Sammanfattning
Studien undersökte möjligheten att utveckla problemlösnings- och resonemangsförmåga i svenska läroböcker. Under studiens gång genomfördes en läromedelsanalys av två läroböcker för gymnasiekursen Matematik 1b, Matematik 5000 och Matematik Origo. Analysen tog hänsyn
till olika aspekter av förmågorna, olika svårighetsgrader på uppgifterna
samt olika centralt innehåll i ämnesplanen. Av 2223 uppgifter i Matematik 5000 kunde problemlösningsförmågan utvecklas i 5% och resonemangsförmågan i 6%. Motsvarande andelar i 1747 uppgifter i Matematik Origo var 7% respektive 10%. Analysen visade också att större
andel av uppgifterna på de två högre svårighetsnivåerna gav möjlighet att utveckla förmågorna än de på den lägsta nivån i båda böckerna.
Det framkom även att inte alla aspekter av förmågorna fick lika stort
utrymme att utvecklas. I båda böckerna var det geometri-kapitlet som
fokuserade på dessa förmågor i störst andel av uppgifterna.
Nyckelord: matematikdidaktik, kompetenser, förmågor, läromedelsanalys
English: Reasoning and Problem Solving in Swedish Upper Secondary
Mathematics - An Analysis of Two Textbooks
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1 Inledning
I Skolverkets ämnesplan för matematik (Skolverket 2011) beskrivs sju förmågor som eleverna ska få möjlighet att utveckla under sin skolgång. De sju förmågorna är gemensamma för alla matematikkurser och inte kopplade till något särskilt matematiskt innehåll.
Skolverket betonar i kommentarmaterialet till ämnet (Skolverket 2012a) att alla förmågor
är viktiga för elevernas matematiska utveckling, det är nämligen förmågorna som utgör
målen med matematikundervisningen. Varje förmåga består även av olika delar, till exempel hör det till resonemangsförmåga att kunna föra resonemang, följa resonemang samt
bedöma resonemang, detta kan tolkas som olika aspekter av förmågan.
Flera studier visar på att läromedel används flitigt i matematikundervisningen. Enligt
TIMSS-rapporten från Skolverket (2012b) planerar många lärare sin undervisning utifrån
en lärobok och eleverna arbetar ofta med uppgifter ur boken, både med och utan lärarens
handledning. Skolverket utför dock ingen granskning av läromedel idag. Eftersom skolorna själva väljer läromedel blir det skolans ansvar att granska de läromedel som finns
tillgängliga och välja det som anses fungera bäst för ändamålet.
Läroböcker i matematik lägger ofta stort fokus på uppgifter. Utöver uppgifter i varje delkapitel förekommer det även diagnoser/kapiteltest och repetitionsuppgifter efter varje kapitel, blandat med teori, exempel och ibland även olika teman. Ofta är uppgifterna även
indelade i olika svårighetsnivåer, vilket innebär att läromedelsförfattarna har valt att skilja
på lättare och svårare uppgifter.
Av erfarenhet från min verksamhetsförlagda utbildning är det vanligt att elever väljer
att bara göra uppgifter på vissa nivåer. Min uppfattning är att eleverna tolkar nivåerna
som betygsnivåer. Det vill säga att om de gör uppgifterna på den lägsta nivån övar de
på en nivå som räcker för att nå betyget E, och om de vill nå ett högre betyg så gör
de även uppgifter på de svårare nivåerna. Enligt Skolverkets kommentarmaterial (2012a)
är kunskapskraven baserade på förmågorna och utformade på så sätt att alla förmågor
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förekommer på alla betygsnivåer. Detta innebär att oavsett vilket betyg eleven har ska hen
eleven kunna påvisa att hen behärskar alla förmågorna.
Eftersom läroboken har en stor roll i matematikklassrummet och uppgifterna har en stor
roll i läroböckerna är det viktigt att undersöka hur förmågorna återspeglas i olika läroböcker. Detta är även viktigt så att lärare kan ta ställning till i vilken utsträckning komplement
till läroböckerna kan behövas för att ge eleverna möjligheten att öva på alla förmågor.
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2 Syfte och frågeställningar
Denna studie ska undersöka hur två läroböcker för Matematik 1b hanterar två av de matematiska förmågorna som beskrivs i ämnesplanen för matematik (Skolverket 2011). Studien kommer även att undersöka uppgifter på de olika svårighetsnivåer som finns i läroböckerna för att ge insikt om förmågorna kan utvecklas även om en elev inte gör uppgifter på
alla nivåer utan endast någon av svårighetsnivåerna.

2.1

Syfte

Syftet med studien är att bidra med kunskap om möjligheten att utveckla de två förmågorna problemlösning och resonemang genom läroböckernas uppgifter.

2.2

Frågeställningar

1. Hur stor andel av uppgifterna i respektive lärobok ger möjligheten att utveckla någon aspekt av problemlösningsförmågan?
• Vilket centralt innehåll berör dessa uppgifter?
• På vilka svårighetsnivåer finns dessa uppgifter?
2. Hur stor andel av uppgifterna i respektive lärobok ger möjligheten att utveckla någon aspekt av resonemangförmågan?
• Vilket centralt innehåll berör dessa uppgifter?
• På vilka svårighetsnivåer finns dessa uppgifter?

Med centralt innehåll menas här det centrala innehållet som finns i ämnesplanen (Skolverket 2011), se även Tabell 2 för koppling mellan ämnesplan och läroböcker. Båda läroböckerna delar även in uppgifterna i tre svårighetsnivåer och det är dessa nivåer som studien
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kommer ta hänsyn till i frågorna. Möjligheten att utveckla en förmåga innebär att man
genom att lösa uppgiften får träna på förmågan. I den här studien fokuserar analysen av
de två förmågorna på olika aspekter som kan tolkas ur ämnesplanen (Skolverket 2011).
För studiens syfte har författaren delat in problemlösningsförmågan i fyra aspekter och
resonemangsförmågan i tre aspekter (se avsnitt 4 i rapporten).
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3 Bakgrund
Detta avsnitt syftar till att ge en överblick av vad matematisk kompetens innebär, främst
utifrån ramverk som beskrivs i olika projekt, till exempel Adding it up (Kilpatrick, Swafford
och Findell 2001) och det danska arbetet Competencies and Mathematical Learning (KOMprojektet) (Niss och Højgaard 2011). Men även dokument utgivna av den amerikanska
organisationen National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000). Vidare beskrivs även de förmågor som Skolverket definierar i ämnesplanen (Skolverket 2011), samt
en översikt av tidigare studier gällande förmågor i olika delar av utbildningen och läroböcker i undervisningen. Slutligen presenteras ett ramverk, Mathematical Competencies:
A Research Framework (MCRF) (Lithner m. fl. 2010), som tagits fram för att kunna användas i analyser angående de matematiska förmågorna och som analysverktyget i denna
studie kommer utgå från. I följande avsnitt används termerna matematisk färdighet, matematisk förmåga och matematisk kompetens synonymt.

3.1

Matematisk kompetens

Vad det innebär att ha god matematisk förmåga har länge varit svårdefinierat, och är så än
idag. Det har tidigare varit vanligt att tänka på matematisk kunskap som synonymt med
matematiskt innehåll, det vill säga att en person anses vara matematiskt kunnig om hen
behärskar det matematiska innehållet (Kilpatrick, Swafford och Findell 2001; Helenius
2006). Detta synsätt är något som det tagits ett avstånd från på senare år då det skett
ett skifte i hur man försöker definiera matematisk kunskap. Skolverket (2012a) menar att
matematik som skolämne inte handlar om att endast räkna och lära sig regler utantill, detta
är bara en del av ämnet och alltför stort fokus bör inte ligga på just detta som det tidigare
har gjort i den svenska skolan. Vidare menar de att den nya ämnesplanen syftar till att
belysa andra sidor inom ämnet också och vill stärka synen på matematik som ett verktyg
och ett språk (Skolverket 2012a). Det är inte bara i Sverige som synen på matematikämnet
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har ändrats, även internationellt sker det förändringar i läroplaner, bland annat i USA och
Australien (Boesen, Helenius m. fl. 2014).
Man har frångått synsättet att matematikämnet endast består av räkning och numera brukar man beskriva matematisk kunskap som bestående av flera olika kompetenser eller
förmågor (Kilpatrick, Swafford och Findell 2001). Lithner m. fl. (2010) menar att man internationellt sett beskriver matematisk kunskap som bestående av två delar, content goals
som syftar på det matematiska innehållet och competence goals, som innebär de förmågor som man använder då man utövar matematik. Boesen, Lithner och Palm (2016) påstår
att den svenska läroplanen har förändrats för att belysa detta nyare synsätt på matematisk
kunskap. Författarna menar att för varje ny läroplan blir det allt tydligare vilka de matematiska kompetenserna som eftersträvas är och med läroplanen från 2011 är kompetenserna
nu tydligt utsatta som mål som ska uppnås (Boesen, Lithner och Palm 2016).
Några av de viktigaste projekten och organisationerna som har skapat ramverk där de
definierar sådana matematiska kompetenser är NCTM (2000), Adding it up (Kilpatrick,
Swafford och Findell 2001) och KOM-projektet (Niss och Højgaard 2011). NCTM (2000)
är en amerikansk organisation som presenterat ett ramverk med fem kompetenser som
eleverna bör utveckla under sin skolgång: problemlösning, resonemang och bevis, kommunikation, samband och representation. Även i Adding it up (Kilpatrick, Swafford och
Findell 2001) presenteras ett ramverk som syftar till att beskriva matematisk färdighet.
Likt NCTM (2000) finner de fem kompetenser men de skiljer sig något då Kilpatrick,
Swafford och Findell (2001) även beskriver en kompetens som de kallar för positiv inställning, något som inte förekommer i de övriga arbetena. KOM-projektet (Niss och Højgaard
2011) är ett danskt ramverk där de beskriver matematisk förmåga som bestående av åtta
kompetenser indelade i två grupper. Den ena gruppen innehåller fyra kompetenser som
behandlar förmågan att ställa och besvara matematiska frågor (tankegång, modellering,
problemlösning och resonemang), och den andra gruppen behandlar förmågan att hantera
det matematiska språket och matematiska verktyg (hjälpmedel, symbol och formalism,
representation och kommunikation) (Niss och Højgaard 2011). Ramverken skiljer sig något i antalet kompetenser och benämningen på dem men de har mycket gemensamt i form
av hur de beskriver kompetenserna och vilka aspekter som finns inom varje kompetens.
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Sammanfattningsvis består matematisk kompetens, eller förmåga, av flera kompetenser.
Dessa kompetenser är inte alltid helt skilda från varandra utan överlappar varandra (Kilpatrick, Swafford och Findell 2001; Niss och Højgaard 2011), men tillsammans utgör de
matematisk färdighet. Genom att utveckla kompetenserna utvecklar man således sin matematiska färdighet. Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) påpekar att matematisk färdighet inte kan uppnås genom att utveckla endast en eller några av kompetenserna, man
måste få möjlighet att utveckla alla kompetenser för att kunna utveckla sin matematiska
färdighet.

