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Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie är att se vilka möjligheter som två olika läromedel för årskurs 3,  

ett svenskt och ett i grunden finskt, erbjuder eleverna när det gäller att utveckla de  

matematiska förmågorna. Målen i matematik för grundskolan uttrycks som matematiska  

förmågor, vilka eleverna ska få möjlighet att utveckla i undervisningen. Till de matematiska 

förmågorna räknas problemlösningsförmåga, metodförmåga, begreppsförmåga, 

kommunikationsförmåga, och resonemangsförmåga.  

Bakgrunden till studiens frågeställningar är svenska elevers resultat i de 

internationella undersökningarna PISA och TIMSS. Båda dessa undersökningar visar att 

svenska elevers resultat har sjunkit de senaste åren och att elever i Finland har bättre resultat 

i matematik. En fråga som kommit upp är om det kan bero på läromedlen som används i de 

båda länderna. Till undersökningsmetod i denna studie valdes en textanalys och 

läroböckerna analyserades med hjälp innehållsanalysens arbetssätt.  

Frågeställningarna till studien är följande: 

-I vilken utsträckning och på vilket sätt tar de två studerade läroböckerna upp de fem 

förmågorna som finns i läroplanen? 

-Vilka likheter och skillnader finns det mellan hur förmågorna behandlas i de två olika 

läroböckerna? 

Resultatet visar att i den svenska läroboken Mattedetektiverna, har eleverna möjlighet att 

träna på alla fem förmågorna. I den finska läroboken Favorit matematik saknades uppgifter 

där problemlösningsförmågan tränas. 
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1.Inledning 

PISA 2012 och TIMSS 2011 (Skolverket, 2012) är två stora internationella undersökningar 

som görs i flera länder med några års mellanrum, och som undersöker elevers kunskaper och 

lärande inom bland annat matematik. Båda dessa undersökningar visar att svenska elevers 

resultat har sjunkit och att elever i Finland har bättre resultat i båda undersökningarna. I PISA 

2015 har Sverige förbättrat sina resultat inom matematiken, men skillnaden mellan svenska 

och finska elever finns fortfarande kvar. De finska eleverna presterar bättre än de svenska 

eleverna (Skolverket, 2016). De senaste åren har det diskuterats mycket om hur det kommer 

sig att eleverna i Finland har bättre resultat än svenska elever. En fråga som kommit upp är 

om det kan bero på läromedlen som används i de olika länderna. Av den anledningen ville jag 

jämföra ett svenskt läromedel med ett läromedel översatt från finska. 

TIMSS 2011 visar att Sverige är det land som använder matematikboken som ett 

basmaterial i undervisningen i högre grad jämfört med genomsnittet av de andra länderna i 

undersökningen (Skolverket, 2012).    

 Med anledning av ovan är det relevant att studera och jämföra hur innehållet 

framställs i de olika läromedlen. Jag har även valt att fokusera på de fem förmågorna i 

matematik som den svenska läroplanen tar upp och som eleverna ska få möjlighet att 

utveckla. Förmågor i matematik ger till exempel människor förutsättningar att fatta 

välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer (Skolverket, 2011b). Jag vill studera 

och se vilka möjligheter som läroböckerna, Favorit matematik 3B och Mattedetektiverna 3B, 

ger eleverna att utveckla förmågorna inom matematiken. 

 

 1.1 Syfte & frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att se vilka möjligheter som två olika läromedel, 

ett svenskt och ett finskt, erbjuder eleverna när det gäller att utveckla de fem förmågorna. 

 

Utifrån syftet har jag formulerat två frågeställningar: 

• I vilken utsträckning och på vilket sätt tar de två studerade läroböckerna upp de fem 

förmågorna som finns i läroplanen? 

• Vilka likheter och skillnader finns det mellan hur förmågorna behandlas i de två olika 

läroböckerna? 
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2   Bakgrund 
Som bakgrund till min studie kommer jag att inledningsvis beskriva två internationella 

studier: PISA och TIMSS. I dessa studier presenteras de resultat som svenska och finska 

elever har uppnått när deras kunskaper och färdigheter i ämnet matematik har kartlagts. 

Därefter kommer en redogörelse för styrdokument inom matematik samt litteratur som är 

särskilt relevant för min studie. 

 

2.1 PISA och TIMSS 

Bakgrunden till studiens frågeställningar är svenska elevers resultat i de internationella 

undersökningarna PISA och TIMSS. Båda dessa undersökningar visar att svenska elevers 

resultat har sjunkit de senaste åren och att elever i Finland har bättre resultat i matematik.  

En fråga som kommit upp är om det kan bero på läromedlen som används i de båda 

länderna. Av den anledningen förklarar jag här nedan lite mer om dessa undersökningar. 

PISA 2012 (Skolverket, 2013) är en internationell studie som bland annat syftar till att 

undersöka i vilken grad som ländernas utbildningssystem bidrar till att rusta eleverna till att 

möta framtiden. Studien genomförs vart tredje år på uppdrag av OECD (”Organisation for 

Economic Co-operation and Development”). I studien utvärderas 15-åringars förmåga att 

lösa vardagsnära matematiska problem och deras attityder till skolämnet matematik. Stor 

vikt ligger på elevernas förmåga att sätta kunskaper i ett sammanhang. Eleverna ska kunna 

förstå processer, tolka och reflektera över information samt lösa problem. Elevernas 

förmågor inom fyra kunskapsområden, matematik, naturvetenskap, läsförståelse och 

problemlösning undersöks genom olika prov. 

    I PISA 2012 deltog 65 länder (Skolverket, 2013). Samtliga fyra kunskapsområden 

undersöks varje gång, men vid varje tillfälle är ett kunskapsområde i fokus. I PISA 2012 var 

matematik huvudområde. (Skolverket, 2013). Resultaten delas in i fyra delområden, 

Förändring och samband (tex funktioner, olikheter), Rum och form (tex geometri), Kvantitet 

(tex taluppfattning, mönster) samt Osäkerhet (t.ex. sannolikhetslära och statistik). PISA 2012 

visar att svenska elevers resultat ligger under OECD-genomsnittet inom varje delområde och 

att resultatet är allra sämst inom delområdet Förändring och samband. I Finland däremot ser 

profilen annorlunda ut. Finska elever, som presterar över OECD-genomsnittet inom alla 

delområden, är relativt sämre inom området Rum och Form, men bättre inom delområdet 

Kvantitet än svenska elever (Skolverket, 2013). 
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TIMSS är en annan internationell studie som organiseras av IAE (“International Association 

for the Evaluation of Educational Achievement”). Syftet med TIMSS är att undersöka 

trender i elevers kunskaper i och intresse för matematik och naturkunskap. TIMSS har 

genomförts vart fjärde år med början 1995. Eleverna som deltar bor i olika länder och går i 

skolår 4 eller i skolår 8 (Skolverket, 2012). TIMSS 2011 genomfördes i 50 länder i årskurs 4 

och 42 länder i årskurs 8. Eleverna fick göra kunskapsprov med frågor om matematik och 

NO. Skolornas rektorer och lärare fick också besvara frågor om exempelvis lärandemiljö, 

kompetens och engagemang samt elevers inställning och beteende. I årskurs 4 har också 

elevernas föräldrar besvarat en enkät om bland annat elevernas hemmiljö (Skolverket, 2012).  

