra elever klarar
individen av något som hen inte skulle gjort utan det här samspelet sinns emellan. Den
proximala utvecklingszonen och scaffolding syftar alltså till att en individ ska utmanas
till en högre nivå än denne själv är kapabel till att klara av. Till dess att vi är förmögna att
klara av något självständig är vi i behov av någon typ av stöd utifrån.
Ett annat centralt begrepp inom teorin som också är av betydelse för den här studien är
mediering. Mediering kan beskrivas som något som kan utveckla den lärandes kunskap,
något som bidrar till att lärande sker (Lundgren, Liber & Säljö, 2012). Ett medierade
verktyg kan som tidigare nämnts vara stöd från en lärare eller en kamrat men också
redskap i form av en dator, en instruktionsbok eller stödhjul på cykeln, helt beroende på
vilket lärande det gäller. Utifrån det här kan läroböckerna som finns i skolan ses som ett
medierat verktyg för elever på så sätt att uppgifterna i böckerna utmanar eleverna i deras
kunskap och uppmuntrar till att komma längre samtidigt som eleven stöttas genom
förklaringar eller uppmaning till samspel med andra elever.
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3. Metod
I det här stycket beskrivs vilken metod som använts i studien samt hur jag gått tillväga då
jag analyserat de två olika förlagens läromedel. En kortfattad beskrivning om de olika
läromedlen görs också.
3.1 Val av metod och tillvägagångssätt
I en kvalitativ metod är det själva arbetsmaterialet som är i fokus. Kvalitativa metoder
kan genomföras på olika sätt, exempelvis genom intervjuer eller observationer.
Läromedel kan ses som data och i likhet med det insamlade materialet av observationer
eller intervjuer gör. Olsson och Sörensen (2011) redogör för den kvalitativa metoden och
beskriver hur forskarens egna värderingar och erfarenheter fungerar som ett verktyg i
själva arbetsprocessen eftersom det är forskarens uppgift att objektivt tolka den
information som hen får.
I en kvantitativ innehållsanalys ligger tyngden på att skapa en bild av det konkreta
innehållet som studeras medan den i en kvalitativ innehållsanalys ligger på att tolka det
studerade materialets innehåll (Bryman, 2011). Det här är en litteraturstudie som både är
kvalitativ och kvantitativ. Det eftersom den första frågeställningen Hur vanligt
förekommande är tid- och klockuppgifter relaterat till de andra storheterna i de olika
böckerna har i ansats att besvaras genom att uppgifter schemaläggs och kodas och vikten
blir här att ska en bild av det konkreta innehållet i de olika läromedlen och jämföra dess
data i förhållande till varandra. I studiens andra frågeställning Vilka förmågor är möjliga
att utveckla genom de tid- och klockuppgifter som finns i läromedlen finns utrymme för
mig att göra tolkningar. Mina erfarenheter och kunskaper om de matematiska
förmågorna som är beskrivna i kursplanen har eventuellt haft betydelse för hur jag tolkar
läromedlen, lärarhandledningarna och kopplingen till de fem matematiska förmågorna.
Insamlingen av data gjordes genom att jag fick låna de böcker som jag behövde, i den
mån de fanns att tillgå, på den skola där jag utfört min verksamhetsförlagda del av
utbildningen. Alla läroböcker jag önskade att analysera fanns att låna. Värt att nämna är
att två lärarhandledningar till läromedlet Favoritmatematik saknades. Det var
lärarhandledningen till lärobok 1b och 3b, flera försök har gjorts för att på andra sätt få
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tillgång till böckerna, exempelvis söktes de på Jönköping University samt en annan
grundskola i kommunen där studien utförts men det utan resultat.
3.2 Urval
Den här studien grundar sig på en analys av två olika läromedel, Eldorado och Favorit
matematik, även tillhörande lärarhandledningar har analyserats. Analysen behandlar de
två olika läromedlens årskurs 1-3 material eftersom det är de åldrar jag har behörighet att
vara verksam lärare i. Valet av de här läromedlen är strategiskt då de är två vanligt
förekommande läromedel. Läromedlen används på den skola där min
verksamhetsförlagda del av utbildningen genomfördes vilket medförde att tillgången till
böckerna och genomförande av analys möjliggjordes. Valet av läromedel kan också ses
som ett kritiskt fall1. Det eftersom båda läromedlen anses populära och ofta valda av
skolor och lärare till matematikundervisning i årskurs 1-3. I handledningarna till de båda
läromedlen står det också att författarna utgått ifrån den svenska läroplanen (Skolverket,
2018) när läromedlen skrivits. Det kan tolkas betyda att läromedlet ska spegla
kunskapskraven som finns i läroplanen. Utifrån det här valde jag att se läromedlen
Eldorado och Favoritmatematik som två representanter för svenska läromedel i
matematik. Flyvbjerg (2006) påpekar att fördelen med stora undersökningar är bredden
medan fördelen med att studera enskilda fall är djupet som kan framkomma i studien
vilket är något som stärkte mitt val av att enbart analysera två läromedel.
I arbetet med urvalet skrevs en lista över vilka kriterier uppgifterna skulle ha för att
inkluderas i analysen.
Inkludering:
•

Tid- och klockuppgifter

•

Volymuppgifter

•

Längduppgifter

•

Viktuppgifter

1

Del av metoden fallstudie. Kritiskt fall innebär att man undersöker något som är strategiskt utvalt för att
på djupet studera det och utifrån det ges möjlighet att finna intressanta aspekter att generalisera (Flyvbjerg,
2006).
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Volym-, längd- och viktuppgifter inkluderas i studien för att en jämförelse mellan dessa
och tid-och klockuppgifter ska kunna göras.

Tabell 1 Presentation över de två förlag och läromedelsserier som ingår i min analys.
Natur & Kultur

Författare

Utgivningsår: 2015
Eldorado 1a

Studentlitteratur AB

Författare

Utgivningsår: 2013
Olsson, I. & Forsbäck, M

Favorit matematik 1a

Ristola, K., Tapaninaho, T.
& Tirronen, L

Eldorado 1b

Olsson, I. & Forsbäck, M

Favorit matematik 1b

Ristola, K., Tapaninaho, T.
& Vaaraniemi, L.

Eldorado 2a

Olsson, I. & Forsbäck, M

Favorit matematik 2a

Ristola, K., Tapaninaho, T.
& Vaaraniemi, L.

Eldorado 2b

Olsson, I. & Forsbäck, M

Favoritmatematik 2b

Ristola, K., Tapaninaho, T.
& Vaaraniemi, L.

Eldorado 3a

Olsson, I. & Forsbäck, M

Favoritmatematik 3a

Karppineb, J., Kiviluoma, P.
& Urpiola, T.