3.2

Matematiska förmågor i ämnesplanen

I Skolverkets ämnesplan (2011) presenteras sju förmågor som eleverna ska utveckla genom undervisningen i matematik. I Skolverkets kommentarmaterial (2012a) står det att
förmågorna är målen i ämnesplanen och att de inte ska vara kopplade till något särskilt
innehåll i undervisningen, men att förmågorna kan utvecklas genom att man arbetar med
ett specifikt innehåll. Skolverket (2012a) menar vidare att det inte är målen som bestämmer vad, det vill säga vilket innehåll, eleven ska lära sig, utan att det istället specificeras
i det centrala innehållet i ämnesplanen. Som exempel lyfter de begreppsförmågan och att
det i målen står att eleven ska utveckla förmågan att använda begrepp men vilka begrepp
det rör sig om tas först upp i det centrala innehållet. Samma sak gäller för de övriga förmågorna. Vidare kan nämnas att förmågorna är gemensamma för alla matematikkurser på
gymnasiet, men det centrala innehållet är olika. Alla elever ska få möjlighet att utveckla
samma sju förmågor men hur dessa förmågor ska utvecklas och vad de ska beröra kan
skilja sig beroende på vilken kurs eleven läser.
I Skolverkets kommentarmaterial (2012a) har de sju förmågorna namngetts enligt följande: begreppsförmåga, procedurförmåga, problemlösningsförmåga, modelleringsförmåga,
resonemangsförmåga, kommunikationsförmåga samt relevansförmåga.
Begreppsförmåga innebär att eleven ska kunna använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt beskriva samband mellan begreppen. Procedurförmåga rör något
som kallas för uppgifter av standardkaraktär och innefattar att eleven ska kunna hantera
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procedurer för att lösa sådana uppgifter. Problemlösningsförmågan handlar om att formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och
resultat. Modelleringsförmåga innebär att eleven ska kunna tolka en realistisk situation
och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper
och begränsningar. Resonemangsförmågan innefattar att följa, föra och bedöma matematiska resonemang. Kommunikationsförmågan handlar om att kommunicera matematiska
tankegångar muntligt, skriftligt och i handling. Slutligen handlar relevansförmågan om att
relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang. Dessa definitioner är tagna ur ämnesplanen för gymnasieskolan (Skolverket 2011).
De två förmågorna, problemlösning och resonemang, som analyseras i denna studie beskrivs mer genomgående i kommande stycken. Dessa beskrivningar grundar sig i Skolverkets kommentarmaterial (Skolverket 2012a) och ämnesplan (Skolverket 2011), men
har kompletterats med andra ramverk för att ge en mer grundlig beskrivning.

3.2.1

Problemlösningsförmåga

I ämnesplanen beskrivs problemlösningsförmåga som “formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat” (Skolverket 2011,
s. 90). Problemlösningsförmågan har för denna studies syfte delats upp i fyra aspekter
som har tolkats ur ämnesplanen (Skolverket 2011).

1. formulera matematiska problem
2. analysera matematiska problem
3. lösa matematiska problem
4. värdera valda strategier, metoder och resultat

Att formulera problem beskrivs i NCTM (2000) som ett naturligt förekommande beteende
hos barn och något som bör uppmuntras i matematikundervisningen genom att till exempel be elever ställa upp matematiska problem från sin vardag, något som även uppmuntras
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av Kilpatrick, Swafford och Findell (2001). Skolverket (2012a) menar att det i problemlösning ingår att eleven själv och tillsammans med andra ska kunna både formulera egna
relevanta problem men även vidareutveckla andras. Niss och Højgaard (2011) hävdar att
problemlösning bland annat innebär att kunna ställa upp olika matematiska problem. Med
detta menar de att man ska kunna identifiera, formulera och avgränsa matematiska problem. Vidare hävdar Niss och Højgaard (2011) att man måste skilja mellan att formulera
problem och lösa problem, det är enligt författarna möjligt att formulera ett matematiskt
problem utan att kunna lösa det. På samma sätt är det då möjligt att vara bra på att lösa
problem utan att kunna formulera dem, därför delar författarna in problemlösningsförmåga i dessa två delar.
Skolverket (2012a) beskriver vidare att elever ska analysera och tolka matematiska problem genom att medvetet använda sig av olika strategier (till exempel genom förenkling
av problemet, användning av lämpliga beteckningar eller ändra förutsättningarna). Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) menar att elever ska kunna analysera ett problem
för att finna olika tillvägagångssätt men även kunna välja mellan olika strategier för att
lösa problemet på ett lämpligt sätt. Vidare menar författarna att det är viktigt att eleven
är flexibel i sitt sätt att angripa problem och väljer den metod som passar bäst för varje
situation. NCTM (2000) menar att eleverna ska ha kännedom om olika lösningsmetoder,
och utveckla olika strategier under skolgången som de sedan ska kunna applicera på olika
problem.
En aspekt som förekommer i många definitioner av problemlösningsförmågan är att kunna
lösa matematiska problem (Kilpatrick, Swafford och Findell 2001; Palm, Bergqvist m. fl.
2004; NCTM 2000; Niss och Højgaard 2011). Något som återkommer, och är grunden,
i många definitioner är då innebörden av ett matematiskt problem. För att problemlösningsförmågan ska vara nödvändig vid lösningen av en viss uppgift måste uppgiften vara
av ett sådant slag att uppgiftslösaren inte har en färdig lösningsmetod att använda, det
ska vara en uppgift som lösaren inte är bekant med sedan tidigare, detta innebär att en
uppgift både kan vara en problemlösningsuppgift och inte, beroende på vem som löser
den (Palm, Bergqvist m. fl. 2004; NCTM 2000; Niss och Højgaard 2011). Genom att lösa
sådana matematiska problem kan lösaren ta till sig ny kunskap och utveckla sin problemlösningsförmåga, något som inte uppstår då uppgiftslösaren känner igen problemet och
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kan använda sig av en redan känd metod. Skolverket (2012a) beskriver ett matematiskt
problem som en uppgift som inte är av standardkaraktär och som eleven inte kan lösa på
rutin. Vidare hävdar de att det då innebär att om eleven inte känner till en lösningsmetod
på förhand kan frågeställningen ses som ett problem. Skolverket (2012a) beskriver problemlösningsprocessen som “ett resonemang där grunderna för resultatets giltighet blir
tydligt och resultatet korrekt” (Skolverket 2012a, s. 2). En problemlösningsuppgift är en
uppgift som är annorlunda än uppgifter som eleverna är vana vid, eller formulerad på ett
annorlunda sätt, till exempel när frågeställningen är omvänd (Palm, Bergqvist m. fl. 2004).
Vidare hävdar Palm, Bergqvist m. fl. (2004) att problemlösningsuppgifter även kan vara
uppgifter där informationen som ges skiljer sig från vanligt förekommande uppgifter, eller
en uppgift som är av komplex karaktär, där det kan krävas flera steg i lösningen.
Slutligen innehåller Skolverkets (2011) definition av förmågan att eleverna ska kunna värdera olika delar av processen. I kommentarmaterialet (2012a) står det att eleverna både
ska värdera resonemanget (det vill säga lösningsprocessen) och resultatet. Även NCTM
(2000) lyfter vikten av att värdera olika metoder, de menar att detta kan göras via diskussioner där eleverna får dela med sig av sina lösningar eller genom att eleverna ställer
frågor till sig själv under processen och ständigt tänker på vad de gör och varför.

3.2.2

Resonemangsförmåga

I ämnesplanen beskrivs resonemangsförmåga som “följa, föra och bedöma matematiska
resonemang” (Skolverket 2011, s. 90). Likt problemlösningsförmågan har även resonemangsförmågan delats upp i aspekter som har tolkats ur ämnesplanen (Skolverket 2011):
1. följa matematiska resonemang
2. föra matematiska resonemang
3. bedöma matematiska resonemang
Till resonemangsförmåga hör bevisföring, men många författare menar att förmågan är
bredare än så och inte bör misstolkas som enbart bevisföring (Palm, Bergqvist m. fl. 2004;
NCTM 2000; Kilpatrick, Swafford och Findell 2001; Niss och Højgaard 2011). Utöver
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bevisföring, beskriver Palm, Bergqvist m. fl. (2004) resonemangsförmågan som en undersökande verksamhet som består av att “hitta mönster och att formulera, förbättra och
allmänt undersöka hypoteser” (Palm, Bergqvist m. fl. 2004, s. 7). Även i NCTM (2000)
står det om den undersökande aspekten av resonemangsförmågan, att elever bland annat
ska kunna undersöka matematiska antaganden och förklara resultat. Att föra matematiska
resonemang beskrivs av Skolverket (2012a) som en aktivitet där eleven bland annat ska
kunna genomföra skriftliga och muntliga bevis, och formulera och undersöka antaganden.
Skolverket (2012a) menar även att matematiska resonemang kan utgöra lösningen på ett
matematiskt problem och kan innebära att eleven hanterar matematiska begrepp och metoder under processen. Vidare nämner även Skolverket (2012a) att resonemangsförmågan
innefattar en undersökande del där eleven till exempel ska kunna finna mönster, testa,
förutsäga och föreslå.
Palm, Bergqvist m. fl. (2004) menar att resonemangsförmågan innefattar att även kunna genomföra kritisk granskning, som att till exempel värdera bevis. Även Kilpatrick,
Swafford och Findell (2001) betonar vikten av att kunna förklara och rättfärdiga resultat
och att detta är en viktig del av resonemangsförmågan. Skolverket (2012a) menar också
att elever både på egen hand och tillsammans med andra bland annat ska kunna ifrågasätta
och förklara, samt att kunna redogöra för viktiga grunder i ett bevis och bland annat skilja
mellan påståenden och gissningar.

3.3

Mathematical Competencies: A Research Framework

Mathematical Competencies: A Research Framework (MCRF) (Lithner m. fl. 2010) är ett
ramverk som skapades för att kunna användas vid kategorisering av data, därför är de
matematiska kompetenserna definierade i MCRF i syfte att inte överlappa varandra i lika
stor utsträckning som i andra ramverk, till exempel NCTM (Lithner m. fl. 2010). MCRF är
utvecklat för att användas vid analyser av data där fokus ligger på elevers möjligheter att
utveckla matematiska kompetenser (Lithner m. fl. 2010), och det är detta ramverk denna
studiens analys kommer baseras på.
I MCRF presenteras något som författarna kallar för kompetensrelaterade aktiviteter (competency-
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related activities: CRA), för att kunna analysera olika aspekter av kompetenserna. Tanken
är att de olika CRA ska kunna appliceras på alla kompetenser. Författarna presenterar tre
olika kategorier av CRA:
(I) Tolka (interpret)
Denna aktivitet handlar om att ta in information.
(II) Använda (do and use)
Denna aktivitet handlar om att använda sin kunskap för att lösa uppgifter. Författarna skiljer mellan do, som innebär att utveckla sin matematiska kunskap, och use, då
man använder denna kunskap inom och utom matematikämnet. Författarna nämner
även att de delar in denna aktivitet i två delar: a) imitera och b) skapa.
(III) Värdera (judge)
Denna aktivitet handlar om att värdera, reflektera och skapa åsikter och slutsatser
inom matematik samt reflektera över aktiviteter som är kopplade till lärande, förståelse, utföra och använda matematik.
I CRA II skiljer författarna mellan termerna do och use. Detta kan tolkas som att man
kan utveckla (do) sin matematiska kunskap genom att använda (use) den (eget). Vidare
delar författarna även in CRA II i två delar, imitera och skapa. Detta innebär att en elev
kan genomföra aktiviteten på ett imitativt eller ett skapande vis. Denna indelning ska ej
förväxlas med skillnaden mellan do och use (eget). CRA II, som på engelska heter “do
and use”, är en kompetensrelaterad aktivitet som kan genomföras på två sätt: imitativt
eller skapande (eget).
Vidare definierar författarna även matematiska kompetenser med avseende på dessa CRA.
Problemlösningsförmåga
(I) Tolka
Att förstå problem, innefattar även att förstå och känna igen beståndsdelar av problemet, samt att förstå metoder, verktyg och mål med problemlösning.
(II) Använda
Att använda matematik för att lösa olika typer av problem. Att använda och anpassa
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olika problemlösningsstrategier och metoder. Att framställa och ange olika typer av
problem.
(III) Värdera
Att bedöma och utvärdera en lösnings giltighet. Att övervaka och reflektera över
problemlösningsprocessen. Generella reflektioner under problemlösning.
Resonemangsförmåga
(I) Tolka
Att förstå och tolka egna och andras resonemang.
(II) Använda
Att välja och använda (både imitera och skapa) informella och formella argument
som stödjer val och slutsatser i gissningar, hypoteser, påståenden, lösningar och
bevis. Att använda resonemang för att tolka information (till exempel analysera en
svår uppgiftsformulering).
(III) Värdera
Att bedöma och värdera egna och andras resonemang, men även generella reflektioner, till exempel angående kvaliteten på giltiga resonemang. Metakunskap angående resonemang: att erkänna resonemang och bevis som grundläggande aspekter
inom matematik; veta vad ett matematiskt bevis är och hur det skiljer sig från andra
typer av matematiska resonemang.