    I matematikkunskaper visar svenska eleverna i årskurs 4 ett lägre resultat jämfört 

med genomsnittet för elever i EU/OECD-länderna. Eleverna i Finland presterar bättre än 

eleverna i Sverige. För eleverna i årskurs 8 är resultatbilden i jämförelse med andra länder 

densamma som i årskurs 4, även här presterar elever i Finland bättre än eleverna i Sverige.  

    Resultatutvecklingen för svenska elever i årskurs 8 har försämrats markant sett 

över hela perioden 1995 till 2011 (Skolverket, 2012). I jämförelse med TIMSS 2007 har 

resultaten för de svenska eleverna sjunkit i områdena Geometri och Statistik och sannolikhet. 

 

2.2 Styrdokumenten och förmågorna för grundskolan 

I den svenska läroplanen (Lgr11) för matematik i grundskolan återfinns fem matematiska 

förmågor. Förmågorna beskriver olika delar av vad man förväntas göra när man utövar 

matematik och vad eleverna förväntas lära sig. Det här innebär att alla lärare som undervisar 

i ämnet måste veta innebörden av förmågorna och lägga upp undervisningen kring dem. I 

läroplanen (Skolverket, 2011b) står skrivet att: 

“Genom undervisningen i matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier 

och metoder, 

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter, 

• föra och följa matematiska resonemang och 
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• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 

för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. “(Skolverket, 2011b). 

I tidskriften The Journal of a Mathematical Behavior (Boesen et al., 2014) finns en artikel 

som beskriver införandet av kunskapsmålen och de matematiska förmågorna i Sverige. En 

annan artikel, Mathematical av Competencies:a Research Framework (Litner et al., 2010) 

beskriver ett ramverk med de olika matematiska förmågorna. Jag har använt mig av dessa 

artiklar samt material från skolverket för att här nedan djupare förklara de olika förmågorna. 

 

Problemlösningsförmåga - förmågan att formulera och lösa problem. 

Med problemlösningsförmåga menas att du ska kunna lösa problem, utan att i förväg veta 

hur eller vad svaret ska bli. Du ska förstå problemsituationer sam förstå och känna igen delar 

av problemet (Boesen et al., 2014). Du ska förstå metoder, verktyg och målet med 

problemlösning. Du ska kunna använda matematik för att lösa olika problem och kunna 

använda olika strategier och metoder. Du ska också kunna bedöma och utvärdera validiteten 

av en lösning (Litner et al., 2010).  Problemlösning kan till exempel innebära att lösa 

textuppgifter, fristående tankenötter eller valda problem. I kommentarmaterialet till ämnet 

matematik står det; “att utveckla kunskaper om problemlösning handlar till stor del om att se 

att alternativa lösningar också kan vara en väg till resultatet” (Skolverket, 2011a:9). 

 

Begreppsförmåga - förmågan att beskriva, analysera och använda matematiska begrepp 

                                     och samband mellan begreppen. 

Med begreppsförmåga menas att du ska kunna förstå och använda egna och andras 

matematiska begrepp. Du ska kunna välja och använda matematiska begrepp för att kunna 

organisera och lösa problem, beskriva och tolka matematiska fenomen. Du ska också kunna 

bedöma och utvärdera egna och andras begrepp och reflektera över begreppens roll och 

funktion (Litner et al., 2010).Till exempel kan detta vara att utveckla förståelse för att fem 

klossar representeras av talet 5 (Skolverket, 2011a). 

 

Metod/Procedur förmåga - förmågan att hantera procedurer och lösa rutinuppgifter. 

Med metod/procedurförmåga menas att du ska kunna förstå och använda dina egna och 

andras procedurer. Du ska kunna välja och använda metoder och procedurer för att komma 

fram till en lösning och nå slutsatser. Du ska också kunna bedöma och utvärdera egna och 

andras metoder och procedurer (Boesen et al., 2014). I kommentarmaterialet för ämnet 
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matematik står det att metodförmågan innebär att identifiera vilken metod som lämpar sig 

bäst i den enskilda situationen och därefter kunna genomföra den på ett mer eller mindre 

effektivt sätt. Förmågan omfattar bland annat huvudräkning, skriftliga beräkningar och 

beräkningar med hjälp av miniräknare eller annan digital teknik (Skolverket, 2011a). 

 

Resonemangsförmåga - förmågan att föra, följa och värdera matematiska resonemang. 

Med resonemangsförmåga menas att du ska kunna rättfärdiga val och slutsatser genom 

matematiska argument. Du ska kunna förstå, föra och följa med i dina egna och andras 

resonemang. Du ska kunna välja och använda argument som stöder val och slutsatser i 

hypoteser och lösningar. Du ska också kunna bedöma och utvärdera egna och andras 

resonemang men också generella reflektioner (Litner et al., 2010). Elever som har utvecklat 

en resonemangsförmåga kan argumentera för och förklara varför ett svar eller lösning till ett 

problem är matematiskt riktigt. När ett barn får föra ett muntligt resonemang kring sina 

strategier utvecklas deras förståelse och när de använder sitt språk för att beskriva ett 

fenomen, ett begrepp eller en räknestrategi utvecklas den egna självreflektionen (Skolverket, 

2011a). 

 

Kommunikationsförmåga-förmågan att kommunicera matematik och använda  

                                              matematikensuttrycksformer. 

