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Sammanfattning 
 
Studien syftar till att besvara frågan hur läromedelsförfattare tar sig an det 
kommunikativa och laborativa arbetssätt som läroplan och kursplan i matematik 
förordar. Tre läromedel i matematik för år 1-3 har undersökts, angående hur ofta och 
på vilket sätt kommunikation eller laboration används. Både lärarhandledningar och 
elevböcker har undersökts. En historisk tillbakablick har gjorts för att se hur 
läroplanerna har förändrats och hur kommunikation och laboration har blivit en del av 
vår läroplan idag. Resultatet av studien visar att det i lärarhandledningarna gemensamt 
är stor betoning på hur viktig kommunikation och laboration är för elevernas lärande. 
Det som skiljer sig mellan läromedlen är hur kommunikationen och laborationen sker 
i klassrummet och den största skillnaden i jämförelsen mellan elevens bok och 
lärarhandledningen. 
 

Sökord: Lärarhandledning, läroplan, kvantitativ 
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1. Inledning 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) 1 och kursplanen i matematik 2 

talar om att vi ska främja elevens lust att lära och stärka elevens tilltro till sin förmåga. 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet och eleven ska få 

möjlighet att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 

erfarenheter. Utbildningen skall också ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera 

matematik i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på 

olika problem.3  

 

Undersökningar på senare år 4 har visat att matematikläromedlen ofta används som 

enskild räkning i elevböckerna, där varje elev sitter och räknar i sin elevbok. Om 

eleven inte förstår hur uppgiften ska lösas, ber eleven sin lärare om hjälp, för att 

fortsätta att räkna i sin bok. Detta är också min personliga erfarenhet från 

praktikperioden, där det var ovanligt att prata matematik och ännu ovanligare att 

använda ett laborativt material, trots att det var första klass. 

 

Elever är olika, och det finns många sätt att lära sig matematik på. Därför bör alla 

lärare tillhandahålla många olika varianter av undervisning för att tillgodose alla 

elevers möjlighet till lärande. Det är viktigt att variera undervisningen för att hålla 

elevernas intresse vid liv. Ett laborativt och kommunikativt arbetssätt kan vara ett sätt 

att få variation i undervisningen och ge eleverna en större förståelse för matematiken. 

 

Ett intresse väcktes då att ta reda på vad som krävs av mig som lärare för att 

matematiklektionerna ska ge eleverna möjlighet att kommunicera och laborera, och i 

vilken mån matematikläromedel som används idag, stödjer ett sådant arbetssätt. 

 

 

 
                                                 
1  1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
2 Skolverket. Kursplaner och betygskriterier 2000 
3 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
Skolverket. Kursplaner och betygskriterier 2000 
4 SOU 2004:97 Att lyfta matematiken (s. 12) 
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2. Syfte 
Mitt syfte med detta examensarbete är att undersöka hur matematikläromedel för de 

första skolåren, stödjer ett kommunikativt och laborativt arbetssätt som ett sätt att 

förstå och befästa kunskaper i matematik. Hur har läromedelsförfattarna lagt upp 

läromedlet?  På vilket sätt och hur ofta uppmanar de olika matematikläromedlen till 

kommunikation och laboration, och blir eleven själv, genom elevboken uppmanad att 

kommunicera matematik samt att använda sig av laborativt material. 

 

2.1. Frågeställningar 
De frågor jag valt att studera närmare är: 

1. Hur skiljer sig läromedlen i beskrivningen av hur de arbetar med 

kommunikation och laborativt arbetssätt? 

2. Hur ofta anvisar elevböckerna kommunikation? 

3. Hur många gånger ger lärarhandledningen instruktion om att kommunicera; 

lärare/elev eller elev/elev, och förändras det mellan år 1-3? 

4. Hur ofta anvisar elevböckerna att eleven ska använda laborativt material? 

5. Hur många gånger ger lärarhandledningen instruktion om laboration; ensam, i 

parövningar och i gruppövningar, och förändras det mellan år 1-3? 

 

3. Bakgrund 
En fundering inför detta arbete har varit varför lärare ska använda sig av ett 

kommunikativt och laborativt arbetssätt och hur läroplanerna har förändrats under 

åren för att formas till det vi har idag, där kommunikation och laboration är en viktig 

bit. Därför var det också intressant att ta reda på varför tankarna på det laborativa 

lärandet har varit i fokus under ett antal år och intresset vändes då till hur elever lär 

sig. 
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3.1. Hur lär elever? 
Tidigare var undervisning lika med lärande, men idag menar bland annat  Dysthe  5 att 

lärande sker när eleven är aktiv och får  kommunicera med en kamrat eller läraren för 

att kunskapen ska befästas. Hon skriver i sin bok; Dialog, samspel och lärande 

”lärande har med relationer att göra; lärande sker genom deltagande och genom 

deltagarnas samspel; språk och kommunikation är grundläggande element i 

läroprocesserna; balansen mellan det individuella och det sociala är en avgörande 

aspekt på varje läromiljö; lärande är mycket mer än det som sker i elevens huvud och 

har att göra med omgivningen i vid mening.” 6 Hon hänvisar också till Solomon & 

Perkins där de skriver att vid individuell inlärning är det viktigt att eleven får snabb 