I min studie användes MCRF som grund för analys av uppgifter, vilket kan ses i avsnitt
4.4. De CRA som beskrevs ovan kopplas även till de aspekter som beskrevs i avsnitt 3.2.1
och 3.2.2 för att lättare relatera tillbaka till Skolverkets ämnesplan (Skolverket 2011).

3.4

Förmågor i skolan

Tidigare undersökningar av hur förmågor är fördelade i läroböcker, både i grund- och
gymnasieskolan, har visat på att två förmågor ges stor vikt, nämligen procedur- och be-
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greppsförmåga, medan de övriga förmågorna får mindre utrymme. Jonasson (2017) presenterar i sin studie av tre gymnasieläroböcker att begreppsförmågan tränades i ungefär
40% av uppgifterna och procedurförmågan i nästan 50%. Resonemangsförmågan tränades i som mest 7% av uppgifterna och problemlösningsförmågan i ungefär 5% (Jonasson
2017). Även Bouyer och Johansson (2010) genomförde en studie av två gymnasieböcker
som styrker dessa resultat. Bouyer och Johansson (2010) visade att procedurförmågan
och begreppsförmågan var de två förmågor som tränades i flest uppgifter i två böcker för
Matematik A. 45-60% av uppgifterna tränade procedurförmågan och 24-50% tränade begreppsförmågan. I dessa böcker tränades problemlösningsförmågan i 0-2% av uppgifterna
och resonemangsförmågan i 3-6% av uppgifterna (Bouyer och Johansson 2010).
Boesen, Helenius m. fl. (2014) genomförde en studie om matematikundervisning i Sverige. Från deras klassrumsobservationer (både grund- och gymnasieskola) framkom det
att den förmåga som gavs mest utrymme att utvecklas var procedurförmågan. Aktiviteter som kunde utveckla procedurförmågan förekom i 79% av observationstiden, de övriga
förmågorna gavs möjlighet att utvecklas i 29-44% av tiden (Boesen, Helenius m. fl. 2014).
Under observationstillfällena fick eleverna möjlighet att träna på problemlösningsförmågan i 29% av tiden och resonemangsförmågan i 32%. Vidare rapporterar författarna att
den aktivitet som genomfördes oftast var att eleverna fick lösa uppgifter själva eller i små
grupper, och det var även i denna aktivitet som procedurförmågan förekom mest (Boesen,
Helenius m. fl. 2014). Författarna påpekar även att i hälften av dessa aktiviteter (då eleverna arbetade med uppgifter) förekom ingen av de andra kompetenserna (Boesen, Helenius m. fl. 2014). Observationsstudien genomfördes med ramverket MCRF (Lithner m. fl.
2010) och visade att inte alla kompetensrelaterade aktiviteter (CRA) av de två förmågorna
(problemlösning och resonemang) fick lika stort utrymme. Då problemlösningsförmågan
tränades fokuserade aktiviteterna mest på två CRA, tolka (I) och använda (II). Dessa CRA
tränades i 25% respektive 27% av tiden. CRA II (värdera) av problemlösningsförmågan
tränades i 4% av tiden. För resonemangsförmågan var det också CRA I och CRA II som
förekom oftare (19% respektive 25% av tiden). CRA III tränades i 5% av tiden.
Även i en undersökning av de nationella proven (Boesen, Lithner och Palm 2016) visar
det sig att procedurförmågan är en av de mest förekommande förmågorna, även om alla
förmågor förekommer i proven. Boesen, Lithner och Palm (2016) undersökte 11 nationel-
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la prov från olika årskurser. Studien visade att procedur- och kommunikationsförmågorna
förekom i ungefär 80% av alla uppgifter. Problemlösnings- och resonemangsförmågorna
förekom i 39% respektive 48% av uppgifterna i studien (Boesen, Lithner och Palm 2016).
För gymnasiekursen Matematik A (vilken kan jämföras med Matematik 1 i den nya ämnesplanen) förekom procedurförmågan i 87% av uppgifterna, problemlösning och resonemang förekom i 49% av uppgifterna på dessa prov. Även denna studie genomfördes med
MCRF och visade en ojämn fördelning av de kompetensrelaterade aktiviteterna (CRA).
För problemlösningsförmågan var det CRA I (tolka) och CRA II (använda) som dominerade medans CRA III (värdera) inte förekom lika ofta. Resultaten för kursen Matematik A
visade att både CRA I och CRA II testades i 49% av uppgifterna, och 2% av uppgifterna
testade CRA III (Boesen, Lithner och Palm 2016). När det gäller resonemangsförmågan
var det CRA II (använda) som testades i flest uppgifter (49% för Matematik A). I Matematik A-proven testade 4% av uppgifterna CRA I (tolka) och 6% testade CRA III (värdera)
(Boesen, Lithner och Palm 2016).
Studierna ovan visar att alla förmågor inte får lika stort utrymme i matematikundervisningen. De förmågor som eleverna oftare får träna på verkar vara procedur- och begreppsförmågorna. Studierna visar även att de övriga förmågorna, till exempel problemlösningsoch resonemangsförmågorna, får dels mindre utrymme i läroböckernas uppgifter och dels
tar upp mindre tid av lektionstiden. Vidare visar resultaten från klassrumsobservationerna
och de nationella proven att de kompetensrelaterade aktiviteterna (CRA) inte förekommer
lika ofta i uppgifter och aktiviteter, fokus verkar ligga på en eller två CRA (beroende på
vilken förmåga).
Procedurförmågan handlar om att lösa uppgifter av standardkaraktär, det vill säga uppgifter som man känner till lösningsmetoden för. Det handlar om att kunna hantera och
använda procedurer. Många studier tyder på att elever har svårt att lösa uppgifter som inte
är av standardkaraktär eller att elever ofta använder resonemang och metoder från liknande uppgifter de stött på tidigare (Palm, Boesen och Lithner 2011; Lithner 2000; Lithner
2003; Lithner 2008). Palm, Boesen och Lithner (2011) jämförde prov skapade av lärare
med nationella prov då de undersökte vilka typer av resonemang som krävdes för att lösa
uppgifterna i proven. Deras resultat visade att de flesta uppgifterna i lärarskapade prov
kunde lösas med ett imitativt resonemang, med detta menas resonemang från liknande
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uppgifter som man har stött på tidigare (Palm, Boesen och Lithner 2011). De nationella
proven innehöll uppgifter som krävde fler kreativa resonemang, det vill säga resonemang
som eleven själv utvecklat utan att kopiera ett tidigare använt resonemang i en liknande
uppgift, jämfört med lärarproven (Palm, Boesen och Lithner 2011). Nationella prov och
lärarprov fokuserar alltså på olika typer av resonemang i uppgifterna (Palm, Boesen och
Lithner 2011).
Karlsson Wirebring m. fl. (2015) genomförde en studie där de undersökte hur prestationen
påverkas då man löser uppgifter med eller utan en given lösningsmetod. De elever och
studenter som hade uppmuntrats att hitta en egen lösningsmetod då de löste uppgifter
presterade bättre vid ett senare provtillfälle än gruppen som fick lösa uppgifter som krävde
imitativt resonemang.
Englund och Olofsson (2012) genomförde en innehållsanalys av kursplanen för matematik på gymnasiet med fokus på matematiska förmågor. I sin analys använde de sig
främst av ramverket MCRF (Lithner m. fl. 2010) för att definiera och identifiera förmågor i texten. Studien visar att den förmåga som förekommer i störst utsträckning (30%) i
kursplanen för matematik 1b är procedurförmåga. Utöver procedurförmåga återfinns även
problemlösning (22%), representation (18%) och resonemang (14%) bland de förmågor
som omnämns mer frekvent i kursplanen (Englund och Olofsson 2012). Detta innebär att
kursplanen har en något bättre spridning av förmågorna än vad läroböcker verkar ha.
Brehmer, Ryve och Van Steenbrugge (2016) genomförde en studie av matematiska problem i svenska matematikböcker för gymnasiet där de bland annat fokuserade på vilka
svårighetsnivåer matematiska problem finns på i läroböckerna. Deras resultat visade att
majoriteten av matematiska problem återfanns på den högsta svårighetsnivån (ca 98,7%),
några på den mellersta nivån (ca 1,3%) och inga på den lägsta nivån. Detta innebär att
elever som gör uppgifter på den högsta svårighetsnivån får träna på problemlösning mer
än de elever som endast arbetar med uppgifter på de lägre nivåerna.
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3.5

Läroböcker i undervisningen

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) är en internationell enkätstudie som genomförs vart fjärde år och undersöker bland annat hur matematikundervisningen för årskurs 4 och 8 ser ut. De tre senaste studierna från 2003, 2007 och 2011
har visat att Sverige är ett av de länder där läroboksanvändningen är som störst. TIMSS
2011 (Skolverket 2012b) visade att 89% av eleverna i årskurs 4 i Sverige undervisas av
lärare som använder läroboken som grund för undervisningen, det vill säga att de utgår
från läroboken i sin undervisning, motsvarande andel för årskurs 8 var 97%. Genomsnittet
för EU/OECD-länder var 71% för båda årskurserna, vilket innebär att Sverige fortfarande
är ett av de länder där läroboken har en stor roll i undervisningen. TIMSS 2007 undersökte även hur undervisningstiden fördelades mellan olika aktiviteter där det visade sig att
63% av lektionstiden i årskurs 4 i Sverige gick åt till att arbeta med uppgifter, antingen
med eller utan lärarens handledning, motsvarande andel för årskurs 8 var 61% (Skolverket 2008). Genomsnittet för EU/OECD-länder var 50% för årskurs 4 och 43% för årskurs
8. Sverige ligger över snittet för EU/OECD-länder när det gäller lektionsaktiviteter där
elever arbetar med uppgifter.
TIMSS Advanced är en liknande internationell studie för gymnasieelever som läser avancerad matematik (tredje året på naturvetenskaps- och teknikprogrammet). Resultaten från
den senaste studien (Skolverket 2016a) visade att 54% av eleverna och 42% av lärarna
svarade att de varje lektion arbetar med att lösa uppgifter som liknar exemplen i läroboken. Vidare framkom det även att 98% av de svenska eleverna i studien har lärare som
använder läroboken som basmaterial för sin undervisning.
Forskare från Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) och Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM) genomförde lektionsobservationer hos 130 matematiklärare (på gymnasieskolor) (Bergqvist m. fl. 2010). De observerade bland annat
vilka aktiviteter som förekom under lektionerna. Resultaten från observationerna visade
att 62% av undervisningstiden bestod av att eleverna arbetade med matematikuppgifter,
antingen enskilt eller i små grupper. 72% av tiden då eleverna arbetade på detta sätt bestod
av arbete med uppgifter från elevernas egna läroböcker. Den övriga tiden, 28%, arbetade
eleverna med uppgifter från annat material, till exempel lösblad (Bergqvist m. fl. 2010).
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Resultaten från TIMSS Advanced 2015 och lektionsobservationerna (Bergqvist m. fl. 2010)
visar att läroböcker har en viktig roll i den svenska matematikundervisningen även i gymnasieskolan.
Utöver dessa studier finns det även några mindre omfattande undersökningar av gymnasielärares användning av läromedel. I Lungus studie (Lungu 2017) framkommer det att
de intervjuade gymnasielärarna använder läroboken i “ganska stor utsträckning och att
lektionerna domineras av den” (2017, s. 35). Vidare skriver författaren att lärarna upplever att eleverna gärna arbetar med läroboken och föredrar detta framför alternativa undervisningsmetoder. Även Holmlund (2014) intervjuade gymnasielärare angående deras
läroboksanvändning. Inga av de intervjuade lärarna undervisade helt utan lärobok. Sju
av lärarna bytte ibland ut hela kapitel mot annat material, till exempel andra läroböcker,
datorer eller lärarnas egna material (Holmlund 2014). De övriga nio lärarna använde läroboken inom alla områden, men två av dessa lärare uppgav att de väldigt sällan frångick
lärobokens innehåll i sin egen undervisning (Holmlund 2014). Vidare skriver författaren
att 14 av lärarna uppgav att de använde läroboken som en utgångspunkt i sin lektionsplanering (Holmlund 2014).
Något som även är viktigt att nämna är att läroböcker inte granskas i Sverige i dagsläget, istället förväntas det att läroböckerna kvalitetsgranskas av lärare och indirekt genom
lärarutbildningen (Calderon 2015). Författaren menar att lärarutbildningen ska uppmärksamma blivande lärare på att det inte genomförs någon granskning samt utbilda lärare till
att själva kunna kvalitetsgranska läromedel.
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4 Metod
I detta avsnitt presenteras de urval som har gjorts i studien, vilken analysmetod som använts samt hur analysen har genomförts med några exempel på analys av uppgifter.