Eldorado 3b

Olsson, I. & Forsbäck, M

Favoritmatematik 3b

Karppineb, J., Kiviluoma, P.
& Urpiola, T.

Eldorado beskrivs på förlagets hemsida (www.nok.se) som ”Ett basläromedel i
matematik som ger eleverna ett riktigt mattelyft genom att grundlägga en god matematisk
förståelse och göra matematiken rolig och spännande”.
Läromedelserien innehåller utifrån min tolkning, förutom läroböckerna 1-3 som (tabell 1)
visar, lärarhandledning, läxbok och en bok som namngivits extrautmaningar.
Det andra läromedlet, Favoritmatematik, beskrivs på förlagets hemsida
(www.studentlitteratur.se) med orden: ”Favorit matematik är ett basläromedel i
matematik. En författargrupp med olika kompentenser har tillsammans arbetat fram detta
material som ursprungligen kommer från Finland. Både finska och svenska lärare
framhåller den tydliga strukturen och de goda resultaten som två viktiga faktorer till
varför de år efter år väljer Favorit matematik till sina klasser. Det matematiska innehållet
är av hög kvalitet där eleverna får lära sig att använda ett matematiskt språk och viktiga
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regler och räknelagar presenteras enkelt och tydlig.”. Utifrån tolkningen jag gjort
innehåller den här läromedelserien, förutom läroböckerna 1-3 som tabell 1 visar, boken
tankenötter som finns som komplement till varje årskurs. Serien innehåller även en
lärarhandledning till varje lärobok och läroböckerna finns även som digital version.
3.3 Analys
Innehållsanalys är en metod som har sin grund i kvantitativ forskning men används nu
mer även i kvalitativa undersökningar.
Insamlingen av data gjordes genom att jag granskade de böcker som ingår i studien, det
vill säga Favorit matematik 1-3 a och b och Eldorado 1-3 a och b samt de handledningar
jag kunnat få tillgång till. Först skrevs varje läroboks antal sidor ned, det för att få en
rättvis bild av antalet uppgifter. Böckerna i serien Favoritmatematik låg i snitt på 200
sidor och böckerna Eldorado serien i snitt på 120 sidor. Vidare räknades ett snitt på antal
uppgifter i varje bok ut. Böckerna följde till stor del ett mönster där den ena serien böcker
i regel visade 2 uppgifter per sida och den andra 3 stycken. Vissa undantag fanns då det
på några sidor i varje bok fanns fler eller färre uppgifter men det viktigaste för mig var att
få ut en ungefärlig siffra på antalet uppgifter. Därför togs varje boks totala antal sidor
gånger 2 eller 3, det varierande antalet uppgifter per sida, och jag fick då ut ett resultat att
förhålla mig till.
Tanken med att få ut varje boks ungefärliga antal uppgifter var att jag sedan skulle
kunna jämföra hur många tid-, klock-, vikt-, volym- och längduppgifter som fanns med i
förhållande till det totala antalet uppgifter. Jag finner det intressant då jag upplever att det
ger analysen ett djup och något att förhålla sig till mer än om jag enbart jämfört de olika
storheterna med varandra. Exempelvis säger ”12 volymuppgifter av bokens totalt 270
uppgifter, jämfört med 10 klockuppgifter av bokens totalt 270 uppgifter” mig mer än om
bara antalet volym- och klockuppgifter ställts mot varandra. Jag ville alltså få ut andelen,
ett förtydligande av hur det här kunde se ut visas i figur 1 och 3 alla böckers andelar finns
presenterade i bilaga 3.
Vidare i analysarbetet räknades de tid- och klockuppgifter som finns i de olika böckerna.
Uppgifterna räknades tre gånger för att säkerhetsställa att jag kom fram till samma antal
vid alla räkningstillfällen. Därefter räknades vikt-, volym-, och längduppgifter på samma
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sätt. Under arbetets gång fördes all data som framkom in i en tabell (se bilaga 1) och
slutligen samanställdes tabellen och arbetades om till ett stapeldiagram. Det gjordes för
att åskådliggöra mitt resultat av analysen på ett tydligt sätt och visa hur frekvent de olika
uppgifterna förekom (Figur 1).
Arbetet med att analysera de olika böckernas uppgifter gjordes i ansats att besvara
studiens syfte som bland annat är se hur vanligt förekommande tid- och klockuppgifter är
i relation till de andra storheterna, vikt, volym och längd.
Nästa steg i analysarbetet var att granska vilka av de fem matematiska förmågorna
uppgifterna eventuellt kan ge möjlighet för eleverna att öva. I det här arbetet bildades tre
kategorier att sortera in uppgifterna i. Den första kategorin innehåller de uppgifter där det
direkt ur läroboken gick att urskilja vilken eller vilka förmågor som var i fokus. Nästa
kategori representerar de uppgifter där det med hjälp av lärarhandledningen gick att
urskilja vilken eller vilka förmågor som var i fokus. Den tredjekategorin innehåller de
uppgifter där jag inte direkt kunde identifiera vilken av de matematiska förmågorna som
fokuserades färdighetstränas. En tabell (se bilaga 2) gjordes också över de fem
förmågorna, där de kriterier jag tolkat att förmågorna innebär finns nedskrivna. Det här
gjordes för att underlätta analysarbetet för mig och för att jag skulle ha en mall att gå
efter för att säkerhetsställa att alla uppgifter blir analyserade utifrån samma kriterier.
Då det visade sig att de fem matematiska förmågorna inte uttryckligen nämns i någon av
de utvalda läromedlens arbetsböcker för elever fordras det att uppgifterna i böckerna,
med hjälp av lärarhandledning, tolkas av den undervisande läraren. Det här leder till att
jag för att komma vidare i min studie själv har fått tolka de uppgifter som böckerna
presenterar. Det för att sedan kunna analysera vilka förmågor som kan ges möjlighet för
elever att öva utifrån uppgifterna i böckerna. I analysarbetet framkom också att en och
samma uppgift har tolkats kunna utveckla flera förmågor.
3.4 Forskningsetik
Upphovsrättslagen säger att den som skapat ett verk av litterär karaktär (exempelvis
läroböcker) automatiskt erhåller upphovsrätt till verket. Författaren bestämmer själv över
om verket ska delges allmänheten eller inte. Det är utifrån den här anledningen
betydande att all text refereras eller citeras på ett korrekt vis (Vetenskapsrådet, 2018).
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Kontakt med läromedelsförlagen har upprättats och därigenom har godkännande om att
skriva ut läromedlens titel samt att ge exempel utifrån böckerna getts.