återkoppling, personlig och situationsanpassad vägledning, uppmuntran samt strävan 

att få den lärande att förklara, reflektera och föreslå lösningar i stället för att 

presentera svar och korrigera fel.7 I ett socialt sammanhang stimuleras lärandet genom 

kommunikation och aktivt deltagande. 

 

3.2. Kunskapsmål eller processmål 
En av lärarens viktigaste uppgifter är att lära eleverna i det här fallet matematik, men 

hur gör man det? I Att lyfta matematiken betonas vikten av variation och kreativitet i 

klassrummet för att öka intresset för att lära sig matematik. Den växande trenden av 

”tyst räkning” i svensk skola är skadlig. 8 Vad är då matematikkunnande? Traditionen 

säger att kunnande är kunskaper och färdigheter. Kunskap är förståelse och 

memorering av begrepp och teorier. Färdigheter kan uttryckas som träning och 

automatisering av beräkningar, algoritmer och formelhantering.  De senaste åren har 

en delvis alternativ kunskapssyn 9 diskuterats bland matematikdidaktiker och 

matematiker utifrån begreppet kompetens. Begreppet innehåller fakta, förståelse, 

färdighet samt förtrogenhet och betonar samspelet mellan olika kunskapskategorier då 

man utövar matematik. 

 

                                                 
5 Dysthe O, Dialog, samspel och lärande (s.31) 
6 Dysthe O, Dialog, samspel och lärande (s. 31) 
7 Dysthe O, Dialog, samspel och lärande (s. 51) 
8 SOU 2004:97 Att lyfta matematiken (s. 15) 
9 SOU 2004:97 Att lyfta matematiken (s. 68) 
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Enligt Att lyfta matematiken 10 är det lilla barnets möte med matematik ofta avgörande 

för attityder, föreställningar och studieframgångar senare i livet. En satsning i förskola 

och de tidiga skolåren ger positiva effekter i hela utbildningssystemet.  Det borde 

betyda att vi bör satsa stort på de yngre barnens möte med matematik, att göra 

matematiken lustfylld. Här är processen fram till kunskapen den viktiga och 

diskussioner och samtal omkring matematik bör vara en naturlig del av 

matematikundervisningen.  

 

Hur kan vi då främja lusten att lära? Behovet av att förstå är en första punkt. Förstår 

man inte så kan man inte lära sig, och god självtillit är bra för lärandet. I Lpo94 står 

det att skolan skall sträva efter att varje elev 

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära  

• utvecklar sitt eget sätt att lära  

• utvecklar tillit till sin egen förmåga11 

Behovet av begriplighet i skolarbetet och att man tror på sig själv som en lärande 

individ är viktigt. Varierad undervisning är också ett sätt att få lust till att lära och 

kommunikation i matematik gör att det skapas ett positivt klimat i klassrummet där 

alla får göra sin röst hörd och har möjlighet att diskutera och värdera olika 

lösningsstrategier vilket kan engagera alla elever. 

 

Hur har dessa processmål kommit att bli en del av den läroplan vi arbetar under idag, 

och vad har hänt under läroplanshistorien?  

 

3.3. Läroplanens framväxande och förändring 
Redan i 1889 och 1900 års Normalplaner för folkskolan betonas värdet av 

förståelseinriktad problemlösning och även faran med mekaniska räkneövingar; 

…att öfva barnens förmåga att behandla praktiska uppgifter, 

hvilkas lösning kräfver klar uppfattning och eftertanke; och 

öfningarna att bibringa dem nödig räknefärdighet få icke ned 

                                                 
10 SOU 2004:97 Att lyfta matematiken (s.14) 
11 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (s.11) 
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sjunka till ett blott mekaniskt sysslande med uträkning av vissa 

tal efter en gifven regel och uppställning... 12

 

1962 kom grundskolans första kursplan efter införandet av 9-årig grundskola för alla. 

Lgr62 byggde mycket på realskolans matematikinnehåll ´academic math´ som var en 

strömning från USA för högre studier i matematik.13 Realskolan hade anammat denna 

matematik som i grunden byggde på vad experter i USA ansåg att man skulle 

undervisa elever i. Dessa var forskare och lärare vid universiteten men ingen var 

expert på att undervisa små barn i matematik. De införde mängdläran och deras ´the 

new math´ blev som en frälsningsrörelse över världen och den nådde även Sverige. På 

1960-talet bildades svenska kommittéer för att överföra denna nya matematik till 

svenska förhållanden, och sedan vällde mängdläran in över våra svenska 7-åringar. 