4.1

Läroboksanalys

Datainsamlingen under studien skedde via en läroboksanalys. Då frågeställningarna “Hur
stor andel av uppgifterna i respektive lärobok ger möjligheten att utveckla någon aspekt
av problemlösnings-/resonemangsförmåga?” kräver kvantitativa svar var denna läroboksanalys en form av kvantitativ innehållsanalys. En kvantitativ innehållsanalys innebär att
dokument och texter analyseras på ett systematiskt sätt för att kvantifiera innehållet utifrån kategorier som definierats i förväg (Bryman 2011). Analysen i den här studien utgick
från definitionerna av de två förmågorna enligt ramverket MCRF (Lithner m. fl. 2010).
Genom att analysera läroböckernas uppgifter kan man ta reda på hur stor andel av uppgifterna som ger möjligheten att utveckla någon av de två förmågorna. Därför noterades
varje uppgift som tränar någon av förmågorna. Följdfrågorna “Inom vilka matematiska
områden finns dessa uppgifter?” och “På vilka svårighetsnivåer finns uppgifterna?” i frågeställningarna noterades även under analysen.
Vidare noterades även aspekter av de två förmågorna med hjälp av de kompetensrelaterade aktiviteterna (CRA) från MCRF (se avsnitt 4.4 för koppling mellan CRA och aspekter).
Det noterades till exempel om uppgifterna gav möjlighet att utveckla förmågan att följa
resonemang (CRA I), föra resonemang (CRA II) och/eller bedöma resonemang (CRA
III). På liknande sätt analyserades de olika aspekterna av problemlösningsförmågan. Anledningen till detta var att det inte bara ansågs vara av intresse att veta om en förmåga
tränades i en uppgiften, det var även intressant att ta reda på vilken typ av den förmågan
eleverna fick möjligheten att utveckla. Detta innebar att man kunde undersöka om någon
aspekt fick mer fokus än andra eller om någon aspekt endast kan utvecklas på högre eller
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lägre svårighetsnivå. Eftersom förmågorna är kopplade till kunskapskraven är det viktigt
att eleverna får möjlighet att utveckla alla aspekter av alla förmågor. Det är därför viktigt
att lärare är medvetna om hur läroböckernas uppgifter hanterar förmågorna så att de kan
komplettera det som eventuellt saknas för att kunna ge eleverna bättre förutsättningar att
utveckla alla förmågor.
De uppgifter som gav möjlighet att utveckla någon av de två förmågorna, och dess aspekter, kommer i denna studie även att beskrivas som att uppgifterna tränar eller övar förmågan/aspekten.

4.2

Urval

Studien begränsades genom ett antal urval som presenteras nedan, dessa urval gäller vilka
förmågor som analyseras, i vilka läroböcker och vilken matematikkurs.

Val av förmågor
I valet mellan att göra en översiktlig analys av alla sju förmågor och en djupare analys
av två förmågor valdes det senare alternativet. Den här studien fokuserade på förmågorna problemlösning och resonemang. Anledningen till att just dessa förmågor valdes var
för att tidigare studier (Jonasson 2017; Lundström 2010; Bouyer och Johansson 2010)
visade att läroböcker kan uppfattas som bristande när det kommer till andra förmågor
än procedur och begrepp. De övriga fem förmågorna får inte särskilt stort utrymme och
därför var det intressant att titta närmre på hur några av dessa förmågor hanterades av
läroboksförfattarna.
Analysen av kursplanen för Matematik 1 (Englund och Olofsson 2012) visade även att
problemlösning och resonemang var två av de förmågor som förekom mer frekvent i
texten vilket gjorde det intressant att titta närmre på just dessa förmågor.
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Val av matematikkurs
Med de nya läroplanerna infördes matematikkurser som är uppdelade efter olika program. Kursen matematik 1, som ingår i alla gymnasieprogram, förekommer i tre olika
inriktningar:
• Matematik 1a för samtliga yrkesprogram
• Matematik 1b för ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet
• Matematik 1c för naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet

Enligt Skolverkets uppföljning av gymnasieskolan (Skolverket 2016b) läser den största
andelen av elevkåren ett av följande program: samhällsvetenskaps-, ekonomi-, humanistiska eller estetiska programmet. Detta innebär att flest elever läser kursen matematik 1b
och därför utfördes analysen på läroböcker tillhörande denna kurs.

Val av läromedel
De fyra största förlagen som gör läroböcker för gymnasieskolan är Gleerups, Liber, Natur
& Kultur och Sanoma. Inom ramen för ett examensarbete var en grundlig analys av fyra
olika läromedel alltför omfattande, studien begränsades därför till två förlag och en lärobok från varje: Matematik 5000 (2011) från Natur & Kultur och Matematik Origo (2011)
från Sanoma. Dessa läroböcker valdes eftersom de hade liknande indelning när det kommer till nivåer av uppgifter, båda böckerna har tre olika svårighetsnivåer. Båda böckerna
har även diagnos/kapiteltest samt blandade uppgifter i slutet av varje kapitel, samt teori
med exempel och olika teman. Studien fokuserar endast på kapiteluppgifterna i båda läroböckerna. Detta valet grundades i författarens erfarenheter från den verksamhetsförlagda
utbildningen där störst fokus låg på just dessa typer av uppgifter. Blandade uppgifter användes endast som repetition inför prov och tema-uppgifter lyftes sällan. Om en uppgift
bestod av flera deluppgifter (1a, 1b, 1c etc.) räknades varje deluppgift som en uppgift. Om
en uppgift till exempel bestod av 1a, 1b och 1c räknades detta som tre uppgifter.
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Fördelningen av uppgifter på de tre svårighetsnivåerna är ungefär likadan i båda böckerna,
vilket kan ses nedan i Tabell 1.
Tabell 1 Andel (procent) uppgifter i läroböckerna på varje svårighetsnivå. Antalet uppgifter finns i parenteserna.
Lärobok
Nivå a
Nivå b
Nivå c
Matematik 5000
Matematik Origo

61,9 (1375)
59,5 (1039)

30,9 (686)
33,1 (578)

7,3 (162)
7,4 (130)

Läroböckerna är uppbyggda lite olika när det kommer till indelning av kapitel. Matematik 5000 har 6 kapitel och Matematik Origo har 8 kapitel. I denna studie har dessa kapitel
relaterats till det centrala innehållet som finns i ämnesplanen (Skolverket 2011). I ämnesplanen finns det under rubriken centralt innehåll 5 kategorier, 4 av dessa användes i denna
studie. Kopplingen mellan läroböckernas kapitel och ämnesplanens centrala innehåll kan
ses i Tabell 2. Den femte kategorin är problemlösning som är en mer generell kategori
och behandlas därför inte nödvändigtvis i något specifikt innehåll.
Tabell 2 Varje kapitel i läroböckerna har relaterats till en kategori i det centrala innehållet.
Centralt innehåll
Matematik 5000
Matematik Origo
1. Taluppfattning, aritmetik
och algebra

1: Aritmetik
3: Algebra

2: Tal
3: Algebra och ekvationer

2. Geometri

4: Geometri

8: Geometri och bevis

3. Samband och förändring

2: Procent
6: Grafer och funktioner

4: Procent
5: Funktioner

4. Sannolikhet och statistik

5: Sannolikhetslära
och statistik

1: Tabeller och diagram
6: Statistik
7: Sannolikhetslära

4.3

Etiska överväganden

Enligt Vetenskapsrådets regler kommer det som framställs i denna studie vara sanning,
och metoder och resultat kommer att redovisas öppet (Vetenskapsrådet 2011). Denna studie syftar inte till att rikta kritik mot läromedelsförfattarna eller finna vilken lärobok som
är ”bäst”, utan endast undersöka hur det ser ut genom att besvara frågeställningarna.
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4.4

Analysmetod

Analysen i denna studie har grundat sig i ramverket MCRF. Analysen av uppgifterna utgick från de kompetensrelaterade aktiviteter (CRA) som beskrivs i MCRF. Varje aspekt
av förmågorna (se avsnitt 3.2.1 och 3.2.2) kopplades till en CRA för att enklare relatera
tillbaka till ämnesplanen (Skolverket 2011). Denna koppling mellan aspekter och kompetensrelaterade aktiviteter gjordes för att tydliggöra vilka typer av aktiviteter som hör till
varje aspekt. Den kursiva texten under varje CRA nedan ger en repetition av aktiviteten
enligt MCRF (avsnitt 3.3).
Problemlösningsförmåga
• CRA I (tolka) svarar mot aspekten ’analysera matematiska problem’ eftersom denna aktivitet handlar om att tolka och förstå problem och problemformuleringar
Tolkning av problem, att förstå och känna igen olika beståndsdelar av problem
• CRA II (använda) svarar mot aspekterna
(a) ’lösa matematiska problem’ eftersom aktiviteten behandlar problemlösning
med hjälp av matematisk kunskap och att kunna välja och anpassa metoder
och strategier
Använda matematik för att lösa problem, använda och anpassa olika strategieroch metoder
(b) ’formulera matematiska problem’ eftersom aktiviteten även handlar om att
ställa upp egna problem
Framställa egna problem
• CRA III (värdera) svarar mot aspekten ’värdera valda strategier, metoder och resultat’ eftersom aktiviteten berör bedömning av en lösnings giltighet, samt reflektion
kring problemlösningen
Bedöma och värdera en lösnings giltighet, reflektioner kring, och under, problemlösning
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Resonemangsförmåga
• CRA I (tolka) svarar mot aspekten ’följa matematiska resonemang’ eftersom aktiviteten handlar om att förstå och tolka olika resonemang
Förstå och tolka egna och andras resonemang
• CRA II (använda) svarar mot aspekten ’föra matematiska resonemang’ eftersom aktiviteten handlar om att använda och framställa matematiska resonemang i lösning
av uppgifter
Välja och använda argument som stödjer val och slutsatser i gissningar, hypoteser,
påståenden, lösningar och bevis
• CRA III (värdera) svarar mot aspekten ’bedöma matematiska resonemang’ eftersom
aktiviteten behandlar bedömning och värdering av olika matematiska resonemang
Bedöma och värdera egna och andras resonemang, reflektioner kring resonemang,
skilja mellan matematiska bevis och andra typer av matematiska resonemang