3.5 Tillförlitlighet
Forskningsprocessen redogörs tydligt för att studien ska vara så trovärdig som möjligt.
Kvalitativa studier bör ha en hög grad transparens för att bli mer trovärdiga (Ahrne &
Svensson, 2011; Bryman, 2011; Yin, 2009). Det här eftersom det kvalitativa
forskningsarbetet innehåller tolkningar som forskaren själv gör och därför kan bli svår att
genomföra på nytt med samma resultat som tidigare visats. Sett till att studie också
innehåller en kvantitativ forskningsstrategi beskrivs och tydliggörs varje steg i
analysarbetet för att ge så god möjlighet som möjligt för en annan forskare att genomföra
studien med ett liknande resultat. Kriteriet om att kvalitativa studier bör ha en hög grad
transparens tolkar jag även är betydelsefullt för kvantitativa studier. Hänsyn har därför
tagits till att det i metodavsnittet och i avsnittet metoddiskussion tydligt beskrivs hur
tillvägagångssättet då studien gjorts sett ut. Förtydligande om hur data samlats in och
kriterier för vad för data som tagits med i studien är exempel på det.
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4. Resultat
I den här delen av litteraturstudien presenteras under de första två punkterna, 4.1 och 4.2,
det resultat som framkommit i relation till studiens frågeställning. Slutligen presenteras
en kort sammanfattning av det resultat som framkommit.
4.1 Förekomst av tid- och klockuppgifter i läromedel?
Data som samlats in för att se hur vanligt förekommande tid- och klockuppgifter är i
relation till uppgifter som berör storheterna volym, vikt och läng har sammanställts i
figur 1. Figur 1 visar att tid- och klockuppgifter totalt sett är oftare förekommande än de
andra storheterna i läromedlet Favoritmatematik. I läromedlet Eldorado är längduppgifter
de mest förekommande följt av tid- och klockuppgifter som är de näst mest
förekommande uppgifterna bland storheterna. Figuren visar också att inget av läromedlen
behandlar tid- och klockuppgifter i den första, 1A, boken utan dessa uppgifter presenteras
först i böckerna som heter 1B. Läromedlet Favoritmatematik följer det här mönstret
konsekvent genom serien då även böckerna för årskurs 2 och 3 behandlar de olika
storheterna enbart i de så kallade b-böckerna. I läromedlet Eldorado behandlas någon av
storheterna i varje årskurs 1-3 bok och jag har inte funnit något mönster liknande det
Favoritmatematik har i Eldorados böcker.

Figur 1 visar en sammanställning av de uppgifter som berör olika storheter i de olika läromedlen.
Diagrammets lodräta axel beskriver antalet uppgifter och den vågräta presenterar de olika böckerna som
analyserats i studien.
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Den sammanställning av data som gjorts (figur 1) visar en jämn ökning gällande antalet
tid- och klockuppgifter i läromedlet Favoritmatematik. En ökning på cirka 20 uppgifter
sker mellan varje bok 1B, 2B och 3B. I bok 1B finns 23 tids- och klockuppgifter, i bok
2B finns 41 stycken och i bok 3B finns 65 stycken uppgifter som behandlar ämnet tid och
klockan. Ökningen av uppgifter gäller bara tid- och klockuppgifter och någon liknande
ökning går inte att urskilja gällande det andra läromedlet som analyserats.
Utifrån figur 1 kan det också utläsas att läromedlet Favoritmatematik har betydligt fler
uppgifter än läromedlet Eldorado. Å ena sidan består Favoritmatematikböckerna av ca
100 sidor fler än Eldoradoböckerna vilket kan antas påverka antalet uppgifter som
behandlas. Å andra sidan visar resultatet att även då antalet uppgifter mättes i
procentandelar behandlar Favoritmatematik fler uppgifter än Eldorado. Värt att påpekas
är dock att i a-böckerna har Eldorado fler uppgifter eftersom Favoritmatematik serien
endast behandlar storheterna i b-böckerna. Räknar man samman andelarna (bilaga 3) för
alla presenterade böcker i analys så ser man att Favoritmatematik totalt sett över hela
serien behandlar fler uppgifter där tid och klockan är i fokus.

!Eldorado!1A!
Vikt$%
Tid$%och%
klockuppg uppgi.er%
1,8%%
i.er%
0,0%%

Övriga%
uppgi.er%
95,5%%

Längd$%
uppgi.er%
2,7%% Volym$%
uppgi.er%
0,0%%

Favoritmatema0k!1!A!
Tid$%och%
klockuppg
i.er%
0%%

Vikt$%
uppgi.er%
0%%

Längd$
Volym$
uppgi.er%
uppgi.er%
0%%
0%%

Övriga%
uppgi.er%
100%%

Figur 2 visar hur andelarna är fördelade i två av de olika läromedlens a-böcker.
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!Eldorado!3B!
Tid$%och%
klockuppg
i.er%
5,1%%

Övriga%
uppgi.er%
85,1%%

Vikt$
uppgi.er%
3,3%%

Favoritmatema0k!3B!
Tid$%och%
klockuppg
i.er%
15,4%%

Längd$
uppgi.er%
6,5%%
Volym$
uppgi.er%
0,0%%
Övriga%
uppgi.er%
67,5%%

Vikt%
uppgi.er%
0,0%%
Längd$
uppgi.er%
17,1%%
Volym$
uppgi.er%
0,0%%

Figur 3 visar hur andelarna är fördelade i två av läromedlens b-böcker.

Figur 2 och 3 visar exempel på hur uppgifterna är fördelade i procentandelar. Det går här
att utläsa hur stort utrymme de olika storheterna får i relation till varandra i de olika
böckerna men också i jämförelse till bokens totala antal uppgifter. Figur 3 visar att
länguppgifter följt av tid- och klockuppgifter ges störst utrymme sett till de olika
storheterna. Man kan också utläsa att just längduppgifter och tid-och klockuppgifter
tillsammans utgör 32,5% av hela bokens uppgifter. Det kan tolkas som att mycket fokus
läggs på just denna typ av uppgifter i slutet av årskurs 3.
Något som urskilts är att (se bilaga 3) tid- och klockuppgifter endas behandlas i tre av de
båda läromedlens böcker. I läromedels serien Eldorado finns dessa uppgifter i böckerna
1b, 3a och 3b och behandlas alltså inte alls i årskurs 2. I läromedlet Favoritmatematik
behandlas tid- och klockuppgifter i böckerna 1b, 2b och 3b.