Med kommunikationsförmåga menas att du ska kunna förstå och ta emot information från en 

avsändare. Du ska kunna ta emot skriven, muntlig, och bildliga matematiska uttalande av 

andra. Du ska kunna konstruera och formulera information till en mottagare. Du ska kunna 

svara på både exemplariska och problematiska delar av kommunikation. Du ska också kunna 

bedöma och utvärdera din egna och andras kommunikation (Litner et al., 2010). Ett syfte i 

kursplanen i matematik är att eleverna ska utveckla förmågan att kommunicera med och om 

matematik. Att kommunicera innebär i sammanhanget att utbyta information med andra om 

matematiska ideer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika 

uttrycksformer (Skolverket,2011a). 
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2.3   Lärobokens betydelse 

Svenska elevers resultat i olika undersökningar bla PISA och TIMSS har sjunkit de senaste 

åren inom ämnet matematik. I samband med detta har det diskuterats mycket om hur det 

kommer sig att till exempel eleverna i Finland har bättre resultat än svenska elever.   

En fråga som kommit upp är om det kan bero på läromedlen som används i de olika 

länderna?  I en artikel i DN debatt skriver Kirsti Hemmi och Per Kornhall om att vi i Sverige 

behöver en strategi för läromedel. (Hemmi & Kornvall, 2015). Enligt Hemmi och Kornhall 

har det varit en mer negativ attityd mot läroböcker i Sverige under en lång tid. Läroböcker 

har nästan blivit något fult som lärare helst ska klara sig utan. Vidare skriver författarna att 

de finska läromedel stödjer mycket tydligt lärarens undervisning och ger förslag på olika 

typer aktiviteter som lärare kan välja bland när de planerar och genomför sina lektioner. I 

finska läromedel finns en kärna, ett mål för varje lektion som fokuserar på det som är nytt 

och som alla elever borde klara av och tanken är att läraren hela tiden kontrollerar att alla 

hänger med.  

    Det finns även fler röster som vill väcka opinion och förespråkar att vi ska ta mer 

efter Finland när det till exempel gäller läromedel. Det finns också exempel på skolor som 

provat på detta. 

           Under åren 2012 - 2015 arbetade Västerås stad och Mälardalens högskola i ett 

samarbetsprojekt. Projektet “Räkna med Västerås” syftade till att förbättra 

klassrumsundervisningen i matematik i Västerås grundskolor. Speciellt fokus låg på att 

utveckla verktyg som stödjer lärare i att planera, genomföra och 

utvärdera klassrumsundervisning tillsammans med kollegor. Ett led i projektet var att arbeta 

med finska läroböcker och lärarhandledningar, som översatts, bearbetats och anpassats mot 

den svenska läroplanen (Ryve,2015). 

           De finska läroböckerna har fått uppskattning för en tydlig struktur och en 

lärarhandledning som stödjer lärarna i deras arbete. Arbetet i boken är bara en liten del av 

lektionerna. I lärarhandledningen finns många tips, spel och uppgifter kopplade till 

lektionsinnehållet. Maria Flodström, klassföreståndare på Rönnbyskolan i Västerås, berättar 

att de finska läroböckerna använts under tre läsår och tagits emot positivt av både elever och 

lärare “Barnen gillar det. Nivån är hög och utmanande och eleverna får använda allt de lärt 

sig för att lösa uppgifterna” (Kuronen, Floman & Petrelius,2015). 

I en artikel i Pedagogiska magasinet berättar Andreas Ryve, ledare för projektet, att den nu 

är inne på sitt fjärde år och är förlängt till 2017(Nordenlöv,2016). 
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            I en engelska studie “Why textbooks Count. A policy paper “skriver Tim 

Oates(2014) att länder med goda skolresultat ofta satsar på läromedel av hög kvalitet. Dessa 

länders läromedel ger ofta också ett tydligt stöd åt lärarens arbete och professionella 

utveckling (Oates 2014). I sin studie tar Oates upp Finland som ett exempel på ett land där 

läroböckerna används som bas i undervisningen och har goda resultat inom matematik.  

    På Skolverkets hemsida kan man läsa om att forskningen idag visar på att få lärare väljer 

att arbeta helt utan läroböcker. En stor andel av lärarna planerar undervisningen efter 

läroboken. Där står också att det är upp till läraren att göra ett didaktiskt val och att kunna 

skilja på kursplan från läromedel. Även om det står att en lärobok är anpassad för en viss 

kursplan betyder det inte att den täcker allt (Calderon 2015). 

            Det finns övrig forskning om läromedel, deras betydelse och hur läromedel ger 

eleverna möjlighet att utveckla förmågorna. Sandra Ahlberg och Susanna Wahlberg har 

båda, vid två olika tillfällen, forskat om läromedlet Pixel. Deras resultat stämmer överens i 

att läromedlen inbjuder till en kommunikativ undervisning, men att lektionerna inte endast 

kan bestå av att eleverna räknar självständigt i sina matteböcker. Lärarhandledningen har 

stor betydelse för att få varierande lektioner och den uppmanar läraren att ha en aktiv roll i 

undervisningen (Wahlberg, 2016). 
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3.Metod      
I detta kapitel redogörs hur undersökningen genomförts. Det som beskrivs är vilken metod 

som använts och hur urvalet gjorts. Vidare beskrivs hur data analyserats och avsnittet 

avslutas med en metoddiskussion. 

           Till undersökningsmetod i denna studie valdes en textanalys. Detta utifrån att 

textanalys är den metod som lämpar sig bäst då läroböcker ska analyseras med avseende på 

innehållet i texten (Johansson & Svedner 2006). Läroböckernas innehåll har kritiskt 

studerats och granskats att se hur stort utrymme ett visst innehåll får i en lärobok jämfört 

med i en annan. 

  

3.1 Urval  

Urvalet till denna studie utgörs av två läroböcker i matematik, en svensk och en i grunden  

finsk bok som är översatt och omarbetad till den svenska läroplanen Lgr 11. 

Den finska läroboken Favorit matematik bygger på en av Finlands basläromedel i matematik  

och är anpassat till svenska förhållanden och svensk läroplan. 

Den svenska boken, Mattedetektiverna, är också helt anpassad till Lgr 11. Anledningen      

till att jag valde den är att den låg mig nära till hands eftersom jag har arbetat med denna  

lärobok de senaste tre åren. Jag har valt att begränsa mig till böckerna 3B och valde avsnittet 

om bråk. På grund av tidsaspekten har jag också begränsat mig till att endast studera 

läroböckerna. Lärarhandledningarna och eventuella extraböcker har jag inte analyserat.  

I läroböckerna har jag endast analyserat de uppgifter som alla elever räknar. 

Introduktionstexter och uppgifter som är för elever som behöver fler utmaningar, är inte med 

i studien. 