Det blev teoretisk matematik14 genom denna ”the new math” och med detta försvann 

troligen den matematik som talade om ”att öfva barnens förmåga att behandla 

praktiska uppgifter”, den konkreta matematiken som vi idag har återvänt till genom 

Lpo94, som förordar en laborativ, praktisk matematik, där en viktig bit är att göra 

matematiken begriplig för eleverna. Redan i Lgr69 började matematiken skilja sig 

starkt från tidigare kursplaner. Betydelsen av att förstå betonades starkare än tidigare 

och att utgå från elevens uppfattningar och tänkande. 

 

Undervisningen i matematik skall utgå från elevernas 

erfarenheter och föreställningar och grundas på förståelse. Den 

skall efter hand ge förtrogenhet med några väsentliga begrepp 

och tillvägagångssätt inom aritmetik, geometri, algebra och 

beskrivande statistik samt kännedom om funktions- och 

sannolikhetsbegreppen. Undervisningen skall vidare uppöva 

färdighet i numerisk räkning, även med tekniska hjälpmedel, och 

ge inblick i hur matematik används i olika sammanhang…  15

 

Ett särskilt Supplement till kursplanen i Lgr69 gavs ut med kompletterande 

anvisningar och kommentarer, men den hade också en stark prägel av den nya 
                                                 
12 Skolverket. Kommentar till grundskolans kursplan och betygskriterier i matematik (s. 58) 
13 Unenge J, Skolmatematiken i går, i dag och i morgon … med mina ögon sett (s.51ff) 
14 Unenge J, Skolmatematiken i går, i dag och i morgon … med mina ögon sett (s.54) 
15 Skolverket. Kommentar till grundskolans kursplan och betygskriterier i matematik (s. 64) 
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matematiken. Supplementen blev av olika anledningar den verkliga kursplanen i 

matematik och jämfört med tidigare kursplaner var förändringarna många i 

supplementets momentförslag. 

 

Så kom Lgr80 och här ses en återgång till basen i matematik;  

Tala, läsa, skriva och räkna utgör grunden för det mesta av det 

arbete som utförs i skolan och i arbetslivet. … Att elever tränar 

och systematiskt får utveckla de grundläggande 

kommunikationsfärdigheterna, tala, läsa, skriva och räkna, 

måste därför vara centralt i skolarbetet…  16

 
Problemlösning blev ett nytt huvudmoment och skulle förekomma inom alla 

huvudmoment.  

Undervisningen ska vara så konkret, att varje elev kan förankra 

begreppen och förstå användningen i praktiska situationer…  17

 

Här är vi åter tillbaka till den praktiska användningen av matematiken, att förstå 

matematiken som även talades om i 1889 och 1900 års Normalplan för folkskolan.  

 

3.4. Aktuella styrdokument 
Laborativa, kreativa övningar och kommunikation i matematik är en möjlig väg som 

kan ge eleverna förståelse för matematiken, och att de ser sambandet mellan 

skolmatematiken och vardagen. I kursplanen för matematik 18 kan vi läsa om hur 

viktig matematiken är för att kunna fatta välgrundade beslut i vardagslivets många 

valsituationer. Under rubriken ”ämnets syfte och roll i utbildningen” betonas att 

matematikutbildningen ska utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter 

att kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer, samt att eleven skall få 

uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa 

problem. Utbildningen skall också ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera 

matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter 

förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem. Vidare skall skolan i sin 

                                                 
16 Skolverket. Kommentar till grundskolans kursplan och betygskriterier i matematik (s. 66) 
17 Skolverket. Kommentar till grundskolans kursplan och betygskriterier i matematik (s. 68) 
18 Skolverket. Kursplaner och betygskriterier 2000 (s. 26ff) 
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undervisning sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda 

logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt 

förklara och argumentera för sitt tänkande. För att framgångsrikt kunna utöva 

matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper 

om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer.  

 

Lpo 94  19 skriver att skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras 

att inhämta kunskaper. Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva 

lärandet. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få 

utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 

förmåga. De skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt 

och lösa problem. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att 

eleverna skall tillägna sig kunskaper. I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de 

praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Eleverna skall få pröva 

och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. En harmonisk 

utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och 

gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som 

elever skall tillägna sig. Ger dagens matematikläromedel eleven möjlighet att få pröva 

och utforska, samt utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar? 

 

4. Metod och material 
Den metod som använts för undersökningen är litteraturstudier, främst av tre 

läromedel i matematik för de första skolåren, men även litteratur som beskriver 

kommunikation och laboration som ett arbetssätt i matematik. Lpo94 och Kursplan i 

matematik har använts för att se vilka direktiv som finns i de styrande dokumenten, 

vad gäller kommunikation och laborativt arbetssätt. 