4.2 Förmågor möjliga att utveckla genom uppgifterna
Gemensamt för de båda läromedlens läroböcker är att uppgifterna inte är explicit
kopplade till någon av de fem matematiska förmågorna. Det kan tolkas som att eleverna i
och med det här eventuellt inte görs medvetna om vilka förmågor uppgiften har som
syfte att öva. För att synliggöra förmågorna som kan övas genom respektive uppgift får
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lärarhandledningen fungera som stöd för läraren. Genom lärarhandledningen kan läraren
ges hjälp att tolka uppgifterna och sedan kommunicera förmågorna med eleverna.
I läromedlet Eldorado ges exempel på hur förmågorna kan tränas inom det specifika
ämnesområdet. I handledning 2A under det kapitel som behandlar tid- och klockuppgifter
presenteras de fem matematiska förmågorna i relation till ämnesinnehållet. De fem
förmågorna finns då punktlistade på följande sätt
•
•
•
•
•

”Problemlösningsförmågan – Eleverna tolkar klockor med enbart timvisare.

Begreppsförmågan – Eleverna använder enheterna minut, halvtimme och timme.
Metodförmågan – De utnyttjar hel timme med ”över” och ”i” samt motsvarande
för halv timme.
Resonemangsförmågan – Eleverna förklarar sambandet mellan timvisaren och
minutvisaren.
Kommunikationsförmågan – De kan uttrycka ett klockslag muntligt och skriftligt
på två sätt, t ex 10 i 7 och 6.50, samt visa det på en klocka.” (Eldorado 2A
Lärarbok, 2016)

Den tolkning som kan göras utifrån det här är att det som presenteras i
lärarhandledningen enbart är ett exempel på hur förmågorna kan övas genom de
uppgifter som kapitlet presenterar. Det utesluter alltså inte att förmågorna eventuellt kan
övas på fler sätt genom uppgifterna i boken.

I läromedlet Favoritmatematiks lärarhandledning nämns inte uttryckligen de fem
förmågorna. Det presenteras dock en ruta med rubriken ”centralt innehåll” på flera av de
sidor där uppgifterna beskrivs. I en sådan ruta beskrivs exempelvis att uppgifterna på en
viss sida i boken syftar till att öva begrepp så som ”en timme, en halv timme samt att
kunna ange klockslag” (Favoritmatematik Lärarhandledning 2B, 2013). Det finns också
en ruta som är benämnd med rubriken ”problemlösning” och under den rubriken
presenteras två förslag på problemlösningar som passar till de uppgifter som eleverna
övat på genom att de arbetat i arbetsboken. De problemlösningsuppgifter som finns i
lärarhandledningen presenteras exempelvis på följande sätt: ” Kirsi sade att hennes
klocka visar tjugo minuter över 9. Kirsis klocka går tjugofem minuter före. Hur mycket
är klockan egentligen?”

23

I merparten av uppgifterna i läromedlet Favoritmatematik ska eleverna skriva vad
klockan visar på en bild, alternativt att elever ska rita visarna till det klockslag som
anges. Läromedlet Eldorado behandlar också till större del denna typ av uppgifter men
en skillnad är att Eldorado även presenterar några uppgifter där elever uppmanas att
arbeta tillsammans med andra elever. De uppgifter där arbete tillsammans med andra
uppmanas syftar till att samtala och exempel på uppgift kan vara: ”Hur vet du att klockan
är 9?”. Den här typen av uppgifter är ett exempel på de uppgifter som förts in under två
kategorier i bilaga 2 då man kan anta att resonemangsförmågan och begreppsförmågan
krävs för att uppgiften ska kunna genomföras. Eleven uppmanas att föra ett resonemang
kring hur hen vet att klockan är exempelvis halv 8 och kan då använda sig av de begrepp
som krävs.
För att synliggöra vilka förmågor som gavs möjlighet för eleverna att träna genom de
olika uppgifterna i läromedlen presenteras förmågorna och exempel på uppgifter nedan.

4.2.1 Möjlighet att öva problemlösningsförmåga

Uppgifter i de två läromedlen som jag tolkar ger elever möjlighet att öva
problemlösningsförmåga är exempelvis de uppgifter som uppmanar elever att räkna ut
tidsskillnaden mellan två klockslag.

Figur 5 Här visas en problemlösningsuppgift ifrån läromedlet Favoritmatematik.

Figur 4 Här visas en problemlösningsuppgift ifrån läromedlet Eldorado.
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Uppgiften i figur 4 uppmanar elever att beräkna tiden mellan 18.15 och 19.00. Figur 5
visar en problemlösningsuppgift där elever ska skriva andra klockslag med hjälp av
siffrorna i det klockslag som står skrivet i uppgiften samt räkna ut när de fyra siffrorna
kommer att förekomma nästa gång, i relation till klockans rotation.
Uppgifterna finns presenterad i årskurs 3 böckerna från de båda läromedlen och det är i
de här böckerna som den här typen av uppgifter främst förekommer. Det finns också
uppgifter i läromedlet Eldorado årskurs 3 som går ut på att eleverna ska rita ut var
visaren kommer att befinna sig om exempelvis 10 minuter från där den står placerad på
bilden (se figur 6). Den här typen av uppgifter är relaterade till problemlösningsförmågan
eftersom det finns olika tillvägagångssätt för att lösa uppgiften. Eleven kan exempelvis
behöva räkna tio steg på en demonstrationsklocka etc. Uppgiften i figur 5 relaterar till
problemlösningsförmågan genom att det exempelvis kan antas att elever inte direkt vet
hur uppgiften ska lösas.

Figur 6 exemplifierar en uppgift ur läromedelsserien Eldorado där eleverna ska
visa vart minutvisaren kommer att vara om 20 och 30 minuter.

En tolkning som kan göras är att den typen av uppgifter som figur 4, 5 och 6 visar även
kan kopplas till beräkningsförmågan. Det eftersom det krävs att elever kan beräkna den
tid som gått eller hur man räknar ut vad klockan är om 20 minuter.
I böckerna för de tidigare årskurserna förekommer exempelvis uppgifter som visar
klockor med enbart timvisare. Elever ska rita dit den visare som saknas på ett korrekt sätt
alternativt skriva klockslaget genom att läsa av klockan utifrån bara timvisaren. Den
typen av uppgifter kan kopplas till problemlösningsförmågan eftersom eleven inte har en
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”hel” klocka framför sig och därför eventuellt inte direkt vet hur klockan ska avläsas och
därigenom inte vet hur uppgiften ska lösas.
4.2.2 Möjlighet att öva begreppsförmåga

En tolkning som kan göras är att begreppsförmågan ges möjlighet för elever att öva i
stort sett i alla uppgifter gällande tid och klockan i de båda läromedelsserierna. Det
eftersom begreppen har en så pass central roll då man berör tid och klockan. Det är svårt
att tänka sig hur man skulle avläsa, tala, skriva, eller förklara hur mycket tid som gått
eller vad klockan är utan att nämna begrepp som rör tid och klockan. Innebörden av ordet
begrepp syftar inom det här ämnet till ord som minuter, timmar, kvart i, kvart över, halv,
prick etc.
Begreppsförmågan ges likt tidigare förmåga möjlighet att öva i båda de analyserade
läromedlen. De båda läromedlen har liknande sidor som presenterar viktiga begrepp
kring klockan följt av uppgifter där elever utmanas att använda sig av de tidigare
presenterade begreppen.