CRA II beskrivs i MCRF som en användande aktivitet av förmågorna. Problemlösningsförmågan har i denna studie två aspekter som berör användande, lösa problem och formulera problem. I MCRF tillhör båda dessa aktiviteter CRA II för problemlösning. I denna
studie delades CRA II för problemlösning in i två aktiviteter, lösa (a) och formulera (b)
eftersom författaren ville ta reda på vilken av aspekterna som tränades i en uppgift. Både
CRA II a (lösa) och CRA II b (formulera) handlar om att använda problemlösningsförmågan, men genom två olika aktiviteter. Uppdelningen handlar inte om att separera CRA
II i do och use som presenteras i MCRF. Författaren anser att båda aktiviteterna berör användning av (use) och utveckling av (do) matematisk kunskap. Under båda aktiviteterna
kan eleven använda tidigare kunskap för att genomföra aktiviteten men även utveckla sin
kunskap. Denna uppdelning ska inte heller förväxlas med de två delarna imitera och skapa som presenteras i MCRF (se 3.3). Båda aktiviteterna handlar som sagt om att använda
förmågan, och detta kan ske på ett imitativt eller ett skapande sätt i båda fallen.
För resonemangsförmågan krävs ingen uppdelning av CRA II eftersom det endast finns en
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aspekt som berör användning (CRA II), nämligen att föra resonemang. De övriga aspekterna berör tolkning (CRA I) och värdering (CRA III).
Denna studie skiljer inte mellan de olika typerna av CRA II, imitera och skapa, som
återfinns i MCRF. Intresset låg i att finna uppgifter som tränade förmågorna, oavsett om
det var på ett imitativt eller skapande sätt.
Fortsättningsvis behandlas termerna CRA och aspekt synonymt. När en uppgift analyseras
som att den tränar till exempel CRA I av resonemangsförmågan kommer detta innebära
att den tränar aspekten att följa resonemang, för att relatera tillbaka till ämnesplanen.

4.5

Genomförande

Analysen sker i tre steg, i enlighet med hur Boesen, Lithner och Palm (2016) beskriver
sin metod:

1. Försök finna en möjlig lösning till en uppgift utan att använda en viss CRA av
en kompetens. Om detta är möjligt markeras det att uppgiften inte tränar denna
kompetens och CRA (klassificeras som “0”)
2. Om detta inte är möjligt, och det finns en möjlig lösning som aktiverar den aktuella
CRA för denna kompetens markeras det att uppgiften tränar denna kompetens och
CRA (klassificeras som “1”).
3. Upprepa för varje CRA och kompetens.

Varje uppgift analyseras med denna metod utifrån analysschemat (Bilaga A) för att avgöra
vilken kompetens och aktivitet (CRA) som övas i uppgiften.
Likt Boesen, Lithner och Palm (2016) kommer metoden skilja sig något beroende på
vilken kompetens som undersöks.
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4.5.1

Problemlösningsförmåga

För problemlösningsförmågan gäller det att CRA II a kontrolleras först sedan klassificeras
CRA I på samma sätt som CRA II a. Detta eftersom CRA II a rör frågan om uppgiften
är ett matematiskt problem eller ej, om en uppgift inte uppfyller CRA II a uppfyller den
heller inte CRA I då det inte finns ett problem att analysera, och samma sak gäller omvänt.
Om uppgiften tränar CRA II a är det ett problem som kräver analys och tolkning, det vill
säga CRA I.
För CRA II a undersöks därför uppgifter, exempel och teoriavsnitt som förekommer tidigare i läroboken för att leta efter uppgifter som liknar denna uppgift. Eftersom definitionen
av ett problem kräver att lösningsmetoden inte är känd sedan tidigare kan CRA II a inte
fastställas förrän uppgiften kan definieras som ett matematiskt problem eller ej. Det antas därför i denna studien att elevernas kunskap angående lösningsmetoder sträcker sig
så långt som lärobokens uppgifter och teori. I denna studie kommer en uppgift definieras
som ett problem om det inte förekommer någon liknande uppgift tidigare i boken som
kräver samma lösningsmetod. Det antas att eleven känner till lösningsmetoden om hen
stött på någon liknande uppgift tidigare och kommer då träna sin procedurförmåga snarare än problemlösningsförmåga. Det antas även att läroböckerna används i kronologisk
ordning och att eleverna har tillgång till en grafritande räknare (utom i de uppgifter då det
explicit står att de ska lösas utan räknare).
När det gäller CRA II b, där det är eleven som ska formulera ett problem eller ställa en
fråga, kommer även här CRA I klassificeras automatiskt i samband med CRA II b. För att
formulera ett problem krävs det att eleverna tolkar uppgiftsformuleringen och informationen (CRA I enligt Bilaga A) för att kunna använda detta i sin egen problemformulering
och därför får dessa aktiviteter samma klassificering. För att en uppgift ska klassificeras
som CRA II b krävs det att eleven explicit ombeds formulera en uppgift men det ställs
inga krav på vilken typ av uppgift (till exempel räcker det om det i uppgiften står: “skriv
en uppgiftstext”).
Gällande CRA III utgår denna studie från Boesen, Lithner och Palm (2016) som skriver
att CRA III endast tränas då uppgiften explicit kräver att eleven värderar lösningar, svar
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eller metoder.

4.5.2

Resonemangsförmåga

För att CRA I ska klassificeras som att den tränas i en uppgift krävs det att uppgiften
explicit uttrycker att ett resonemang ska tolkas, detta resonemang kan både vara en lösning med eller utan argumentation som styrker resultatet. Till exempel en lösning av en
linjär ekvation där lösningen endast består av de vanliga algebraiska stegen som leder till
resultatet eller en lösning där det även argumenteras explicit varför varje steg leder till
lösningen.
Till skillnad från CRA II krävs det inte att det i uppgiften explicit står att ett resonemang
skall föras. Om det krävs någon typ av resonemangsföring enligt analysschemat (Bilaga
A) för att lösa uppgiften kommer CRA II att klassificeras som att den tränas i uppgiften.
Med detta menas till exempel att eleven argumenterar för val och slutsatser (beskriver,
visar), formulerar eller undersöker antaganden och påståenden, eller att eleven i sin lösning upptäcker mönster eller gissar/testar sig fram utan att det explicit står i uppgiften (se
exempel nedan samt Bilaga A). För CRA II räcker det alltså inte med en lösning av en
ekvation med algebraiska steg.
Gällande CRA III krävs det även här att uppgiften explicit ber om någon typ av värdering
för att kunna bedöma om CRA III tränas. Detta gäller både vid värdering av egna och
andras resonemang och resultat.

4.5.3

Exempel på analys

Problemlösningsförmåga:

2242 i Matematik 5000: Det finns många uppgifter där man ska beräkna andelen av något
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med en given procentsats (t.ex. x % av y kronor), men denna uppgiften är inte lik dessa
då den kräver ytterligare tolkning. Det handlar inte om att endast beräkna andelen av ett
givet tal utan man måste även tolka annan information i texten. Bollen släpps från en viss
höjd och den träffar golvet tre gånger, varje gång bollen studsar upp förändras höjden,
det är även viktigt att tänka på hur en boll rör sig då den studsar, bollen måste ju röra
sig lika långt ner som den har rört sig upp varje gång den vänder i luften. CRA II a och
CRA I tränas. CRA II b tränas ej i uppgiften då eleven inte måste formulera någon fråga
eller ett problem. CRA III tränas inte heller i uppgiften eftersom det inte explicit står att
eleven ska värdera eller reflektera över lösningen/svaret. Uppgiften tränar CRA II a (lösa
problem) och CRA I (tolka) av problemlösningsförmågan.

8121 i Matematik Origo: Det finns flera uppgifter tidigare där en vinkel ska bestämmas,
men då är de övriga vinklarna givna, eller så är det givet vilken sats som skall användas.
I denna uppgiften är det första gången det finns två trianglar att ta hänsyn till och hitta
samband mellan, det är också första gången endast en vinkel är given. Eleven måste även
själv välja vilka satser och samband hen kan använda för att lösa uppgiften. Det krävs
mer tolkning av uppgiften än i övriga liknande uppgifter och därför är uppgiften en problemlösningsuppgift. CRA II a tränas här, vilket innebär att även CRA I tränas. Eleven
behöver inte formulera ett problem och det finns heller inget explicit krav på värdering av
metoder eller lösningar, varken CRA II b eller CRA III tränas. Uppgiften tränar CRA I
(tolka) och CRA II a (lösa problem) av problemlösningsförmågan.

4220 i Matematik Origo: Eleven ska formulera en egen uppgift utifrån ett antal givna
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värden, CRA II b tränas. Vilket innebär att CRA I även tränas då eleven måste tolka
informationen i uppgiftstexten för att kunna formulera en egen uppgift utifrån det som är
givet. Det finns ingen uppgift att lösa, så CRA II a tränas ej. Utan något explicit krav på
värdering av lösning eller metod tränas inte CRA III. Uppgiften tränar CRA I (tolka) och
CRA II b (formulera problem) av problemlösningsförmågan.

1549a i Matematik 5000: Det finns många liknande uppgifter tidigare i boken där man
ska beräkna vikt per styck givet att man vet hur mycket en viss mängd av något väger,
därför tränas inte CRA II a i uppgiften. Då eleven själv inte ska formulera något problem
tränas inte CRA II b heller. Eftersom varken CRA II a eller CRA II b tränas i uppgiften
tränas inte CRA I heller. Det står explicit i uppgiften att eleven ska värdera ett visst svar
(“väger en tablett 75mg?”) och därför tränas CRA III. Uppgiften tränar CRA III (värdera)
av problemlösningsförmågan.
Resonemangsförmåga:
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3231a i Matematik Origo: CRA I tränas i uppgiften eftersom det finns resonemang i
form av algebraiska steg i ekvationslösning. Eftersom det i uppgiften står “Vem har rätt”
är det redan givet att någon av lösningarna är rätt, det krävs ingen egen bedömning eller
värdering av resultaten då eleven genom att följa resonemangen direkt kan avgöra vem
som har rätt. Eftersom det inte krävs att eleven själv resonerar eller förklarar något tränas
varken CRA II eller CRA III i uppgiften. Uppgiften tränar CRA I (tolka) av resonemangsförmågan.

3231b i Matematik Origo: Denna uppgift följer direkt efter den föregående. Eftersom
eleven explicit ombeds kommentera vilka fel som har gjorts i beräkningarna tränas CRA
III. Även CRA I tränas då eleven måste följa resonemangen för att förklara hur de kan ha
kommit fram till sina resultat. Uppgiften tränar CRA I (tolka) och CRA III (värdera) av
resonemangsförmågan.
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3429 i Matematik 5000: Uppgiften består av två resonemang i form av algebraiska steg
vid ekvationslösning samt förenkling. Det står explicit att eleven ska bedöma om dessa
beräkningar är korrekta. CRA I tränas då det finns ett resonemang att följa, samt då eleven
måste följa resonemanget för att avgöra om beräkningarna är korrekta. CRA III tränas
också i uppgiften då det explicit står att eleven ska bedöma lösningarna samt motivera sitt
svar, det vill säga att eleven ska förklara resonemangen som är givna. Uppgiften tränar
CRA I (tolka) och CRA III (värdera) av resonemangsförmågan.

3229a i Matematik Origo: Det finns inget resonemang att följa eller bedöma och det
står ej explicit att detta ska göras, alltså tränas inte CRA I eller CRA III i uppgiften.
Uppgiften liknar uppgifterna som presenteras ovan (3231a, 3231b och 3429) där CRA I
(tolka) och CRA III (värdera) tränades men nu är det eleven som ska lösa ekvationen.
Eftersom uppgiften går att lösa med endast algebraiska steg tränas inte CRA II (enligt
beskrivningen ovan i 4.5). I denna uppgiften tränas alltså ingen av de kompetensrelaterade
aktiviteterna för resonemangsförmågan.