 

De matematikläromedel som ingått i undersökningen är; Rockström B, Lantz M, 

Matteboken, Jakobson B, Marand E. Lilla mattestegen och Ohlsson I, Forsbäck M, 

Mårtensson A, Multimatte. Dessa matematikläromedel är tänkta att användas för år 1-

3, och jag har valt dem för att både Matteboken och Lilla mattestegen är vanliga 

matematikläromedel ute i skolorna. Multimatte valdes för att jag, på en av 
                                                 
19 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshem 
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lärarutbildningens matematikkurser, gjort en litteraturstudie av Multimatte, och vid 

jämförelse med övriga läromedel skiljde sig Multimatte från dessa på flera områden. 

Skillnaden ses främst genom att elevböckerna är indelade i ämnen i stället för 

terminer, vilket gör att elevböckerna kan användas under flera år och man kan plocka 

de uppgifter som är lämpliga för just den ämnesdel klassen arbetar med. Dessutom 

hävdar författarna att detta sätt att arbeta som Multimatte står för är ett sätt att 

förverkliga styrdokumentens intentioner och att undvika elevers tävling i matematik, 

att vara först i matteboken. Därför var det intressant att ta in läromedlet i denna studie, 

för att ta reda på om skillnaden är stor även när det gäller kommunikativt och 

laborativt arbetssätt.  

 

En jämförelse kommer att göras vad gäller förändringar i antalet uppmaningar till 

kommunikation eller laboration mellan åren 1-3. Detta går bara att göra i Matteboken 

och Lilla mattestegen eftersom dessa läromedel är uppbyggda för att användas två 

elevböcker per år. Däremot går inte Multimatte att studera på detta sätt eftersom 

läromedlet har elevböcker som är baserade på ämnesområden som man använder 

under alla tre år. 

 

Handledningen till läromedlen har studerats noggrant. Först helheten utifrån hur 

läromedlet är uppbyggt, sedan mer ingående kring hur kommunikation och laborativt 

arbetssätt instrueras att användas tillsammans med läromedlet. Lärarhandledningarna 

har varit instruktiva utifrån varje uppslag i elevboken, därför valdes att utgå från detta 

och göra en kvantitativ undersökning utifrån kommunikation och laboration. 

Förekomst av uppmaning till läraren att kommunicera, genom exempelvis frågor, 

uppmaningar till eleven att ensam använda sig av laborativt material, uppgifter för 

eleven att lösa tillsammans med en kamrat, både laborativt och kommunikativt samt 

förekomst av gruppövningar med laborativt inslag.   

 

Undersökningen av elevböckerna har gått till på följande sätt:  

Varje sida i elevboken har undersökts för att ta reda på om det funnits någon uppgift 

att kommunicera med en kamrat eller med läraren, antingen genom textuppmaningar 

eller genom symboler. Varje sida i elevboken har också undersökts för att ta reda på 

om det funnits någon uppgift med uppmaning att använda laborativt material när 

eleven ska lösa uppgiften. Laborativ gruppövning räknades även som kommunikativ 
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eftersom det alltid kräver en kommunikation antingen med läraren eller med kamrater 

för att genomföra övningen, vid laborativ parövning räknades kommunikation mellan 

elever. 

 

4.1. Definitioner 
Eftersom undersökningen ska ta reda på hur läromedlet förordar kommunikation i 

klassrummet är det viktigt att definiera vad kommunikation och laborativt arbetssätt 

är. Kommunikation, anser jag, är när elever får prata matematik med andra elever 

eller med läraren, för att kunna föra logiska resonemang och muntligt argumentera för 

sitt tänkande. Undersökningen ger svar på hur ofta som läromedlet förordar 

kommunikation och på vilket sätt, samt även om och i så fall hur lärarhandledningen 

anvisar om kommunikationen. Det laborativa arbetssättet har jag definierat till; 

elevernas möjlighet att laborera med något i händerna eller med kroppen, för 

skapande och utforskande verksamhet som hjälper eleven att utveckla sin förmåga att 

förstå. 

 

Nedan definieras de undersökta variablerna: 

 

Kommunikation mellan lärare och elev:  

• När läraren ställer frågor eller uppmanar eleven att berätta; enskilt eller i 

grupp, hur den har tänkt 

• När läraren leder en gruppövning som involverar kommunikation mellan elev 

och lärare. 

 

Kommunikation mellan elev och elev: 

• När eleverna gör en undersökning i klassen 

• Funderar tillsammans med en kamrat om varför de har gjort på just detta sätt  

• Spelar ett spel tillsammans 

 

Kommunikation i elevböckerna: 

• När textinnehållet eller en symbol ger eleven instruktion om att kommunicera 

matematik med en kamrat. 
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Laborativa övningar enskilt: 

• När eleven ensam får laborera med föreslaget material samtidigt som läraren 

går igenom gemensamt med klassen den aktuella sidan i boken 

• När eleven ska/får använda sig av laborativt material för att stärka inlärningen  

vid arbete i elevboken. 