 

3.2 Procedur   

Jag hörde av mig till två förlag, och båda förlagen hade möjlighet att skicka mig 

läroböckerna jag ville studera. Vid analysen studerade jag hur böckerna tar upp förmågorna, 

samt vilka likheter och skillnader finns i hur förmågorna behandlas i den svenska och finska 

läroboken. Jag har försökt tolka det innebörden i texterna som beskriver de olika 

elevuppgifterna. Jag har velat få svar på om det är möjligt för eleverna att utveckla de olika 

förmågorna som beskrivs i kursplanen i matematik, genom att arbeta med läromedlets 

uppgifter inom området bråk. 
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Den analysmetod som använts i arbetet är innehållsanalys. Innehållsanalysen följer en logisk 

och relativt enkel procedur, som jag har använt mig av: 

• Välj ett lämpligt textavsnitt eller bildurval. 

• Bryt ner texten i mindre enheter.  

• Utarbeta relevanta kategorier för analysen av data. 

• Koda enheterna i överensstämmelser med kategorierna. 

• Räkna förekomsten av dessa enheter 

• Analysera texten beträffande enheternas frekvens och deras förhållande till andra  

             enheter som förekommer i texten (Denscombe2014). 

 För att få en uppfattning om hur de två böckerna är utformade och vad som kännetecknar  

 dem, granskades dem till en början. Innehållsförteckningen och alla förklaringar om hur  

 boken var upplagd lästes igenom. Utifrån vilka områden som fanns representerade i båda  

 böckerna gjordes ett urval, och området bråk valdes ut att utgöra grund för jämförelse.  

            Mina kategorier (de fem förmågorna i matematik, problemlösning, begrepp, metod,   

 resonemang och kommunikation) uttrycks inte nödvändigtvis i böckerna jag har studerat.  

 Jag har istället fått göra en tolkning av böckernas innehåll. En bråkuppgift i boken uttrycker 

 inte att kommunikationsförmågan uppfylls - jag som forskare måste tolka texten i uppgiften. 

 När det står “ta hjälp av en kompis” så tolkar jag det som att uppgiften kan bidra till att  

 uppfylla kravet på kommunikationsförmåga. För att få en bra överblick gjordes ett   

 analysschema (bilaga 1) med kategorierna. Uppgift för uppgift granskades och fördes in i  

 analysschemat. De uppgifter som har analyserats är de uppgifter som alla elever räknar.  

 Uppgifterna på till exempel olika nivåer och pröva sidan är inte med i studien. Slutligen  

 gjordes en sammanfattning av analys 

 

3.3 Validitet och Reliabilitet  

Validitet berör giltigheten och sanningsvärdet i en studie. Det handlar om i vilken 

utsträckning kvalitativa forskare kan visa att deras data är exakta och träffsäkra.  

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i ett forskningsresultat. Med det menas att andra  

forskare ska kunna nå samma resultat om de använder sig av samma material och 

utgångspunkt som den här studien berör (Denscombe 2014). 

           När det gäller Validiteten har följande åtgärder använts i denna studie: 
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Grundade data. Kvalitativ forskning grundas i fältarbete, och empirisk data. Fältarbete 

bygger på en detaljerad granskning av de ingående texterna och visuella bilderna.  

Detta ger en solid grund för de på data baserad slutsatserna och bidrar till forskningens 

trovärdighet. 

När det gäller Reliabiliteten har jag använt mig av det Denscombe skriver, att man 

kan “visa att forskningen återspeglar procedurer och beslut som andra forskare kan “se” och 

bedöma när det gäller i vilken mån de utgör ansedda procedurer och rimliga beslut.  

Detta fungerar som ett substitut för möjligheten att upprepa forskningen.” (Denscombe  

2014 s.411). Vidare skriver Denscombe att det krävs en tydlig redogörelse för metoder,  

analys och beslutsfattande och tillhandahållandet av en fullständig redogörelse av procedurer  

och metoder med så mycket detaljer som möjligt. Det måste vara möjligt att granska 

forskningsprocessen, vilket jag har eftersträvat.   

 

3.4 Forskningsetiska principer    

Då denna studie är en litteraturstudie behöver inte de fyra huvudprinciper, som utgör 

grunden för forskningsetiska koder, tas i beaktande på samma vis som om det vore en 

observations- eller en intervjustudie. Däremot bör den litteratur och de källor som används 

behandlas och bearbetas med respekt för den som skrivit dessa.  Som författare har jag ett 

ansvar att sanningsenligt berätta och återge det jag sett och de slutsatser jag dragit under min  

undersökning. 

 

3.5 Metoddiskussion 

 I den här studien har jag analyserat två läromedel med syftet att undersöka hur stora 

 möjligheter eleverna har att utveckla de fem matematiska förmågorna när de använder sig  

 av böckerna. Jag har studerat avsnittet om bråk och titta på uppgifterna för att se om de 

 olika förmågorna kan tränas. Det har ibland varit svårt att redogöra för förmågorna separat   

 eftersom de ibland går in i varandra. Till exempel i en uppgift i Mattedetektiverna 3b. I  

 uppgiften ska eleverna arbeta tillsammans och resonera kring ett problem: I påsen är ½ 

 äpplen, ¼ päron och ¼ bananer. ”Hur många kan det vara av varje sort? Rita. ” . Sedan 

 fortsätter uppgiften. ”Jämför med en kompis i klassen. Har ni löst uppgiften på samma sätt? 

 Förklara.”  Här får eleverna träna på att lösa problemet. De får också träna på att  

 kommunicera och prata om matematik samt träna på att resonera och förklara hur de tänkt. 
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 I samma uppgift får de möjlighet att träna på flera av förmågorna men det står inte skrivet  

 någonstans utan jag gör denna tolkning av uppgiften.  När jag analyserat uppgifterna i 

 matematikböckerna har jag förutom min förståelse för förmågorna använt mig av min  

 erfarenhet som lärare. Det kan vara så att en som inte har denna erfarenhet kanske kommer 

 fram till ett helt annat resultat. 
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4. Resultat och analys    
I detta kapitel redovisas resultatet och analysen av de två läroböckerna. Varje lärobok 

presenteras först med en kort sammanfattning följt av en analys som kopplas till de fem 

förmågorna i läroplanen. I den sista delen av detta avsnitt redovisar jag likheter och 

skillnader i hur förmågorna behandlas i de två läroböckerna. 