4118 i Matematik 5000: Det finns inget resonemang att följa eller bedöma och det står
ej explicit att detta ska göras, alltså tränas inte CRA I eller CRA III i uppgiften. Men
uppgiften består av ett påstående som ska undersökas, och det står explicit att eleven ska
motivera sitt svar, då tränas CRA II. Uppgiften tränar CRA II (använda) av resonemangsförmågan.

32

2244 i Matematik 5000: Det finns inget resonemang att följa och det står ej explicit i
uppgiftet att ett resonemang ska följas eller bedömas, CRA I (tolka) och CRA III (värdera)
tränas inte i uppgiften. Det står inte explicit att eleven ska förklara eller visa hur hen
har kommit fram till sitt svar, men i uppgiftsbeskivningen ges ingen information om vad
skjortorna kostar. Eftersom rabatten kommer bero på priset på skjortorna måste eleven
gissa eller testa sig fram med olika priser för att sedan dra en slutsats och beskriva hur
stor rabatten är. Detta är enligt analysschemat (Bilaga A) CRA II. Uppgiften tränar CRA
II (använda) av resonemangsförmågan.

2135 i Matematik Origo: Det finns inget resonemang att följa och det står ej explicit i
uppgiftet att ett resonemang ska följas eller bedömas, CRA I (tolka) och CRA III (värdera)
tränas inte i uppgiften. Definitionen av primtal är sedan tidigare given samt delbarhetsregler för tal som är delbara med 2, 3 och 5. Det finns även en tabell med de första 35
primtalen på en föregående sida. Det står inte att alla primtal större än 2 är udda tal,
men eftersom det ur tabellen och definitionen är tydligt att 2 är ett primtal kan eleven dra
slutsatsen att inga jämna tal som är större än 2 är primtal (p.g.a. delbarhetsregler för tal
delbara med 2). För att lösa uppgiften måste eleven visa att alla primtal större än 2 är
udda, samt att summan av två udda tal är ett jämnt tal. Eftersom alla jämna tal är delbara
med 2 kommer alla par av udda primtal vara delbara med två. Det vill säga alla par av
primtal är delbara med två, så länge 2 inte är ett av talen. Eleven kan göra detta genom
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att till exempel prova sig fram med olika primtalspar (ur tabellen), och summan av olika
udda tal och sedan argumentera för slutsatsen att alla udda talpar blir ett jämnt tal och att
alla primtal större än 2 är udda. Eleven kan även beskriva jämna och udda tal med uttryck
(t.ex. jämnt tal=2n, udda tal=2n+1) för att visa att slutsatserna gäller för alla fall. Eftersom
eleven måste dra flera slutsatser och använda dem för att ta sig vidare i lösningen tränar
denna uppgiften CRA II (använda) av resonemangsförmågan.
Denna process genomfördes för varje uppgift i båda läroböckerna. Varje förmåga och
varje kompetensrelaterad aktivitet (CRA) undersöktes och noterades som att den tränas i
uppgiften (1) eller inte (0). Resultatet antecknades i ett Excel-dokument där varje uppgift
representerades av en rad och varje förmåga och CRA representerades av en kolumn. Om
en uppgift testade minst en CRA av en av de två förmågorna noterades även förmågan
(PL eller R) som 1, annars 0. Det noterades även vilken svårighetsnivå uppgiften tillhörde
(a, b eller c).
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5 Resultat
I Matematik 5000 (2011) analyserades totalt 2223 uppgifter fördelade på 6 kapitel. I Matematik Origo (2011) analyserades 1747 uppgifter i 8 kapitel. En sammanfattning av hur
förmågorna var fördelade i de båda böckerna kan ses nedan i Tabell 3.
Tabell 3 Andelen (i procent) uppgifter i varje lärobok som tränade någon av förmågorna
(d.v.s. minst en aspekt), problemlösningsförmåga (PL) och resonemangsförmåga (R). Hur
många uppgifter detta motsvarar anges av talet i parentes.
Lärobok
Uppgifter
Problemlösning
Resonemang
Matematik 5000
Matematik Origo

2223
1747

3,9 (87)
6,9 (120)

5,8 (130)
9,8 (171)

I avsnitten nedan ges en mer detaljerad beskrivning av resultaten för respektive förmåga
och lärobok.

5.1

Problemlösningsförmåga

I följande avsnitt presenteras resultaten till frågeställning 1.
Hur stor andel av uppgifterna i respektive lärobok ger möjligheten att utveckla någon
aspekt av problemlösningsförmågan?
• Vilket centralt innehåll berör dessa uppgifter?
• På vilka svårighetsnivåer finns dessa uppgifter?

Av 2223 uppgifter i Matematik 5000 var det 87 uppgifter som tränade problemlösningsförmågan (PL). I Tabell 4 ses hur dessa uppgifter var fördelade på det centrala innehållet
som beskrivs i ämnesplanen (Skolverket 2011). I tabellen ses även de fyra kompetensrelaterade aktiviteterna (CRA) av problemlösningsförmågan som beskrevs i avsnitt 4.4.
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Tabell 4 Andel uppgifter som tränade någon CRA (kompetensrelaterad aktivitet) av problemlösningsförmågan (PL) indelade efter centralt innehåll för respektive lärobok. Talet
inom parentes anger antalet uppgifter.
Matematik 5000
Centralt innehåll

CRA I
tolka

CRA II a CRA II b
lösa
formulera

Matematik Origo
CRA III
värdera

CRA I
tolka

CRA II a CRA II b
lösa formulera

CRA III
värdera

Tal, aritmetik & algebra 2,3 (27) 2,3 (27)
Geometri
8,5 (22) 8,5 (22)
Samband & förändring 3,1 (18) 2,4 (14)
Sannolikhet & statistik 3,4 (7)
3,4 (7)

0,0 (0)
0,0 (0)
0,7 (4)
0,0 (0)

0,5 (6)
0,8 (2)
0,3 (2)
1,4 (3)

5,3 (45)
14,8 (32)
6,3 (26)
5,3 (14)

4,9 (42)
14,8 (32)
5,3 (22)
5,3 (14)

0,4 (3)
0,0 (0)
0,2 (4)
0,0 (0)

0,2 (2)
0,0 (0)
0,2 (1)
0,0 (0)

Totalt

0,2 (4)

0,6 (13)

6,7 (117)

6,3 (110)

0,4 (7)

0,2 (3)

3,3 (74)

3,1 (70)

Nästan alla CRA kunde utvecklas någon gång under varje kategori med undantag för
CRA II b (formulera matematiska problem), som endast tränades under samband och
förändring. I Matematik Origo analyserades 1747 uppgifter, av dessa tränade 120 stycken
PL. Två av de fyra CRA tränades inte i alla kategorier, CRA II b (formulera problem) och
CRA III (värdera) tränades i två av de fyra kategorierna.
Det centrala innehållet där störst andel uppgifter gav möjligheten att utveckla problemlösningsförmågan var i båda läroböckerna geometri. CRA I (tolka) och CRA II a (lösa matematiska problem) var de CRA som tränades i störst andel av uppgifterna i alla kategorier i
båda läroböckerna. De övriga, CRA II b (formulera problem) och CRA III (värdera), gavs
möjlighet att utvecklas i som mest 0,7% respektive 1,4% av uppgifterna i någon kategori.
I Tabell 5 ses hur de uppgifter som tränade någon av problemlösningsförmågans CRA
(kompetensrelaterade aktiviteter) är fördelade på de tre svårighetsnivåerna som fanns i de
båda böckerna.
Tabell 5 Andel uppgifter som tränade någon CRA (kompetensrelaterad aktivitet) av problemlösningsförmågan (PL) på varje svårighetsnivå för respektive lärobok. Talet inom
parentes anger antalet uppgifter.
Matematik 5000
Nivå
a
b
c

CRA I
tolka
0,8 (11)
4,4 (30)
20,4 (33)

CRA II a CRA II b
lösa formulera
0,8 (11)
3,8 (26)
20,4 (33)

0,0 (0)
0,6 (4)
0,0 (0)

Matematik Origo
CRA III
värdera

CRA I
tolka

0,4 (5)
0,9 (6)
1,2 (2)

1,1 (11)
10,7 (62)
33,8 (44)

CRA II a CRA II b
lösa
formulera
0,9 (9)
10,0 (58)
33,1 (43)

0,2 (2)
0,7 (4)
0,8 (1)

CRA III
värdera
0,1 (1)
0,2 (1)
0,8 (1)

CRA II b (formulera problem) var den enda CRA som inte tränades på alla nivåer i Matematik 5000, utan bara på nivå b. De CRA som tränades oftast på alla tre nivåer var

37
CRA I (tolka) och CRA II a (lösa problem). Uppgifterna på nivå c hade störst andel uppgifter som tränade problemlösningsförmåga (ungefär 20% i Matematik 5000 och 33% i
Matematik Origo). På nivå a var det mellan 0 och 1% av uppgifterna som tränade någon
CRA av problemlösningsförmågan i båda böckerna. För tolkning av Tabell 5 kan Tabell
1 vara till hjälp, där det presenteras hur läroböckernas uppgifter är fördelade på de olika
svårighetsnivåerna. Till exempel kan man i Tabell 1 se att nästan 62% av uppgifterna i
Matematik 5000 är uppgifter på nivå a. Tabell 5 visar att 0,8% av dessa uppgifter tränar
CRA I och CRA II av problemlösningsförmågan.

5.2

Resonemangsförmåga

I följande avsnitt återfinns resultaten till frågeställning 2.
Hur stor andel av uppgifterna i respektive lärobok ger möjligheten att utveckla någon
aspekt av resonemangförmågan?
• Vilket centralt innehåll berör dessa uppgifter?
• På vilka svårighetsnivåer finns dessa uppgifter?

Av 2223 uppgifter i Matematik 5000 var det 130 uppgifter som gav möjlighet att utveckla
resonemangsförmågan (R). I Tabell 6 ses hur dessa uppgifter var fördelade på det centrala
innehållet som beskrivs i ämnesplanen (Skolverket 2011).
Tabell 6 Andel uppgifter som tränade någon CRA (kompetensrelaterad aktivitet) av resonemangsförmågan (R) indelade efter centralt innehåll för respektive lärobok. Talet inom
parentes anger antalet uppgifter.
Matematik 5000
Matematik Origo
Centralt innehåll

CRA I
tolka

CRA II
använda

CRA III
värdera

Tal, aritmetik & algebra 0,3 (3)
Geometri
0,0 (0)
Samband & förändring 0,3 (2)
Sannolikhet & statistik 0,0 (0)

4,1 (48)
13,9 (36)
4,2 (24)
8,2 (17)

0,2 (2)
0,0 (0)
0,0 (0)
0,0 (0)

0,7 (6) 7,8 (66)
0,5 (1) 24,5 (53)
0,2 (1) 6,0 (25)
3,0 (8) 6,8 (18)

0,5 (4)
0,5 (1)
0,2 (1)
0,0 (0)

Totalt

5,6 (125)

0,1 (2)

0,5 (8) 9,3 (162)

0,3 (6)

0,2 (5)

CRA I
tolka

CRA II
använda

CRA III
värdera
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I Tabell 6 ses även de tre kompetensrelaterade aktiviteterna (CRA) av resonemangsförmågan som beskrevs i avsnitt 4.4. CRA I (tolka) och CRA III (värdera) var de CRA av
R som inte tränades inom allt centralt innehåll i Matematik 5000. Av 1747 uppgifter i
Matematik Origo tränade 171 R. CRA III (värdera) var den enda CRA i Matematik Origo
som inte tränades inom alla kategorier.
I båda läroböckerna var det det centrala innehållet geometri som hade störst andel uppgifter som tränade resonemangsförmågan. I båda böckerna var det en CRA, CRA II (använda), som kunde utvecklas mer än de övriga två inom allt centralt innehåll.
Tabell 7 visar hur uppgifterna som tränade resonemangsförmågan var fördelade på de
svårighetsnivåer som fanns i läroböckerna.
Tabell 7 Andel uppgifter som tränade någon CRA (kompetensrelaterad aktivitet) av resonemangsförmågan (R) på varje svårighetsnivå för respektive lärobok. Talet inom parentes
anger antalet uppgifter.
Matematik 5000
Matematik Origo
Nivå