 

Undersökningen visar inte när läraren själv använder laborativt material under en 

genomgång och eleven blir observatör utan att själv vara aktivt laborerande. 

Undersökningen tar inte heller upp de uppgifter där eleven ska rita en teckning, även 

om eleven är aktiv och gör något, eftersom det inte är ett material som går att laborera 

med.  

 

Laborativa övningar i par: 

• När eleven tillsammans med en kamrat spelar ett spel som tränar det aktuella 

momentet. 

• När eleverna i par ska undersöka sin omgivning eller ett speciellt föremål 

• När eleven tillsammans med en kamrat gör övningar med t.ex. mätning, 

vägning eller räkning med miniräknare (i par). 

 

Laborativa övningar i grupp/klass: 

• När eleverna under ledning av läraren ska genomföra lekar, eller göra 

gemensamma aktiviteter med laborativt material eller med kroppen. 

 

Laborativa övningar i elevböckerna 

• När eleverna läser instruktioner om att laborera eller genom en symbol förstår 

att de ska göra en laborativ övning. 
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5. Resultat 
Nedan beskrivs hur varje enskilt matematikläromedel är uppbyggt samt vad 

läromedlets lärarhandledning skriver initialt om laboration och kommunikation. Sedan 

redovisas resultatet; uppdelat i kommunikation och laboration Under varje rubrik 

redovisas resultatet utifrån de frågeställningar som är beskrivna tidigare. 

 

5.1. Analys av matematikläromedlen 
Här följer en beskrivning av läromedlen som ingår i undersökningen. Varje läromedel 

beskrivs utifrån hur det är uppbyggt med elevböcker och lärarhandledning samt hur 

lärarhandledningen beskriver att läromedlet ska användas, och vad författarna betonar 

som viktigt vad gäller kommunikation och laboration. 

 

5.1.1. Matteboken 
Läromedlet ”Matteboken” innehåller sex elevböcker och tre lärarhandledningar. 

Tanken är att varje år hinna med två elevböcker. I inledningen av de tre 

lärarhandledningarna betonar författarna att eleverna bör få många tillfällen att aktivt 

arbeta med konkret material. De får då hjälp av alla sina sinnen och tränas i att iaktta, 

jämföra, strukturera och analysera för att sedan beskriva sina handlingar och 

upplevelser i ord. De skriver vidare att laborativa material, särskilt de strukturerade 

materialen, är nödvändiga vid den första talinlärningen. Detta gäller den första tiden 

av talinlärningen, sedan ska eleverna ta steget över till det abstrakta tänkandet och 

symbolspråket. Lärarhandledningen ger också tips på olika typer av laborativt 

material; Knappformar, talbilder, tiobasmaterial, pengar och talkort. Vidare betonas 

språkets betydelse för begreppsbildningen och det logiska tänkandet, att eleven får 

”tala matematik” är mycket viktigt för att utveckla elevens matematiska förmåga 

anser författarna. När eleven formulerar sina tankar i ord görs tankarna tydliga. De 

måste sorteras och uttryckas så att de blir förstådda av andra. Elever som ofta får träna 

sig i muntlig framställning i resonemang, förklaringar och redovisningar blir goda 

tänkare och talare, hävdar författarna. 

 

Varje kapitel i elevboken inleds med en samtalsbild där läraren ska samtala med 

klassen om bilden, sjunga eller läsa versen. Man berör frågor som exempelvis; 
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handlar något om matematik, och eleverna får möjlighet att själva hitta på frågor.  

Inför ett nytt delmoment så uppmanar lärarhandledningen till en förövning som ofta är 

laborativ för att eleven först ska skaffa sig en konkret uppfattning om vad övningen 

handlar om för att sedan kunna arbeta med ämnesområdet i boken. 

 

Lärarhandledningen betonar hur viktigt författarna anser det vara med kommunikation 

och att eleverna får möjlighet att använda laborativt material, i alla fall till att börja 

med, sedan bör man fasa ut materialet för att eleven ska börja klara abstrakt tänkande. 

Man kan ta in materialet när nya ämesområden behandlas men bara för ett tag. 

 

Sedan följer en indelning av varje uppslag i boken och hur läraren ska arbeta med 

detta. För varje uppslag i boken beskriver författarna lämpliga samtalsfrågor eller 

lämpligt laborativt material som man kan använda sig av i samband med att eleverna 

arbetar med den aktuella sidan.  

 

5.1.2. Lilla mattestegen 
Lilla mattestegen består av sex elevböcker som är tänkt att användas i år 1-3 med två 

böcker per år, en lärarhandledning för varje år, samt fyra mattelådor som används för 

färdighetsträning. Efter Lilla mattestegen finns ett fortsättningsmaterial för år 4-9 som 

heter Mattestegen. 