 

4.1 Finska läroboken Favorit matematik 3b 

Läroboken Favorit matematik är ursprungligen från Finland men är översatt, omarbetad och 

anpassad till den svenska läroplanen. Det är ett basläromedel i matematik med en tydlig 

struktur. Favorit matematik består av två elevböcker samt två lärarhandledningar för varje 

årskurs, en för höstterminen och en för vårterminen. Det finns också en digital bok där 

instruktioner och en berättelse finns inläst. Boken har fem kapitel som tar upp; 

• tal i bråkform, 

• klockan, 

• taluppfattning, huvudräkning och uppställning, 

• geometri, mätning, omkrets och area, 

• mätning, enheter och repetition. 

Varje kapitel är indelat i lektioner. Till varje lektion finns fyra sidor.  

Först finns två sidor med basuppgifter som varje elev bör kunna. På lektionssidorna finns 

hänvisningar till vilket centralt innehåll som berörs Lgr 11. Därefter kommer öva-sidan där 

eleverna kan repetera och befästa kunskaperna. På öva-sidan finns en träna-ruta. I Finland 

används den som läxa. Den fjärde sidan är pröva-sidan. Där finns uppgifter för de elever som 

behöver fler utmaningar och kan pröva något nytt.  

           I slutet av varje kapitel finns favoritsidor som innehåller aktiviteter som stöder 

mångsidig matematikinlärning. Här lär sig eleverna matematik genom spel och aktiviteter 

som övar problemlösning och olika matematiska resonemang. På dessa sidor finns 

hänvisningar till vilka förmågor i Lgr 11 som tränas. 

           I slutet av varje kapitel finns alltid Sallys hinderbana. Här får eleverna repetera de 

begrepp och moment som kapitlet handlar om. I slutet av varje kapitel finns också en 

diagnos. Genom att ställa frågan ”Vad har jag lärt mig?” får eleven möjlighet att göra en 

självbedömning av sitt arbete. Till boken finns även ett laborativt material för praktiskt 

arbete i klassrummet. 
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4.1.1 Analys problemlösningsförmågan- förmågan att formulera och lösa problem med  

         hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder 

Bland de uppgifter jag har analyserat finns inga uppgifter där eleverna får möjlighet att träna 

problemlösningsförmågan. 

 

4.1.2 Analys av begreppsförmågan-förmågan att använda och analysera matematiska 

         begrepp och samband mellan begrepp 

I boken Favorit matematik finns många uppgifter där eleverna kan träna på begrepp och att 

se samband mellan begreppen. Till exempel på sidorna 18 - 20 kan eleverna öva på vad en 

hel är, och hur man skriver detta som ett bråk, 1/1. På sidorna 6 - 8 får eleverna öva på vad 

en del av helhet är. Eleverna får lära sig att man med ett bråk uttrycker en del av en helhet. 

De får lära sig begreppen en hel, en halv, en tredjedel, en fjärdedel. De får träna på att dela 

en hel i lika stora delar samt hur man skriver tal i bråkform ½ och även med tiondelar 1/10 

och hundradelar 1/100. I boken förklaras även begreppet täljare och nämnare. Eleverna får 

också lära sig att jämföra bråk med lika stor nämnare, till exempel ⅓ och ⅔, och att jämföra 

bråk med lika stor täljare till exempel ⅔ och �. 

 

4.1.3 Analys av metodförmågan- förmågan att välja och använda lämpliga  

         matematiska metoder  

         för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter 

Med metodförmågan menas att eleverna ska kunna förstå och använda sina egna och andras 

procedurer. De ska kunna välja och använda metoder och procedurer för att komma fram till 

en lösning. Den matematiska metod eleverna får lära sig i det här avsnittet i boken är att 

addera bråk med lika stor nämnare, till exempel ¼ +¼ eller � + �.  

Vidare får de också lära sig att subtrahera bråk med lika stor nämnare till exempel � - �.  

 

4.1.4 Analys av resonemangsförmågan- förmågan att föra och följa matematiska  

         resonemang 

På favorit-sidorna finns två spel där eleverna får möjlighet att träna och utveckla 

resonemangsförmågan. Att träna på resonemangs förmågan innebär att eleverna får resonera  

med varandra. De ska träna på att kunna förstå och föra och följa med i sina egna och andra 

resonemang. 
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Det ena spelet går ut på att slå tärning och samla på olika bråk, till exempel �. Den 

som först fått fullt alla 5 medaljer, som är i olika delar, har vunnit. Genom spelet får eleverna 

träna på begreppen samt samtala, kommunicera och föra matematiska resonemang med 

varandra. Till exempel “hur många femtedelar behövs det för att medaljen ska vara full?”. 

 

4.1.5 Analys av kommunikationsförmågan- förmågan att använda matematikens 

         Uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för   

         frågeställningar, beräkningar och slutsatser  

På favorit-sidorna finns två spel där eleverna får möjlighet att träna på 

kommunikationsförmågan genom att samtala och argumentera om matematik. Det innebär 

till exempel att eleverna får träna på att kunna förstå och ta emot information av varandra. 

            I ett av spelen får eleverna använda flera sinnen. De ska blunda och använda känseln: 

känna på bitar och försöka känna vilken del de håller i handen. Det är fyra bitar som ska 

hittas i rätt ordning, den största först. Den som först hittar alla fyra delar vinner. Här får 

eleverna samtala, kommunicera och resonera tillsammans om hur stora de olika delarna är 

och vad de kallas. 

 

4.1.6 Sammanfattande analys av Favorit matematik 

I Favorit matematik är avsnittet om bråk omfattande med många sidor och mycket innehåll. 

Eleverna får tränar på begreppsförmågan när de lär sig olika begrepp kring bråk och att 

skriva bråktal. De får också lära sig metodförmågan när de lär sig att både addera och 

subtrahera bråk med samma nämnare. I varje moment finns flera uppgifter att träna på och 

ofta kan man träna momentet på olika sätt. 

         I spelen kommer flera olika förmågor in i varandra. När eleverna spelar med varandra 

tränar de dels på begreppen, men även på kommunikationsförmågan och 

resonemangsförmågan när de samtalar och argumenterar om hur dem gör i spelen. Det är 

endast i spelen som eleverna har möjlighet att arbeta tillsammans. Det som saknas i den här 

boken är uppgifter där eleverna kan träna problemlösning. 