CRA I
tolka

CRA II
använda

CRA III
värdera

CRA I
tolka

CRA II
använda

CRA III
värdera

a
b
c

0,2 (3)
0,1 (1)
0,6 (1)

4,2 (58)
7,0 (48)
11,7 (19)

0,1 (2)
0,0 (0)
0,0 (0)

0,1 (1)
1,0 (6)
0,8 (1)

4,3 (45)
12,3 (71)
35,4 (46)

0,1 (1)
0,7 (4)
0,8 (1)

Störst andel uppgifter som tränade resonemangsförmågan fanns på svårighetsnivå c i båda
läroböckerna (11,7% i Matematik 5000 och 35,4% i Matematik Origo), och majoriteten
av dessa uppgifter tränade CRA II (använda). På nivå a var det ungefär 4% av uppgifterna
som tränade resonemangsförmågan i båda böckerna. Även för tolkning av Tabell 7 kan
Tabell 1 vara till hjälp (fördelning av uppgifter på svårighetsnivåer). I Matematik Origo
är ungefär 60% av uppgifterna på a-nivå, av dessa tränar 4,3% CRA II för resonemangsförmågan.
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6 Diskussion och slutsats
Detta avsnitt inleds med en diskussion av metoden som användes i studien, de val som
gjordes och hur dessa kan ha påverkat resultatet. Sedan diskuteras resultatet kort och
hur det förhåller sig till syftet och frågeställningarna, följt av en jämförelse av resultatet
med tidigare forskning. Avslutningsvis finns en kort sammanfattning med slutsatser och
förslag på fortsatt forskning.

6.1

Metod

Analysmetoden som användes i studien utgick från ramverket MCRF (Lithner m. fl. 2010).
I MCRF definieras kompetenserna som skilda från varandra så gott som det går för att
kunna användas vid analyser av elevers möjligheter att utveckla matematiska kompetenser i böcker. Genomförandet av analysen har även inspirerats av en studie (Boesen, Lithner
och Palm 2016) där de använde detta ramverk för att analysera matematiska kompetenser
i nationella prov. Både ramverket (Lithner m. fl. 2010) och studien (Boesen, Lithner och
Palm 2016) valdes som utgångspunkter då de är tydligt kopplade till denna studies syfte,
att analysera möjligheten att utveckla två matematiska förmågor i läroböcker och ansågs
kunna användas för att besvara frågeställningarna.
En av de kompetensrelaterade aktiviteterna (CRA II - använda) för problemlösningsförmågan delades in i två delar, lösa problem (CRA II a) och formulera problem (CRA II b).
I metoden gjordes valet att CRA II b skulle klassificeras som att den tränades om en uppgift explicit bad eleven formulera en uppgift utifrån någon given information (se avsnitt
4.5.1). Det är dock inte en garanti att eleven kommer formulera ett matematiskt problem,
detta beror bland annat på vem uppgiften är avsedd för och hur den är formulerad. Detta
kan leda till att resultatet är något missvisande angående CRA II b eftersom varje uppgift
där eleven ombads formulera en uppgift inte nödvändigtvis resulterade i att eleven kommer formulera ett matematiskt problem. Valet gjordes för att fånga upp alla de tillfällen
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då läroböckerna explicit bad eleven fundera på uppgiftsformulering istället för uppgiftslösning. Vidare gjordes även valet att det i en uppgift inte explicit måste stå att eleven ska
föra resonemang (till exempel med formulera ditt svar eller motivera ditt svar). Utan ett
explicit krav i uppgiftsformuleringen innebär det att det är upp till den som genomför analysen att tolka uppgiften och avgöra om det krävs något resonemang för att lösa den eller
ej, vilket kan skilja sig något beroende på vem som genomför analysen. För att säkerställa
analysmetoden och begränsa de fall där analysen kan skilja sig beskrivs det i avsnitt 4.5.2
hur CRA II bör klassificeras. Analysen följer definitionen av CRA II från MCRF (Lithner
m. fl. 2010) där det står att CRA II innebär att eleven ska göra val och dra slutsatser, men
även kunna argumentera för dem. Detta gäller uppgifter där eleven till exempel ska gissa,
undersöka påståenden eller bevisa något. Eleven måste alltså under arbetet med uppgiften
argumentera för de val hen gör samt de slutsatser som dras. För att ytterligare förtydliga
analysmetoden presenteras även några exempel på hur analysen har genomförts, flera för
just CRA II för resonemangsförmågan (se 4.5.3). I flera av de kompetensrelaterade aktiviteterna fanns det krav på att uppgiftsformuleringen explicit skulle be eleven utföra något
(till exempel bedöma ett resonemang), det kan därför finnas uppgifter som inte klassificerats eftersom det inte explicit står att eleven ska bedöma ett resonemang, även om eleven
kan utveckla förmågan i den uppgiften. Slutligen kan valet att endast analysera läroböckernas kapiteluppgifter (och inte uppgifter i kapiteltest, diagnoser, teman, teori, blandade
uppgifter, exempel etc.) leda till att resultatet är något missvisande. Övriga uppgifter har
helt exkluderats från analysen vilket innebär att det kan finnas fler möjligheter för elever
att utveckla dessa förmågor med hjälp av läroböckerna än vad resultatet visar.
För att analysera CRA II a av problemlösning (lösa problem) antogs det att elevernas kunskap var begränsad till läroböckernas teori och uppgifter. Detta innebar att det inte togs
någon hänsyn till vilka läroböcker eleverna har använt i grundskolan, och vilka typer av
uppgifter de då kan ha arbetat med. Antagandet kan ha lett till att uppgifter som anses vara
problem i den här studien inte nödvändigtvis är det för alla elever. En uppgift klassificerades som ett problem om det inte fanns någon liknande uppgift sedan tidigare i läroboken.
Eftersom läroböcker från grundskolan inte undersöktes kan det finnas liknande uppgifter
i dem, vilket då hade resulterat i att uppgiften inte är ett problem. Syftet med studien var
att undersöka två specifika läroböcker och deras uppgifter för att ta reda på hur just des-
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sa böcker hanterar de två förmågorna. Antagandet leder då till att läroböckerna studeras
endast utifrån det som specifikt presenteras i dem.

6.2

Resultat

Syftet med studien var att bidra med kunskap angående möjligheten för elever att utveckla problemlösnings- och resonemangsförmåga genom uppgifterna i två läroböcker. Detta
gjordes genom att ställa frågan “hur stor andel av uppgifterna ger möjligheten att utveckla
förmågorna”. I Tabell 3 ses resultaten för båda böckerna. I Matematik 5000 kunde elever träna problemlösningsförmågan i 4,9% av uppgifterna och resonemangsförmågan i
5,8% av uppgifterna. Motsvarande siffror för Matematik Origo var 6,9% och 9,8%. Vidare delades frågeställningarna upp i två kategorier: centralt innehåll och svårighetsnivåer.
Dock ges inte alla CRA (kompetensrelaterade aktiviteter) lika stort utrymme, för problemlösningsförmågan var CRA I (analysera problem) och CRA II a (lösa problem) de
dominerande CRA i båda läroböckerna. Detta innebär att eleverna ges större möjlighet
att utveckla dessa CRA än de övriga två, CRA II b (formulera problem) och CRA III
(värdera metoder, lösningar, resultat). Liknande resultat sågs för resonemangsförmågan
där CRA II (föra resonemang) tränades i majoriteten av uppgifterna som tränade denna
förmåga och CRA I (följa resonemang) och CRA III (bedöma resonemang) gavs mindre
utrymme. Dessa resultat kan ses i Tabell 4 och 6.
I Tabell 1 kan man se att det fanns flest uppgifter på den lägsta nivån i båda böckerna,
men fördelningen av förmågorna följer inte samma mönster. I Tabell 5 kan man utläsa att
det i båda läroböckerna finns störst andel uppgifter som tränar problemlösningsförmåga
på nivå c, den högsta svårighetsnivån, och lägst andel (och antal) på nivå a. På nivå b var
andelen uppgifter som tränade PL lägre än nivå c men antalet uppgifter var högre eller
ungefär lika stort som på nivå c. Det innebär att elever som gör uppgifter på fler nivåer än
den lägsta nivån har större möjlighet att utveckla och träna på sin problemlösningsförmåga. Liknande resultat ses i Tabell 7 för resonemangsförmågan där störst andel uppgifter
som ger möjlighet att utveckla resonemangsförmåga finns på nivå c i båda böckerna,
men antalet uppgifter som tränar resonemangsförmåga är högre på de två lägre nivåerna
i Matematik 5000 och lika högt eller högre i Matematik Origo. Om man fokuserar på
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fördelningen av de olika kompetensrelaterade aktiviteterna (CRA) ser man att CRA II b
(formulera problem) endast tränas på nivå b i Matematik 5000, vilket innebär att elever
som inte gör uppgifter på denna nivå inte får möjligheten att utveckla denna CRA av problemlösningsförmågan. CRA I (analysera problem) och CRA II a (lösa problem) tränas i
större andel, och antal, av uppgifterna på nivå b och c än på nivå a i båda läroböckerna.