 

I lärarhandledningen skriver författarna att läraren ges stor frihet att använda 

arbetssätt och tid till att diskutera och arbeta praktiskt med matematik tillsammans 

med barnen.  

 

När eleverna ska använda sig av mattelådorna för sin färdighetsträning så uppmuntras 

de att till en början använda sig av konkretionsmaterial när de räknar. Varefter de blir 

säkrare kan de räkna utan material. 

 

De skriver också att språket är viktigt för taluppfattningen. Det betonas också att det 

konkreta matematikarbetet måste ske i nära samarbete med språket och att eleverna 

behöver tränas i att sätta ord på vad de gör. Barnen måste uppmuntras till att försöka 

uttrycka sina tankar i ord och undan för undan utöka sitt matematiska ordförråd, 
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eftersom språket utvecklas i ett socialt sammanhang. Det anses viktigt att barnen inte 

bara ”gör och gör” utan de måste också få tillfällen till eftertanke och reflektion. 

Lärarens frågor är viktiga, t ex. Hur tänkte du? 

 

Om att arbeta i grupp skriver författarna att flera uppgifter i tredje, fjärde, femte och 

sjätte boken är lämpliga att lösa i grupp. Lärandet sker i ett socialt sammanhang vilket 

innebär att eleverna behöver prata matematik i grupp. Innan eleverna diskuterar i 

grupp är det viktigt att de får tänka och försöka lösa uppgiften individuellt. Därefter 

diskuterar de varandras lösningar och försöker komma fram till den lösning de tycker 

är bäst. Till sist diskuterar och jämför grupperna sina lösningar i hela klassen och får 

motivera varför de valt just den lösning de valt. 

 

5.1.3. Multimatte  
Multimatte består av sju elevböcker som är indelade i tre olika matematiska områden: 

Räknefärdigheter I-III, Problemlösning A och B samt Geometri och mätningar A och 

B. Till dessa elevböcker följer en utförlig lärarhandledningspärm, en omfångsrik pärm 

med kopieringsunderlag samt en CD-skiva. 

I lärarhandledningen går författarna igenom vad läroplanen och kursplanen säger om 

matematik och vad författarna har tänkt att man ska göra för att uppnå detta. Det finns 

råd för hur man ska jobba med läromedlet samtidigt som författarna skriver att 

läromedlet går att använda som läraren själv önskar; kanske att plocka delar ur för att 

göra vissa övningar. Inför varje nytt ämnesområde beskriver lärarhandledningen vad 

eleven måste kunna för att gå vidare, om inte eleven har de kunskaper som krävs så 

finns extraövningar att göra i kopieringsunderlaget samt på CD-skivan.  
 

Läromedlet använder sig av ett analytiskt synsätt (enligt kursplanen) som utgår från 

helheten och undersöker delarna. Men även ett syntetiskt arbetssätt vid 

färdighetsträning. Det är inte själva svaret som är det intressanta utan i stället 

processen, vägen fram till svaret. Barnen måste få hjälp med att bl.a. förstå 

sambanden i matematik och att utveckla effektiva strategier som de verkligen förstår 

och inte bara använder. Det är viktigt att vi som lärare ställer frågor som ger 

tankeproduktion och inte bara svarsproduktion. 
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Författarna skriver också om språkets roll, att alla behöver kunna sätta ord på sina 

tankar för att utveckla sina begrepp och kunskaper. Det räcker inte med att eleven 

”hör” läraren säga matteord eller läser dem i en bok – de måste själva använda dem 

naturligt. Detta innebär att barnen måste få möta aktiviteter, där de i par eller 

smågrupper pratar matematik. Alla komponenter i Multimatte innehåller många 

sådana övningar, där barnen spontant pratar matematik med sina kamrater i 

meningsfulla sammanhang. Materialet ger också en möjlighet att få bort det 

tävlingsmoment många barn ägnar sig åt, att vara först i matteboken, istället för att 

kunna mest om matematik, skriver författarna. 