Figur 7 visar ett exempel utifrån läromedlet
Eldorado där begrepp som rör klockan presenteras.

Figur 8 visar ett exempel utifrån läromedlet
Favoritmatematik där begrepp som rör klockan
presenteras.
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Gemensamt för det båda läromedlen är att presentationen av alla klockslag (se figur 7
och 8) förekommer i böckerna för årskurs 3. I tidigare böcker har endast begreppen hel
och halv timme presenterats på ett liknande sätt. Utifrån lärarhandledningarna till de båda
läromedelsserierna beskrivs hur läraren kan presentera olika klockslag för eleverna med
hjälp av exempelvis en demonstrationsklocka för att göra dem uppmärksamma om
exempelvis begreppet kvart över och dess innebörd.

4.2.3 Möjlighet att öva metodförmåga

Resultatet av studien har visat att elever även kan ges möjlighet att öva metodförmågan i
flera av uppgifterna i de båda läromedlen. I läromedelsserien Favoritmatematik finns
exempelvis uppgifter där elever ska upptäcka ett mönster mellan flera olika klockslag
som finns visade. De flesta klockorna visar olika klockslag men det finns också en eller
flera klockor som saknar visare och därmed klockslag vilket blir elevens uppgift att fylla
i så att det stämmer. I läromedelsserien Eldorado ges elever möjlighet att öva
metodförmågan genom exempelvis uppgifter som syftar till att elever ska ange
klockslaget för när en viss aktivitet börjar eller slutar. I uppgiften visas en klocka med
klockslaget 7.00 i texten ovanför bilden på klockan efterfrågas vad klockan kommer att
vara när tv-programmet som börjar om en timme startar. Metodförmågan innefattar också
rutinuppgifter, något som båda de analyserade läromedlen presenterar i sina böcker.
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Figur 9 visar ett exempel ur läromedlet Eldorado.
Uppgiften syftar till att elever ska rita i tim- och
minutvisare eller skriva det klockslag som visas.

Figur 10 visar ett exempel ur läromedlet
Favoritmatematik. Uppgiften syftar till att elever ska
skriva klockslaget som visas.

Rutinuppgifter i de båda böckerna är snarlika, det som skiljer böckerna åt är att det i
läromedlet Favoritmatematik presenteras en större mängd rutinuppgifter än det görs i
Läromedlet Eldorado. I läromedlet Eldorado presenteras två klockor där elever ska svara
på hur mycket klockan är genom att skriva klockslaget (figur 9) och i Favoritmatematik
presenteras 20 klockor där elever ska skriva klockslaget som bilden visar (figur 10). I
båda läromedelshandledningarna presenteras den här typen av uppgifter som
rutinuppgifter.

4.2.4 Möjlighet att öva kommunikationsförmåga

Det resultat som framkommit genom analysering av de båda läromedlens läroböcker har
visat på att kommunikationsförmågan ges chans att öva väldigt sällan. Utifrån den
tolkning som gjorts av analyseringen visar det att det totalt sett, alla böcker i båda
läromedelsserierna inräknat, att endast 10 uppgifter uppmanar elever till att kommunicera
med någon. I de här uppgifterna är 4 spel inräknade, och de övriga uppgifterna är
utformade som en uppmaning längst ned på sidan i boken, där visas en liten bild på två
siluetter och till den bilden finns exempelvis texten ”Berätta hur du vet vad klockorna
visar” (figur 11).
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Figur 11 visar en uppgift ur läromedlet Eldorado där elever uppmanas att kommunicera med någon.

Spelen är fördelade så att Eldorado innehåller två stycken och Favoritmatematik två stycken. De
andra uppgifterna, de som är utformade som uppmaningar, finns i läromedlet Eldorados böcker. I
de uppgifter som är utformade som spel finns tillhörande spelinstruktion nedskriven och där är
det angivet att man ska vara 2 eller fler spelare och att man ska säga vilket klockslag man fått
utifrån vad tärningen visat. Utifrån det kan det antas att elever kommunicerar med varandra.

4.2.5 Möjlighet att öva resonemangsförmåga

Utifrån den tolkning som gjorts av analysen finns inte resonemangsförmågan med i
någon uppgift i läroböckerna till de båda läromedlen. Värt att notera att förmågan finns
beskriven i läromedelsserien Eldorados lärarhandledning, där beskrivs det att förmågan
övas genom att elever förklarar var timvisaren ska placeras vid, hel, halv, kvart över och
kvart i. De uppgifter, exempelvis figur 15, som behandlar att man ska placera visare
utifrån ett angivet klockslag, exempelvis kvart i, uppmanar utifrån läroboken inte elever
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till att resonera vilket kan tyckas märkligt.

Figur 12 visar en uppgift från läromedlet Eldorado där elever ska placera ut visarna på klockan så att det stämmer med
klockslaget som anges.

Utifrån den tolkning som gjorts då uppgifterna analyserats kan jag inte se i uppgiften (figur 12)
att eleverna skulle uppmanas till att föra eller följa ett resonemang. Det innebär att min tolkning
är att uppgiften som den presenteras inte syftar till att öva just resonemangsförmågan.