 

4.2 Svenska läroboken Mattedetektiverna 3b 

Mattedetektiverna är en matematikserie för förskoleklass t.o.m. årskurs 3, helt anpassad till 

kursplanerna i Lgr 11. I böckerna vävs en spännande detektivhistoria in i 
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matematikundervisningen och eleverna utmanas att hjälpa Mattedetektiverna att lösa kluriga 

detektivuppdrag. Fokus ligger på problemlösning och att använda de matematiska begreppen 

på ett spännande sätt. I grundboken 1a ligger fokus på gemensamt arbete i klassen. Den är 

därför lite tunnare än de övriga grundböckerna. De följande grundböckerna 1b-3b innehåller 

fem kapitel med förutom en gemensam grundkurs, andra uppgifter på 3 olika 

svårighetsnivåer. Även läxböckerna 1a-3b ger eleverna utmaningar på 3 nivåer. Till 

materialet finns också ett häfte med basuppgifter för de elever som behöver träna mer samt 

ett häfte med utmaningar till de elever som behöver det. Matematikboken har fem kapitel 

som tar upp: 

• Tal 

• Geometri 

• Räknesätten 

• Mätning 

• Statistik 

Varje kapitel börjar med att ta upp det eleven ska ha lärt sig efter kapitlet, samt en ruta med 

matematiska begrepp. Eleverna får också höra en deckarhistoria, där de får ett deckar-

uppdrag att lösa tillsammans. Varje kapitel innehåller grunduppgifter som alla elever räknar. 

Därefter kommer två diagnoser i olika nivåer som sedan avgör vilken av de tre nivåerna på 

följande uppgifter som ska räknas. Kapitlet avslutas med ett deckar-problem som utförs 

tillsammans med en kamrat eller i mindre grupp. I slutet av varje kapitel finns också en 

utvärdering där eleverna får göra en självbedömning av sitt arbete. 

I alla höstterminens böcker ingår ett laborativt material i ett kuvert för att underlätta praktiskt 

och laborativt arbete i klassrummet. 

 

4.2.1 Analys av problemlösningsförmågan-  förmågan att formulera och lösa problem 

         med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder 

I Mattedetektiverna finns det tre uppgifter där eleverna får möjlighet att träna på att lösa 

problem. Med problemlösning menas att eleverna ska kunna lösa problem, utan att i förväg 

veta hur problemet ska lösas eller vad svaret ska bli. På sidan 13 finns två uppgifter med 

problemlösning. Efter att ha löst en uppgift själv ska eleverna arbeta tillsammans. Det är en 

påse med frukter, ½ äpplen, ¼ päron och ¼ bananer. Frågan är hur många det kan vara av 

varje sort? En av uppgifterna för eleverna är att komma på flera olika lösningar. Genom den 

uppgiften får eleverna träna både förmågan att formulera problem men också att försöka lösa 
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problemen med olika strategier och metoder. På sida 5 finns också en uppgift där eleverna 

får höra en berättelse och sedan försöka lösa ett deckaruppdrag tillsammans. 

 

4.2.2 Analys av begreppsförmågan- förmågan att använda och analysera matematiska  

         begrepp och samband mellan begrepp 

Med detta menas att eleverna ska kunna förstå och använda egna och andras matematiska 

begrepp. I det här avsnittet ska de till exempel förstå vad en hel är och hur man skriver detta 

i bråkform, 1/1. I boken får eleverna också lära sig att man med ett bråk uttrycker en del av 

en helhet. De får lära sig begreppen en hel, en halv, en tredjedel, en fjärdedel samt hur man 

skriver dessa som bråk, ½, 1/3 , ¼ . De får träna på att dela en hel i lika stora delar samt att 

en del bråk kan vara lika stora. Till exempel att 3/6, 4/8 och 5/10 alla är ½.   

 

4.2.3 Analys av metodförmågan- förmågan att välja och använda lämpliga  

         matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter 

Med förmågan att välja och använda lämpliga metoder menas att eleverna ska kunna förstå 

och använda sina egna och andras procedurer. De ska kunna välja och använda metoder och 

procedurer för att komma fram till en lösning. 

           På sidan 10 finns en uppgift där eleverna får träna att använda matematiska metoder 

för att göra beräkningar. Det handlar om att addera bråk med lika stor nämnare. Detta tränas 

mer med textuppgifter på sidorna 14 och 15. Till exempel: Yin målar � av staketet och 

hennes syster målar �. Hur stor del av staketet är då målat? 

           En annan uppgift är att Filip äter ⅜ av vindruvorna. Emelie äter resten. Hur stor del 

äter Emelie? Här står det inte rakt ut hur många Emelie äter, men det finns en bild till hjälp 

för eleven att räkna ut detta. 

 

4.2.4 Analys av resonemangsförmågan- förmågan att föra och följa matematiska  

         resonemang  

Med detta menas att eleverna ska kunna förstå och föra och följa med i sina egna och andra 

resonemang. I till exempel problemlösningsuppgiften på sidan 13 ska eleverna lösa ett 

problem och räkna ut hur många frukter det kan finnas i en påse. Därefter ska eleverna 

jämföra sitt resultat med varandra och förklara för hur de gjort och hur de tänkt. Genom 

uppgiften får eleverna träna på att följa och föra matematiska resonemang. Dels när de löser 
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uppgiften på egen hand men också när de sedan ska resonera med varandra om hur de har 

löst uppgifterna. 

 

4.2.5 Analys av kommunikationsförmågan- förmågan att använda matematikens 

         uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för    

         frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

När eleverna tränar på kommunikationsförmågan innebär till exempel att eleverna får träna 

på att kunna förstå och ta emot information av varandra samt formulera och konstruera 

information till en mottagare. Det här får eleverna till exempel träna på i 

problemlösningsuppgiften på sidan 13. Först får eleverna lösa problemet om hur många 

frukter det finns i en påse. När de sedan ska jämföra sitt resultat med varandra måste de 

kunna förklara hur de har gjort och hur de har tänkt. De måste också kunna lyssna på hur den 

andre gjort och tänkt. På detta sätt får de träna på kommunikationsförmågan. 

 

4.2.6 Sammanfattande analys 

Läroboken Mattedetektiverna har ett grundläggande avsnitt om bråk. Eleverna får träna på 

begreppsförmågan när de lär sig olika begrepp kring bråk, en hel, en halv, en fjärdedel osv. 

Det får lära sig att se att skriva bråktal samt att två olika bråk kan vara lika stora. De får 

också träna på metodförmågan när de lär sig att addera bråk med samma nämnare. I två 

uppgifter får eleverna möjlighet att träna på problemlösning. Problemlösningsuppgiften 

innebär att eleverna ska arbeta tillsammans och även samtala, förklara och resonera kring 

uppgifterna. Här kommer då även kommunikationsförmågan och resonemangsförmågan att 

tränas. Avsnittet bråk är inte så omfattande och innehåller inte så många uppgifter av varje 

moment, men eleverna får möjlighet att träna på alla förmågorna.  
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4.3 Likheter och skillnader i hur förmågorna behandlas 

                       Antal uppgifter i läroböckerna i förhållande till förmågorna 

 Svenska boken 

Mattedetektiverna 

Finska boken 

Favorit matematik 

Problemlösningsförmågan            3 uppgifter           - 

Begreppsförmågan            6 uppgifter       30 uppgifter 

Resonemangsförmågan            2 uppgifter         2  uppgifter 

Metodförmågan            1 uppgift        10 uppgifter 

Kommunikationsförmågan            2 uppgifter          2 uppgifter 

 

Det som är lika i båda läroböckerna är att eleverna har möjlighet att träna begreppsförmågan. 