 

5.1.4. Sammanfattning 
Matteboken och Lilla mattestegen är läromedel där principen är att man jobbar sida 

efter sida i elevboken och där läraren har genomgång med klassen för att instruera hur 

eleverna ska arbeta. Lärarhandledningen ger tydliga instruktioner: samtala med 

barnen, barnen ska arbeta i par och använda tärningen osv. Multimatte har en  utförlig 

handledning som tar upp mycket om det aktuella ämnesområde  samt om vad läraren 

bör vara observant på utifrån vad eleven kan innan och vad den ska kunna efter 

arbetet. Handledningen skriver också om läraren roll och förhållningssätt. Inför varje 

uppslag i elevboken finns instruktioner om vilka laborativa övningar och 

samtalsfrågor som kan användas. Det finns en tydlig arbetsgång utifrån 

ämnesområden att använda sig av men lärarhandledningen uppmuntrar läraren till att 

själv göra en bedömning vad de ska arbeta med i klassen. Läraren ges en större frihet 

att använda de ämnesindelade elevböckerna och plocka arbetsmoment ur de olika 

böckerna. I alla tre lärarhandledningar betonas hur viktigt det är att använda sig av 

kommunikation och laboration. Det som skiljer de olika läromedlen åt är 

elevböckerna, där Multimatte har elevböcker där eleven själv kan se när den ska 

arbeta med kommunikation och laboration, ofta utan lärarens instruktioner. 

Matteboken och Lilla mattestegens elevböcker innehåller väldigt få uppgifter att 

kommunicera eller använda laborativt material till. 
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5.2. Kommunikativa övningar 
Nedan beskrivs det totala antalet kommunikativa övningar som förordas i elevböcker 

och lärarhandledningar. 

 

5.2.1. Elevböckerna 
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Fig. 1. Antal kommunikativa övningar i elevböckerna. 

 

Vid undersökning av Mattebokens elevböcker framkom att kommunikation 

uppmanades 11 gånger totalt i hela läromedlet, medan Lilla mattestegens alla 

elevböcker visade att kommunikation endast uppmanades en gång. I Multimattes 

elevböcker görs kommunikation tillsammans med en kamrat tydlig för eleven genom 

en symbol, samt en förklarande text. Det förekommer 315 gånger i elevböckerna (se 

fig.1). 

 

Vid en jämförelse mellan de tre olika läromedlens elevböcker konstateras att Lilla 

mattestegen och Matteboken visar några enstaka gånger (via symbol eller text) att 

eleverna ska kommunicera matematik. I Multimatte kan eleven på nästan varje sida 

se, med hjälp av symboler, att det ska användas kommunikation med en kamrat i vissa 

övningar.  
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5.2.2. Lärarhandledning 
Här redovisas det totala antalet kommunikativa övningar som lärarhandledningarna 

uppmanade till. 
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Fig. 2. Antal kommunikativa övningar i lärarhandledningarna. 

 

När lärarhandledningarna jämfördes framkom att kommunikation i någon form 

förekommer 381 gånger i Matteboken, 431 gånger i Lilla mattestegen och 285 gånger 

i Multimatte. 

 

5.2.2.1. Kommunikation mellan lärare och elev 
I Matteboken förekom en uppmaning att använda kommunikation mellan lärare och 

elev 265 gånger, i Lilla mattestegen; 362 gånger och i Multimatte; 143 gånger. (se 

fig.2) 

 

5.2.2.2. Kommunikation mellan elever 
Att få samtala matematik med en kamrat förekom 116 gånger i lärarhandledningen för 

Matteboken. I Lilla mattestegen uppmanades till samtal i matematik tillsammans med 

en eller flera kamrater 96 gånger och Multimatte uppmanade till samtal med en eller 

flera kamrater 142 gånger (se fig.2). 
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5.2.2.3. Jämförelse av kommunikation i år 1-3 
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Fig. 3. Förändringar i kommunikation mellan lärare och elev, år 1-3 
 

När jämförelse gjordes mellan år 1-3 i hur ofta lärarhandledningarna förordade 

kommunikation mellan lärare och elev, framkom att Matteboken uppmanade 152 

gånger i år 1, 67 gånger i år 2 och 46 gånger i år 3. (152 – 67 – 46). Lilla mattestegen 

uppmanade 137 gånger i år 1, 123 gånger i år 2 och  102 gånger i år 3. (137 – 123 – 

102). (se fig. 3). 
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Fig. 4. Förändringar i kommunikation mellan elev och elev, år 1-3 

 

I Mattebokens lärarhandledning uppmanades till kommunikation mellan elever 49 

gånger i år 1, 37 gånger i år 2 och 30 gånger i år 3. (49 – 37 – 30). Lilla mattegens 

lärarhandledningar uppmanade 29 gånger i år 1, 21 gånger i år 2 och 19 gånger i år 3. 

(29 – 21 – 19). (se fig. 4). Notera att Multimatte inte har elevböcker som är indelade i 
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år utan i ämnesområden och att det därför inte är möjligt att göra någon jämförelse 

mellan åren. 

 

Elevböckerna visar stor variation i antal kommunikativa övningar som görs tydliga för 

eleven medan lärarhandledningarna visar på många övningar som är kommunikativa i 

alla läromedlen.  

 

5.3. Laborativa övningar 

Nedan beskrivs det totala antalet laborativa övningar som uppmanas till i 

elevböckerna och i lärarhandledningarna. 

 

5.3.1. Elevböckerna 
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Fig. 5. Antal laborativa övningar i elevböckerna. 