4.3 Sammanfattning av resultat
Sammanfattningsvis har analysen av de två olika läromedlen visat på att båda läromedlen
behandlar alla storheterna som studien hade i syfte att jämföra. Samanställningen av
uppgifter (figur 1) visar på att tid- och klockuppgifter var de uppgifter som oftast
förekom i relation till de andra storheterna i ett av läromedlen. I det andra läromedlet var
tid- och klockuppgifter de näst vanligast förekommande uppgifterna bland storheterna.
Antalet uppgifter varierar mellan de olika läromedlen och favoritmatematik har visat sig
överlag behandla fler antal uppgifter än Eldorado gör. En annan skillnad som
framkommit är att Favoritmatematik har många liknande upprepande uppgifter medan
Eldorado har färre men något mer varierande uppgifter.
I de båda analyserade läromedlen tolkas att fyra av de fem matematiska förmågorna kan
ges möjlighet för elever att öva genom de uppgifter som finns i läroböckerna. Den
förmåga som tolkats inte övas genom uppgifterna i läroböckerna är
resonemangsförmågan.
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5. Diskussion
I diskussionsdelen presenteras först studiens metoddiskussion, 5.1, där efter presenteras
resultatdiskussion, 5.2, och slutligen kommer presentationen av sammanfattade
slutsatser, 5.3, där även förslag på vidare forskning inom området presenteras.
5.1 Metoddiskussion
Något som visade sig svårt under analysarbetets gång var att sammanställa vilken eller
vilka av förmågorna som kunde övas genom de olika uppgifterna. Det sågs som en
svårighet då förmågorna ofta går in i varandra och det kan vara svårt att helt skilja dem
åt. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är viktigt att visa medvetenhet kring att forskarens
tolkningar av materialet påverkar studiens resultat. Med det i åtanke är svårigheten med
att skilja förmågorna åt något som kan ha påverkat validiteten i den här studien. Det
eftersom resultatet som framkommit baseras på mina tolkningar av uppgifterna som
presenteras i läromedlen samt tolkningar av de fem matematiska förmågorna. Ett av
läromedlen hade tydligare beskrivningar i sina lärarhandledningar än det andra vilket
även det kan ha påverkat min analys och därmed studiens resultat.
För att säkerhetsställa att alla uppgifter analyserades på ett likvärdigt sätt då de möjliga
förmågorna skulle åskådliggöras utformade jag en tabell (bilaga 2). I och med att den här
tabellen tagits fram finns större möjlighet för att en annan forskare skulle kunna få ett
liknande resultat som jag fått då det tydligt går att följa mitt tillvägagångssätt. För att en
uppgift skulle antas ge möjlighet att öva en viss förmåga var uppgiften tvungen att
stämma överens med minst ett av de kriterierna som finns presenterade i tabellen.
Värt att notera kan vara att studien från början var tänkt att innehålla en mer precis
presentation där det genom uppvisande av antal framgick hur många uppgifter som
syftade till att öva en viss förmåga. Under arbetets gång växte insikten om svårigheten
med det här fram. Det eftersom förmågorna går in i varandra och ofta kan vara svåra att
skilja åt, vilket är något som både Häggblom (2013) och Skolverket (2017) också
bekräftar. Utifrån det här ändras presentationen av hur de olika förmågorna möjligen
övas genom de uppgifter som finns i de två läromedelsserierna. I resultatdelen finns
slutligen istället en presentation där exempel på uppgifter som kan ge elever möjlighet att
träna en viss förmåga lyfts ut. Det betyder inte att endast den förmågan ges möjlighet att
öva i just den uppgiften utan snarare att även den förmågan ges möjlighet att övas.
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En svaghet som kan ses i studien är å ena sidan att jag utfört studien ensam och därmed
analyserat och tolkat data själv. I och med det har jag inte kunnat jämföra olika
tolkningar vilket kan ha minskat objektiviteten i studien. Å andra sidan har jag lyft
analysarbetet i en opponeringsgrupp som består av två andra studenter som också skriver
litteraturstudier just nu, vilket har lett till att jag fått ta del av andra synvinklar gällande
mitt arbete och insamlad data.
De två läromedlen kan enligt min tolkning ses som ett kritiskt fall att studera. Dessa
läromedel kan ses som representanter av svenska läromedel i matematik. Det eftersom de
är vanligt förekommande samt beskrivs utgå ifrån kunskapskraven för matematik i
läroplanen (Skolverket, 2018). Det innebär att de är goda representanter eftersom de är
högt rankade och finner man något att påpeka om i dessa läromedel kan det antas att så
även är fallet i andra läromedel (Flyvbjerg, 2006). Generalisering av enskilda fall kan
enligt Flyvbjerg (2006) vara till betydelse för vidare forskning samt bidra till
vetenskaplig forskning. Det dels eftersom det kan visa något som skiljer sig från
mängden, exempelvis en upptäckt om en svart svan i tron om att det bara finns vita. Eller
då en undersökning görs av något som anses högt kvalificerat inom en viss kategori.
Tanken är då att om man kan visa på att eventuella brister finns där även borde kunna
finna dessa hos andra inom samma kategori (Flyvbjerg, 2006). Generalisering av
enskilda fall kan enligt Flyvbjerg (2006) fungera som tillägg eller alternativ till andra
metoder. Enligt min tolkning passar det då bra att använda infallsvinkeln av att studera
läromedlen som kritiska fall i den här läromedelsanalysen.
5.2 Resultatdiskussion
För att elever ska utveckla goda matematiska kunskaper bör de få möjlighet att öva de
fem matematiska förmågorna för att sedan kunna använda sig av dem utan att behöva
lägga tankekraft på vilken förmåga som ska användas (Björklund Boistrup, et.al, 2013).
Utifrån det här kan det antas att eleverna i de tidigare åren av sin skolgång behöver få de
fem förmågorna synliggjorda och ges möjlighet att färdighetsträna dessa. Det för att
sedan högre upp i åldrarna ges förutsättningar att lägga tankekraft på matematiska
problem och lösningar istället för på själva förmågorna.
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är det viktigt för elever att få arbeta i grupp
tillsammans med andra eftersom elever kan ses som en stötta (schaffolfing) för varandra
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och tillsammans kan de utveckla befintlig och ny kunskap i sådana sammanhang. Sett till
det här har läraren en viktig roll i användandet av läromedlen i matematik
undervisningen. Det eftersom de läromedel som fått representera svenska
matematikböcker visat att exempelvis förmågorna inte kommuniceras direkt till eleverna
utan kräver lärarens tolkning och användande av lärarhandledning. I arbetsböckerna för
elever presenteras inte fler än maximalt 5 uppgifter per bok där eleverna uppmanas att
samtala och resonera med varandra, i någon av böckerna finner man endast 1 sådan