Jämförelse med andra studier
Boesen, Lithner och Palm (2016) analyserade uppgifter i olika nationella prov för matematik (olika årskurser på både grund- och gymnasieskola) med ramverket MCRF (Lithner m. fl. 2010) som grund för deras analysmetod. Resultaten från deras studie visade
att problemlösningsförmågan testades i 29-49% av uppgifterna i de olika proven och resonemangsförmågan testades i 15-78% av uppgifterna. Proven för kursen Matematik A,
som i den nya ämnesplanen (Skolverket 2011) ersattes av kurserna Matematik 1a/b/c,
testade både problemlösningsförmågan och resonemangsförmågan i 49% av uppgifterna.
Dessa resultat skiljer sig från resultaten i den här studien där problemlösningsförmågan
tränades i 4% (Matematik 5000) och 7% (Matematik Origo) av uppgifterna och resonemangsförmågan tränades i 6% (Matematik 5000) och 10% (Matematik Origo) (se Tabell
3). Skillnaden mellan resultaten i de båda studierna kan bero på att studierna fokuserar på
olika typer av uppgifter. Uppgifter i läroböckerna är till för att eleverna ska få träna och
utveckla förmågorna, till skillnad från uppgifter i de nationella proven där eleverna ska
testas i förmågorna. Detta kan, tror jag, förklara varför förmågorna förekommer i större
andel uppgifter på proven än i läroböckerna, eftersom eleverna bör få flera möjligheter att
visa sina kunskaper i varje förmåga. Det är även färre uppgifter i de nationella proven än
i läroböckerna vilket kan innebära att även om böckerna har ett större antal uppgifter som
tränar förmågorna än proven så blir andelen lägre på grund av det stora antalet uppgifter.
På grund av det stora antalet uppgifter i läroböckerna tror jag att läromedelsförfattarna inte
är lika medvetna om fördelningen av förmågorna som författarna av de nationella proven.
Nationella prov har ett begränsat antal uppgifter vilket tror jag leder till att författarna är
mer medvetna om förmågorna, eftersom de inte kan lägga till fler uppgifter om någon förmåga testas mindre än övriga. Detta är inte ett lika stort problem för läromedelsförfattarna
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vilket kan ses i det stora antalet uppgifter som böckerna innehåller. Läromedelsförfattarna
är alltså inte lika begränsade av antalet uppgifter vilket i min mening kan vara en orsak
till den sämre fördelningen av förmågor.
Eftersom Boesen, Lithner och Palm (2016) grundade sin analys i samma ramverk som
denna studie kan de kompetensrelaterade aktiviteterna (CRA) jämföras. Likt denna studie
är det två CRA av problemlösningsförmågan som dominerar uppgifterna, CRA I (tolka)
och CRA II (använda), dessa testas i 24-49% respektive 29-49% av uppgifterna (Matematik A: 49% för båda CRA). CRA III (värdera) testades i 0-4 % av uppgifterna (2% i
Matematik A). Boesen, Lithner och Palm (2016) beskriver CRA II som uppgiftslösning
vilket innebär att den kan jämföras med CRA II a i denna studie. I Tabell 4 kan man se
att det för båda läroböckerna i denna studie fanns två CRA som tränades i större andel
uppgifter än de övriga, dessa var CRA I (analysera problem) och CRA II a (lösa problem).
I Matematik 5000 tränades CRA I i 3,3% av uppgifterna och CRA II a i 3,1%. Motsvarande andelar för Matematik Origo var 6,7% respektive 6,3%. CRA III (värdera) tränades
i 0,6% (Matematik 5000) och 0,2% (Matematik Origo) av uppgifterna i denna studien.
Andelarna i läroboksanalysen var återigen lägre än de i Boesen, Lithner och Palm (2016),
men man kan se att de kompetensrelaterade aktiviteterna för problemlösningsförmågan
följer ett liknande mönster, det vill säga att CRA I och CRA II a är de som testas och
tränas i störst utsträckning, både i de nationella proven och i läroböckerna.
Liknande resultat ses vid jämförelse av resonemangsförmågans CRA. Boesen, Lithner
och Palm (2016) har delat in CRA II (använda) och CRA III (värdera) i två skilda kategorier, men för denna jämförelse kan dessa resultat slås samman till en kategori av varje
CRA. I studien med de nationella proven testades CRA I (tolka) i 0-6%, CRA II (använda) i 11-78%, och CRA III (värdera) i 0-6% av uppgifterna (4%, 49% respektive 6% för
Matematik A). I läroboksanalysen tränades CRA I i 0,2%, CRA II i 5,6% och CRA III
i 0,1% av uppgifterna i Matematik 5000. I Matematik Origo tränades de i 0,5%, 9,3%
respektive 0,3% av uppgifterna. Även här kan liknande mönster anas där CRA II testas
och tränas i högre andel uppgifter än de övriga två CRA.
Boesen, Helenius m. fl. (2014) genomförde en studie med fokus på matematiska kompetenser i undervisningen via bland annat klassrumsobservationer där de undersökte hur
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undervisningstiden fördelades mellan olika kompetenser. I 29% av den observerade tiden gavs problemlösningsförmågan utrymme att utvecklas, motsvarande andel för resonemangsförmågan var 32% av tiden. Då problemlösningsförmågan tränades låg fokus
mest på CRA I (tolka) och CRA II (använda), som tränades i 25% respektive 27% av
tiden, och mindre fokus på CRA III (värdera), som tränades i 4% av tiden. Detta stämmer överens med resultaten i min studie där CRA I och CRA II tränades i större andel
uppgifter än CRA III (se stycket ovan och Tabell 4).
För resonemangsförmågan tränades CRA I (tolka) och CRA II (använda) ungefär lika
stor andel av tiden, 19% respektive 25%, men mindre tid lades på CRA III (värdera),
som tränades i 5% av tiden. Detta skiljer sig något från mina resultat när det gäller CRA
I, där jag hade betydligt mindre andel än CRA II (0,2-0,5% respektive 5,6-9,3%). Detta
kan bero på att de två studierna fokuserar på olika material, en läroboksanalys och en
klassrumsobservation. Men Boesen, Helenius m. fl. (2014) skiljer på olika undervisningsmetoder, då kan man utläsa att i de fall då CRA I tränas i högre andel av tiden bestod
undervisningsmomentet av att läraren gav eleverna någon typ av information som var
relaterad till kommande uppgifter, eller att läraren ledde klassen/gruppen i uppgiftslösning. I det undervisningsmoment där eleverna arbetade med uppgifter på egen hand eller
i grupp tränades CRA I i 13%, CRA II i 22% och CRA III i 4% av tiden. Andelen tid som
spenderades på CRA I (tolka) av resonemangsförmågan var något lägre i detta undervisningsmoment, men ändå inte lika lågt som i min analys. Denna skillnad kan bero på att
eleverna utöver lärobokens uppgifter även fick kompletterande material från läraren, samt
att observationsstudien kan ha analyserat andra läroböcker än de som jag har analyserat.
Som jag förstår det analyserades de uppgifter i läroböckerna som eleverna arbetade med
under observationstillfället vilket kan leda till skillnaden i resultaten då alla uppgifter från
läroböckerna kanske inte har analyserats.
Jonasson (2017) genomförde en liknande analys av läroböcker och förmågor i olika kurser (2a, 2b, 2c). Jonasson (2017) presenterade att 7-10% av uppgifterna i böckerna tränade
problemlösningsförmågan och 4-7% av uppgifterna tränade resonemangsförmågan. Även
detta resultat skiljer sig något från mina resultat där problemlösningsförmågan tränades i
4-7% av uppgifterna och resonemangsförmågan tränades i 6-10% av uppgifterna. I båda
studierna anser jag andelarna för de två förmågorna vara låga, men mina andelar är nå-
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got högre. Denna skillnad kan bero på att studierna använder något olika analysmetoder.
Jonasson (2017) klassificerar en förmåga till varje uppgift, den som är mest framträdande, medan min studie bara kontrollerar om en förmåga tränas i uppgiften eller ej vilket
kan leda till att en uppgift kan klassificeras som både problemlösning och resonemang i
min studie och då kan det förklara varför mina resultat visar att något högre andelar av
förmågorna tränas i uppgifterna.
Brehmer, Ryve och Van Steenbrugge (2016) genomförde en studie av matematiska problem i svenska matematikböcker för gymnasiet där de bland annat fokuserade på vilka
svårighetsnivåer matematiska problem finns på i läroböckerna. Deras resultat visar att
den största delen av matematiska problem återfinns på den högsta svårighetsgraden som
de kallar nivå 3 (motsvarande nivå c i min studie), några på nivå 2 (nivå b) och inga på
nivå 1 (nivå a). I denna studie fanns det uppgifter som klassificerades som matematiska
problem på alla svårighetsnivåer men den största andelen fanns på den högsta svårighetsnivån. Skillnaden kan bero på att analyserna grundar sig i olika definitioner av matematiska problem och problemlösning. Brehmer, Ryve och Van Steenbrugge (2016) går djupare
i sin definition av matematiska problem och problemlösning än min studie då de tar hänsyn till olika typer av matematiska problem och olika typer av problemlösningsmetoder
och processer. Min något vagare definition kan då leda till att jag analyserar uppgifter
som matematiska problem som kanske inte hade klassificerats som problem i den andra
studien.

Slutsats
Sammanfattningsvis kan man säga att elever har möjligheten att utveckla problemlösningsförmåga och resonemangsförmåga genom läroböckernas uppgifter. Genom min studie kan jag inte säga något om fördelningen och möjligheten att utveckla de övriga fem
förmågorna men enligt mig är andelen uppgifter som tränar problemlösning och resonemang lite låg, men stämmer överens med tidigare läroboksanalyser som till exempel
Jonasson (2017). Vidare har elever som gör uppgifter på de högre svårighetsnivåerna, b
och c, större möjlighet att utveckla båda förmågorna än elever som endast gör uppgifter
på den lägsta nivån. Oavsett vilken nivå eleverna gör uppgifter på kommer majoriteten
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av uppgifterna att träna samma CRA (kompetensrelaterade aktiviteter). För problemlösningsförmågan tränades CRA I (analysera problem) och CRA II a (lösa problem) i större
andel uppgifter än de övriga CRA, och för resonemangsförmågan var CRA II (föra resonemang) den dominerande, detta stämmer även överens med andra studier (Boesen,
Lithner och Palm 2016; Boesen, Helenius m. fl. 2014) av kompetensrelaterade aktiviteter
av problemlösnings- och resonemangsförmågan.
Frågan om vilket centralt innehåll uppgifterna finns under svarar inte direkt mot syftet
men kan enligt mig ge en inblick i hur läroböckerna är uppbyggda och vilket centralt
innehåll som kan behöva kompletterande material. Till exempel kan man i Tabell 4 och
6 se att det i båda läroböckerna var högst andel uppgifter som tränade båda förmågorna
under de kapitel som behandlade geometri, därför kan man försöka lyfta dessa förmågor
även när man behandlar annat centralt innehåll.
De viktigaste resultaten från den här studien är att alla kompetensrelaterade aktiviteter
inte kan tränas i lika stor utsträckning samt att andelen uppgifter som tränar de två förmågorna skiljer sig mellan svårighetsnivåerna. Därför anser jag att det är viktigt att lärare
är medvetna om vad läroböckernas uppgifter faktiskt tränar och ger eleverna möjlighet att
utveckla. Enligt mig kan liknande analyser av läroböcker vara till stor hjälp för lärare för
att bättre kunna leda eleverna genom användandet av läroböckerna och ge dem förutsättningar att få utveckla alla förmågor. Det är viktigt att veta vilka begränsningar det finns
i läroböckerna för att kunna komplettera med annat material vid behov, men även viktigt
att uppmuntra eleverna att göra uppgifter på flera olika nivåer eftersom förmågorna får
olika stort utrymme på de olika nivåerna.
Slutligen lite tankar inför fortsatt forskning. Det finns visserligen många analyser av läroböcker redan men jag anser att det finns mer utrymme för djupgående analyser (till exempel med MCRF (Lithner m. fl. 2010) som analysverktyg) av de övriga fem förmågorna.
Det kan även vara intressant att studera om det finns några skillnader mellan olika kurser,
både skillnader mellan olika spår, till exempel Matematik 1a-1c, men även skillnader mellan årskurser, till exempel Matematik 1-5. Hur ser möjligheten att utveckla förmågorna
och dess kompetensrelaterade aktiviteter (CRA) ut över de olika kurserna, finns det någon
skillnad beroende på vilka CRA som dominerar, eller fördelning över svårighetsnivåer?
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Som sagt anser jag att det är viktigt att ha sådana studier tillgängliga för lärare, speciellt
då det inte sker någon granskning av läroböcker på nationell nivå. Jag vill försäkra mig
om att jag kan ge mina elever så bra förutsättningar som möjligt och därför vill jag vara
medveten om vad som kan behöva kompletteras.
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A Analysschema
Tabell 8 Analysschema över kompetensrelaterade aktiviteter (CRA)
Problemlösning
Resonemang
Analysera matematiska
problem
- tolkning av problem,
att förstå och känna igen
Följa resonemang
olika beståndsdelar av problem
CRA I
- förstå och tolka egna
- förstå och välja
’tolka’
och andras resonemang
strategier
- problem som till exempel
kräver förenkling, införa
beteckningar, ändra
förutsättningar
a) Lösa matematiska problem
- ingen färdig lösningsmetod
- använda och anpassa olika
Föra resonemang
strategier och metoder
- välja och använda argument
som stödjer val och slutsatser i
b) Formulera matematiska
CRA II
gissningar, hypoteser,
problem
’använda’
påståenden, lösningar
- framställa egna problem
- till exempel omvandla en realistisk och bevis
- beskriva, visa
situation till ett
matematiskt problem
- vidareutveckla redan
formulerade problem
Värdera valda strategier,
Bedöma resonemang
metoder och resultat
- värdera egna och andras
CRA III
- bedöma och värdera en lösnings
resonemang
’värdera’ giltighet
- reflektera kring resonemang
- reflektioner kring, och under,
- skilja mellan olika typer
problemlösning
av matematiska resonemang