Båda böckerna tar upp begreppen en hel, del av helhet, en halv, en fjärdedel, en tredjedel 

samt hur man skriver tal i bråkform. Båda läroböckerna ger också eleverna möjlighet att 

träna på metodförmågan i addition med lika nämnare. Även resonemangsförmågan och 

kommunikationsförmågan tränas i båda läroböckerna i uppgifter och aktiviteter där eleverna 

får prata och resonera matematik med varandra. Det är dock lite skillnad på karaktären av 

uppgifterna, till exempel när eleverna får träna kommunikation. I den svenska boken får 

eleverna träna på kommunikationsförmågan när de ska jämföra och diskutera sina resultat 

samt resonera sig fram till ytterligare lösningar i en uppgift. I den finska boken tränas 

kommunikationsförmågan när eleverna spelar spel tillsammans. 

De som skiljer böckerna åt är att i svenska boken tas det upp att olika bråk även kan 

vara lika. I svenska boken får eleverna också träna på alla förmågorna, men i finska boken 

saknas uppgifter med problemlösning. Även om den svenska boken får med alla förmågor är 

deras avsnitt om bråk inte lika omfattande som i svenska boken. Det finns färre uppgifter i 

svenska boken och avsnittet om bråk omfattar endast 9 sidor. Finska boken omfattar 40 sidor 

och tar upp fler moment och förklarar fler begrepp, till exempel nämnare och täljare. 

Eleverna får jämföra bråk med lika stor täljare samt bråk med lika stor nämnare. De får 

också träna på bråk med tiondelar och hundradelar. Förutom att addera bråk med samma 

nämnare tar finska boken också upp subtraktion av bråk med samma nämnare och det finns 

även fler uppgifter att träna på i varje moment. I finska boken finns hänvisningar till 

läroplanen på några sidor. Där står vad som tränas i det centrala innehållet och vilka 

förmågor som tränas. 
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5. Slutsatser och diskussion  

I detta kapitel kommer en kort summering av resultatet och därefter diskuterar jag svaren på 

frågeställningarna. Sist i detta kapitel kommer jag att reflektera kring frågeställningarna och 

resultatet. Kapitlet avslutas med idéer till vidare forskning.  

 

5.1 Summering av resultat 

Studiens analys visade att den svenska matematikboken Mattedetektiverna gav eleverna 

möjlighet att träna på alla fem förmågorna. Detta trots att avsnittet om bråk inte var så 

omfattande i boken. Den finska boken Favorit matematik hade ett mer omfattande avsnitt om 

bråk. Det fanns fler moment med och fler uppgifter, men det saknades uppgifter där eleverna 

kunde träna sin problemlösningsförmåga. 

 

5.2 Diskussion och reflektion kring frågeställningarna            

Syftet med min studie var att se hur två läroböcker tar upp de fem förmågorna som finns i 

läroplanen samt vilka likheter och skillnader det finns mellan hur förmågorna behandlas i 

böckerna.   

Jag tycker att jag fått svar på min frågeställning om i vilken utsträckning de två 

läroböckerna tar upp förmågorna, men är dock lite förvånad över en del av resultatet. Jag är 

förvånad över att Favorit matematik inte får med problemlösningsförmågan och inte har med 

problemlösningsuppgifter i sina sidor som alla elever bör göra. Detta eftersom de 

marknadsför sig som ett läromedel helt anpassat efter Lgr 11. När jag kikat på pröva-sidan i 

boken ser jag att det förekommer problemlösningsuppgifter, men eftersom detta är uppgifter 

som inte alla elever behöver hinna med så har jag ej tagit med dessa i undersökningen. Det 

här innebär att bara de eleverna som behöver fler utmaningar får träna på problemlösning. 

           Den andra frågeställningen om vilka likheter och skillnader det fanns i hur 

förmågorna behandlades i böckerna fick jag också svar på. En skillnad är att även om den 

svenska boken, Mattedetektiverna, får med alla förmågor är deras avsnitt om bråk inte lika 

omfattande som i Favorit matematik. Det finns färre uppgifter och det finns en risk att 

eleverna som arbetar med Mattedetektiverna inte får tillräckligt med repetition. 

Den finska boken, Favorit matematik, tar upp fler begrepp och fler moment. Den har också 

en tydligare struktur med hänvisningar till läroplanen. Favorit matematik ger även fler 

möjligheter att träna på uppgifterna eftersom den har fler uppgifter i avsnittet bråk.  
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Avsnittet om bråk i Favorit matematiken omfattar 40 sidor och den svenska boken endast 9 

sidor. Jag funderar lite över hur eleverna hinner med att göra alla uppgifter i finska boken. 

När jag själv jobbat med Mattedetektiverna i klass så är det alltid några elever som har svårt 

att hinna med. Hur skulle det då inte vara för dem eleverna om de jobbade med Favorit 

matematiken, som har många fler uppgifter som ska hinnas med. Eller är det så att det är den 

tydliga strukturen, samt att alla följs åt med lektionerna, som gör att alla hinner med? 

           Jag tror att många av mina funderingar och frågor hade fått sina svar om jag hade haft 

möjlighet att analysera alla delar av de båda läromedlen. På grund av tidsaspekten 

begränsades den här undersökningen till att endast studera vårterminens läroböcker för åk 3, 

avsnittet om bråk och endast de uppgifter som alla elever gör. I båda läroböckerna finns 

uppgifter för de elever som behöver fler utmaningar, och de uppgifterna är inte med i studien 

eftersom alla inte hinner eller klarar av att göra dessa. Jag har inte heller tittat på övrigt 

material, till exempel lärarhandledning eller andra eventuella extra böcker. Även om det till 

exempel saknades problemlösningsuppgifter i den finska boken så kanske det finns fler 

möjligheter för eleverna att träna problemlösning med förslag eller uppgifter som finns i 

lärarhandledningen. 