uppgift i form av ett spel. Förutom de uppgifter som nämnts här bjuder inte någon av
arbetsböckerna in till samtal elever emellan, inte heller några muntliga eller skriftliga
resonemang från elever efterfrågas i arbetsböckerna. Det kan finnas ett gott syfte med
elevers individuella ”tysta räkning” (Malmer, 2002) elever kan genom det exempelvis
öva sig i att genomföra rutinuppgifter med hjälp av lämpliga matematiska metoder. För
att det matematiska tänkandet ska utvecklas bör elever dock också ges möjlighet till att
delge och ta del av andras tankar och idéer. Ahlberg (2001) påpekar att det finns en risk
med individuellt arbete i för stor utsträckning för eleverna där de inte ges möjlighet att
kontinuerligt tala matematik. Risken menar Ahlberg (2001) är att elever endast för en
muntlig dialog om matematik då svårigheter uppkommer som eleven inte kan lösas på
egen hand. Ofta blir scenariot då att läraren förklarar muntligt och eleven lyssnar och det
är i stort sett det enda matematiska samtal eleven kommer i kontakt med.
Kommunikation och resonemangsförande är förmågor som skrivs fram i kursplanen
(Skolverket, 2018). Även forskning så som Häggblom (2013); Malmer (2002);
Skolverket (2017) och Vygotskij (1934) visar på betydelsen av att elever får
kommunicera och resonera tillsammans med andra för att utveckla sitt matematiska
tänkande. Sett till det här kan det upplevas märkligt att inte eleverna genom de uppgifter
som finns i arbetsböckerna uppmanas till kommunikation och resonemangsförande. Det
här kan ses som betydande för yrkespraktiken då läraren bör komplettera med
undervisningsfrekvenser som syftar till att ge elever möjlighet att öva dessa förmågor.
Utifrån en sociokulturell syn behöver eleverna stöttning för att komma längre i sitt
lärande än de klarar av på egen hand, schaffolding, denna stöttning kan som bekant
komma både ifrån läraren eller andra elever. Eventuellt skulle en uppgift också kunna
fungera som stöttning, scaffolding, då en uppgift kan hjälpa en elev att uppnå lärande. I
den föreliggande studien ser vi att det inte är helt självklart att uppgifterna bidrar till det
här. Då läromedlen kan ses som representanter för svenska läromedel i matematik
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behöver lärare vara vaksamma på vad läroböckerna ger möjlighet till att öva. Läraren är
en viktig del i arbetet med att elever ska ges möjlighet att öva de fem matematiska
förmågorna. Med försiktighet kan man påstå att lärare till viss del bör komplettera de
uppgifter eleverna arbetar med i matematikböckerna för att alla förmågor ska ges
möjlighet att övas. I det är fallet är det främst resonemangsförmågan som lärare särskilt
måste uppmana till att öva då den inte förekommer genom uppgifterna i
matematikböckerna. Läraren skulle exempelvis kunna utgå från en uppgift där elever ska
rita visare på en klocka utifrån ett givet klockslag. Läraren ber sedan eleven föra
resonemang om hur hen tänkt samt varför visarna står som de gör. Läroboken behöver
alltså inte ersättas utan med hjälp av lärare kan uppgifterna kompletteras.
Något som visat positiv påverkan på elevers begreppsförmåga är situationer där elever
ges möjlighet att se nyttan med att kunna begrepp och känna behov av att hantera
begrepp på ett korrekt sätt (Häggblom, 2013). Gällande tid- och klockan menar jag att
elever eventuellt kan upptäcka fördelar med att behärska begreppen genom att de kopplas
till vardagliga situationer. Föreliggande studie visar att båda läromedlen har uppgifter
som syftar till att eleven ska räkna tiden som varar mellan olika tidpunkter. I
resultatdelen, 4.2, visar figur 8 ett exempel på en uppgift som kan antas vara relativt
enkel att koppla till elevers vardag. Uppgiften handlar om tiden som en innebandyträning
pågår men jag upplever att uppgiften kan anpassas till olika individer genom att byta ut
aktiviteten till något som passar eleven som ska arbeta med uppgiften. Då förmågorna
kommunikation och resonemang visats vara minst förekommande i läromedlen upplever
jag att man som lärare skulle kunna arbeta vidare med uppgiften. Den skulle kunna
utvecklas till exempelvis gruppuppgifter där elever uppmanas samtala, resonera och
argumentera om olika tidpunkter och varaktigheten mellan dem utifrån, för eleverna,
vardagliga händelser.
I resultatet framkommer också att inget av de läromedel som studien behandlar
presenterar tid- och klockuppgifter i den första boken som är tänkt att användas under
första terminen i årskurs 1. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan det eventuellt anses
aningen märkligt eftersom forskning visar på att elever i tidig ålder kan nå lärande i
gemenskap med andra och då utveckla kunskaper som inte varit möjligt att nå på
egenhand. Å ena sidan skulle en förklaring kunna vara att fokus ligger på räknekunskap
och talegenskaper så som exempelvis lilla plus och tiokamraterna i de första böckerna.
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Det kan tänkas att det eventuellt finns en tanke bakom att elever behöver den
förkunskapen innan andra kategorier inom matematiken behandlas, som exempelvis
klockan. Å andra sidan visar tidigare forskning(Piaget, 1955; Thornton & Vukelich,
1988; Bradley, 1947; Oakden & Sturt, 1922) på att elever börjar utveckla förståelse för
tid i fem års ålder men att barnets förståelse då är begränsad och att uppfattningen av tid
till största del är kopplad till barnets vardag och egna erfarenheter. Vid åtta års ålder
beskriver Oakden och Sturt (1922) hur förståelsen för tid utvecklas snabbare än tidigare
men att det dröjer tills barnet är i tio års ålder innan hen kan förstå tid på ett likvärdigt
sätt som en vuxen. Kanske dominerar ett konstruktivistiskt synsätt bland
läromedelsförfattare vilket skulle kunna tolkas som en anledning till att man väntar till
närmare 8 års ålder innan man introducerar tid- och klockuppgifter i större utsträckning.
5.3 Förslag på vidare forskning inom ämnet
Angående vidare forskning skulle jag finna det intressant att studera hur matematiklärare
i årskurs 1-3 arbetar för att elever ska ges möjlighet att öva de fem matematiska
förmågorna. Det skulle vara intressant att se hur förmågorna kan övas genom den
undervisning elever deltar i. Det skulle även vara intressant att studera om lärare är
medvetna om vilka matematiska förmågor som de läromedel de eventuellt använder i sin
undervisning ger eleverna möjlighet att öva förmågorna. Om den här typen av studie
skulle genomföras skulle intervjuer av verksamma lärare inom matematikämnet vara en
bra metod för att samla in data. Det eftersom man kan ställa följdfrågor och få en vidare
förklaring kring hur personen i fråga menar till skillnad från exempelvis om man använt
sig av en enkätundersökning.
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Bilagor

Bilaga 1

Totalt
antal
sidor:

Totalt
antal
uppgifter:

Antal tidoch klockuppgifter:

Antal vikt
uppgifter:

Antal
längd
uppgifter:

Antal
volym
uppgifter:

Eldorado
1a: 128

Eldorado 1a:
225

Eldorado
1a: 0

Eldorado
1a: 4

Eldorado
1a: 6

Eldorado
1a: 0

Favorit
matematik
1a: 197
Eldorado
1b: 128

Favorit
matematik
1a: 390
Eldorado 1b:
284

Favorit
matematik
1a: 0
Eldorado 1b:
10

Favorit
matematik
1a: 0
Eldorado
1b: 0

Favorit
matematik
1a: 0
Eldorado 1b:
9

Favorit
matematik
1a: 0
Eldorado 1b:
5

Favorit
matematik
1b: 213
Eldorado
2a: 128

Favorit
matematik
1b: 418
Eldorado 2a:
231

Favorit
matematik
1b: 23
Eldorado
2a: 0

Favorit
matematik
1b: 0
Eldorado
2a: 0

Favorit
matematik
1b: 14
Eldorado
2a: 0

Favorit
matematik
1b: 0
Eldorado
2a: 6

Favorit
matematik
2a: 197
Eldorado
2b: 152

Favorit
matematik
2a: 389
Eldorado 2b:
216

Favorit
matematik
2a:0
Eldorado 2b:
0

Favorit
matematik
2a:0
Eldorado 2b:
0

Favorit
matematik
2a:0
Eldorado 2b:
13

Favorit
matematik
2a:0
Eldorado 2b:
0

Favorit
matematik
2b: 205
Eldorado
3a: 128

Favorit
matematik
2b: 402
Eldorado 3a:
218

Favorit
matematik
2b: 41
Eldorado
3a: 10

Favorit
matematik
2b: 9
Eldorado
3a: 4

Favorit
matematik
2b: 20
Eldorado
3a: 18

Favorit
matematik
2b: 8
Eldorado
3a: 9

Favorit
matematik
3a:210
Eldorado
3b: 128

Favorit
matematik
3a: 412
Eldorado 3b:
214

Favorit
matematik
3a: 0
Eldorado 3b:
11

Favorit
matematik
3a:0
Eldorado 3b:
7

Favorit
matematik
3a: 0
Eldorado
3b:14

Favorit
matematik
3a:0
Eldorado 3b:
0

Favorit
matematik
3b:225

Favorit
matematik
3b:437

Favorit
matematik
3b:65

Favorit
matematik
3b:0

Favorit
matematik
3b: 77

Favorit
matematik
3b:0

I

Bilaga 2
Förmåga

Definition/kriterier

Problemlösning

•
•
•

Elever känner inte till hur uppgiften direkt ska lösas
Fler alternativa lösningar av problemet kan finnas
Någonting saknas eller är okänt för eleven,
exempelvis timvisaren på klockan.

Begrepp

•
•

Förklarar/tydliggör centrala begrepp för ämnet
Uppmanar till användning av begrepp i kända och nya
situationer
Varierande representationsformer av begrepp,
exempelvis ord, symboler, bilder, formler etc.

•

Beräkning

•

Rutinuppgifter som kräver att elever väljer lämplig
matematiskmetod för att göra beräkningar och lösa
uppgiften

Kommunikation

•

Uppgifter som kräver att elever använder matematiska
uttrycksformer då de samtalar, argumenterar och
redogör för det berörda ämnet
Exempel: Eleven uppmanas att uttrycka sina åsikter
och ståndpunkter samt kan formulera och redogöra för
dem.

•

Resonemang

•
•

Uppgifter som syftar till att elever för och följer
matematiska resonemang.
Exempel: Eleven uppmanas att föra fram bevis för det
hen påstår sig veta eller resonerar för att nå en ny
slutsats.

II

Bilaga 3
Favoritmatema0k!1!A!

!Eldorado!1A!
Vikt$%
Tid$%och%
klockuppg uppgi.er%
1,8%%
i.er%
0,0%%

Längd$%
uppgi.er%
2,7%% Volym$%
uppgi.er%
0,0%%

Tid$%och%
klockuppg
i.er%
0%%

Längd$
Volym$
uppgi.er%
uppgi.er%
0%%
0%%

Övriga%
uppgi.er%
100%%

Övriga%
uppgi.er%
95,5%%

Favoritmatema0k!1B!

Eldorado!1B!
Tid$%och%
klockuppg
i.er%
3,5%%

Tid$%och%
klockuppg
i.er%
5,6%%

Vikt$
Längd$
uppgi.er% uppgi.er%
0,0%%
3,2%%
Volym$
uppgi.er%
1,8%%

Längd$%
Vikt$
uppgi.er% uppgi.er%
0,0%%
Tid$%och% 0,0%%
klockuppg
i.er%
0,0%%

Volym$%
uppgi.er%
2,6%%

Tid$%och%
klockuppg
i.er%
0%%

Vikt$%
uppgi.er%
0%%

Längd$%
uppgi.er%
0%%
Volym$%
uppgi.er%
0%%

Övriga%
uppgi.er%
100%%

Övriga%
uppgi.er%
97,4%%

Favoritmatema0k!2B!

Eldorado!2B!
Vikt$
Tid$%och%
klockuppg uppgi.er%
0,0%%
i.er%
0,0%%

Tid$%och%
klockuppg
i.er%
10,2%%

Längd$
uppgi.er%
6,0%%

Volym$
uppgi.er%
0,0%%

Övriga%
uppgi.er%
94,0%%

Vikt$
uppgi.er%
2%%

Längd$
uppgi.er%
5,1%%
Volym$
uppgi.er%
2%%

Övriga%
uppgi.er%
80,7%%

!Eldorado!3A!

Vikt$
Längd$
uppgi.er%
uppgi.er%
1,8%%
8,3%%
Volym$
uppgi.er%
4,1%%

Favoritmatema0k!3A!
Tid$%och%
klockuppg
i.er%
0,0%%

Vikt$%
uppgi.er% Längd$%
uppgi.er%
0%%
0%% Volym$%
uppgi.er%
0%%

Övriga%
uppgi.er%
100,0%%

Övriga%
uppgi.er%
81,2%%

!Eldorado!3B!
Tid$%och%
klockuppg
i.er%
5,1%%

Volym$%
uppgi.er%
0%%

Favoritmatema0k!2A!

!Eldorado!2A!

Tid$%och%
klockuppg
i.er%
4,6%%

Vikt$%
Längd$%
uppgi.er%
uppgi.er%
0%%
3,1%%

Övriga%
uppgi.er%
91,3%%

Övriga%
uppgi.er%
91,5%%

Övriga%
uppgi.er%
85,1%%

Vikt$%
uppgi.er%
0%%

Vikt$
uppgi.er%
3,3%%

Favoritmatema0k!3B!
Tid$%och%
klockuppg
i.er%
15,4%%

Längd$
uppgi.er%
6,5%%
Volym$
uppgi.er%
0,0%%
Övriga%
uppgi.er%
67,5%%

Vikt%
uppgi.er%
0,0%%
Längd$
uppgi.er%
17,1%%
Volym$
uppgi.er%
0,0%%

III