           Jag har läst fler forskningar som tittat på vilka möjligheter olika läromedel ger 

eleverna att nå de matematiska förmågorna. En av dem är Sandra Ahlberg som studerat 

läromedlet Pixel. Även Susanna Wahlberg har gjort en liknande forskning på samma 

material. Den gemensamma slutsats dem kom fram till var att läromedlen inbjuder till en 

kommunikativ undervisning, men att lektionerna inte endast kan bestå av att eleverna räknar 

självständigt i sina matteböcker. De kom också fram till att lärarhandledningen har stor 

betydelse för att få varierande lektioner och den uppmanar läraren att ha en aktiv roll i 

undervisningen. Däremot var det skillnad i andra resultat. Ahlberg kom fram till var att till 

materialet Pixel behövs kompleterande uppgifter eftersom eleverna inte fick träna på 

resonemangsförmågan. Susanna Wahlberg kom däremot fram till att eleverna har stora 

möjligheter att utveckla de fem matematiska förmågorna, när de använder sig av läromedlet 

Pixel. Skillnaden mellan deras forskningar kan dock ligga i att Ahlberg även tittade på 

läroböckerna för årskurs 4 - 6, vilket Wahlberg inte gjorde. Jag anser att mer forskning 

skulle behövas på fler läromedel för att se om läromedlen verkligen klarar kraven mot 

läroplanen. 
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Resultatet från TIMSS 2011 och PISA 2012 visar att svenska elevers matematikresultat har 

sjunkit de senaste åren. Finska elever presterar mycket bättre än svenska elever. Området 

bråk som jag har studerat hamnar i området om Kvantitet (ex taluppfattning, mönster) i PISA 

undersökningen. Det är ett av de moment där resultaten för de svenska eleverna sjunkit de 

senaste åren. Även om svenska elever resultat ökade något nu i PISA 2015 så kvarstår 

skillnaderna mellan svenska och finska elever där de finska eleverna fortfarande presterar 

bättre. För att komma fram än mer i matematiken tror jag att vi måste ta till oss lite av det 

Hemmi och Kronvall (2015) säger om att Sverige behöver en strategi för läromedel. Det har 

det varit en mer negativ attityd mot läroböcker i Sverige under en lång tid. Läroböcker har 

nästan blivit något fult som lärare helst ska klara sig utan (Hemmi & Kornvall,2015).   

           Jag anser att det behövs mer forskning kring läromedel och att det behövs fler 

läromedel med ett bättre stöd för lärarna. Även om Finland har fått mycket beröm för sina 

läromedel med bra struktur och bra lärarhandledning tycker jag att ändå att man kan vara lite 

kritisk och analysera dessa böcker för att se om det verkligen är så bra som det sägs. Jag 

tycker också vi kan också ta till oss det Oates (2014) skriver om att länder med goda 

skolresultat ofta satsar på läromedel av hög kvalitet med läromedel som har ett tydligt stöd åt 

lärarens arbete (Oates,2014). Det kanske är den här vägen Sverige behöver gå för komma till 

rätta med resultaten i matematiken. 

 

5.3 Slutsatser 

Eftersom jag inte analyserat alla uppgifter i elevernas läroböcker är det omöjligt att dra några 

generella slutsatser om eleverna får öva lite eller mycket på förmågorna. Jag kan endast dra 

slutsatser utifrån det avsnittet jag analyserat och det ger kanske inte hela bilden av 

materialen i fråga. 

 

5.4 Vidare forskning 

Jag skulle gärna göra en fördjupad studie av samma läromedel. Då skulle jag titta vidare 

även på lärarhandledningarna och extra böckerna till både Mattedetektiverna och Favorit 

matematik för att få en helhetsbild av materialet. Det skulle vara intressant att se om 

resultatet blev detsamma som nu. För att komma till rätta med Sveriges dåliga resultat inom 

matematiken tror jag att vidare forskning på fler läroböcker inom matematik bör göras. Detta 

för att se vad man kan förbättra och till exempel se att det finns möjlighet för eleverna att få 

träna och utveckla alla förmågorna 
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Bilaga 1 
 
 
Analys-schema	
							av	
läroböckerna	

Svenska	boken			
Mattedetektiverna	

Finska	boken¨	
Favoritmatematik	

Likheter						 Skillnader	

Problemlösnings-
förmåga	

s.13	2	uppg.	
s.5			1	uppg.	

Finns	inga	uppg.	
som	tränar	detta.	

	 Sv-bok	1	uppg	
Fi-bok	0	uppg	

Begrepps-	
förmåga	

s.7	Del	av	helhet	
						1	uppg.	
s.8	En	hel		
							1	uppg.	
s.12	Tali	bråkform	
									1	uppg.	
s.9	Del	av	helhet	
					andra	enheter		
					som	kan	vara		
					lika	varann	
													1	uppg	
s.11	Del	av		
						helhet	som	
						kan	var	lika	
						varann		
													2	uppg.	

s.6-8	Del	av	
			helhet	7	uppg.	
s.18-20	En	hel	
														1	uppg.	
s.10-12	Tal	i							
				bråkform	
														7	uppg	
s.14-16		Bråk	av	
			10-del/100-del	
															4	uppg	
s.22-24	Jämföra	
	bråk	med	lika		
	stor	nämnare	
											5	uppg	
s-26-28	Jämföra	
					bråk	med		
					lika	stor		
					täljare	
												4	uppg	
s.38-39		2	Spel	

Del	av	
helhet	
	
En	hel	
Tal	i	
bråkform	

Sv-bok	
Del	av	helhet,	
andra	
helheter	som	kan	
vara	lika	
	 						
Fi-bok	 	
Bråk	av	10-
		del/100-del.	
Jämföra	bråk,lika	
stor		
nämnare.	
Jämföra	bråk	
med	lika	stor	
täljare	

Resonemangs-	
förmåga	

s.5	1	uppg	
s.13		1	uppg	

s.38-39		2	spel	 Finns	i	
båda		

	

Metod	-förmåga	 s.10	Addera	
			bråk	med	lika	
			stor	nämnare.	
													1	uppg	

s.30-32	Addera	
				bråk	med	lika	
				stor	nämnare	
														5	uppg	
s.34-36	
	Subtrahera	bråk	
		med	lika	stor	
		nämnare	
															5	uppg	

Addera	
bråk	
med	lika	
stor	
nämn-
are	

Fi-bok	Subtrahera	
bråk	med	lika	stor	
nämnare	

Kommunika-
tionsförmåga	

s.5				1	uppg	
s.13		1	uppg	

s.38-39		2	spel	 Finns	i	
båda		

	
	 	

	