 

Vid undersökning av Mattebokens elevböcker framkom att laborativt arbete gavs 

instruktion om vid 3 tillfällen i hela läromedlet. I Lilla mattestegen uppmanades det 

till att arbeta laborativt totalt 35 gånger, varav 11 visades med symbol och i 

Multimattes elevböcker framkom att eleven uppmanades med en symbol samt text att 

arbeta laborativt med en eller flera kamrater 153 gånger genom hela läromedlet. (se 

fig.5). 
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5.3.2. Lärarhandledning 
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Fig. 6. Antal laborativa övningar som lärarhandledningarna uppmanar till. 

 

5.3.2.1. Enskilt laborativt arbete 
Efter undersökning av det laborativa arbetssättet i Matteboken konstaterades att 

ensamarbete med laborativt material förordades 96 gånger. I Lilla mattestegen 

uppmanades det till laborativt arbete ensam; 110 gånger och i Multimattes 

lärarhandledning konstateras att ensamarbete med laborativt material förordades 112 

gånger. (se fig.6). 

 

5.3.2.2. Laborativt pararbete 
Att arbeta i par med laborativt material ska användas 89 gånger i Matteboken. I Lilla 

mattestegen uppmanas till pararbete med laborativt material 54 gånger och i 

Multimatte uppmanas till pararbete med laborativt material 89 gånger. (se fig. 6). 

 

5.3.2.3. Laborativt arbete i grupp 
Mattebokens lärarhandledning uppmanade till arbete i grupp 33 gånger. Lilla 

mattestegen uppmanade 49 gånger att läraren skulle använda sig av laborativt arbete i 

grupp och i Multimatte förordas laborativt arbete i grupp 28 gånger. (se fig.6). 
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5.3.2.4. Jämförelse av laborativt arbete i år 1-3 
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Fig. 7. Laborativt arbetssätt ensam 

 

I Mattebokens lärarhandledning förekom uppmaning till laborativt arbete ensam 58 

gånger i år 1,  30 gånger i år 2 och 8 gånger i år 3. (58 – 30 – 8). I Lilla mattestegen 

uppmanades till laborativt arbete ensam; 85 gånger i år 1, 33 gånger i år 2 och 19 

gånger i år 3. (85 – 33 - 19). (se fig. 7). 
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Fig. 8. Laborativt arbete i par 

 

I Mattebokens lärarhandledning förekom uppmaning till laborativt pararbete 39 

gånger i år 1, 23 gånger i år 2 och 27 gånger i år 3. (39 – 23 – 27). I Lilla mattestegen 
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förekom den uppmaningen 18 gånger i år 1, 21 gånger i år 2 och 15 gånger i år 3. (18 

– 21 - 15). (se fig.8). 
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Fig. 9. Laborativt arbete i grupp 

 

Undersökningen av hur ofta det laborativa arbetet i grupp användes, visade att 

Mattebokens lärarhandledning uppmanade 13 gånger i år 1, 19 gånger i år 2 och 1 

gång i år 3. (13 – 19 – 1). Lilla mattestegen uppmanade 28 gånger i år 1, 16 gånger i 

år 2 och 5 gånger i år 3. (28 – 16 - 5). (se fig. 9). 

 

Eftersom Multimatte inte har elevböcker som är indelade i år utan i ämnesområden 

går det inte att göra någon jämförelse utifrån laborativt arbete, för att se om det skiljer 

något från år till år. 

 

Elevböckerna visade en stor skillnad i hur många övningar som eleven uppmanades 

till att laborera, där dominerade Multimatte stort. (se fig.5). Enskilt laborativt arbete 

var den typ av laboration som förekom flest gånger i alla läromedlen medan 

grupparbeten sällan användes. 
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6. Diskussion 
Analysen av lärarhandledningarna visade på en stor likhet i hur viktigt författarna 

ansåg att kommunikation var under matematiklektionerna. För att eleverna ska ha 

möjlighet att reflektera så krävs samtal och frågor som gör att eleverna får formulera 

sina tankar i ord. I Lilla mattestegen kommenteras i inledningen av 

lärarhandledningen att lärarens frågor är viktiga, och det kommer också fram i den 

kvantitativa delen av denna undersökning där vi ser att lärarens samtal med eleven är 

den dominerande formen av matematiksamtal. 

 

När undersökningen genomförts och resultatet skulle redovisas kom en fundering upp 

om att föra samman de kommunikativa uppgifter som förekom i elevböckerna med de 

som lärarhandledningen uppmanar till. Men problem uppstod då, eftersom 

Matteboken och Lilla mattestegen hade få uppgifter i elevböckerna och de var 

omtalade redan i lärarhandledningen medan Multimatte hade många uppgifter i 

elevböckerna som inte alls omtalades i handledningen. Valet föll därför på att separera 

dessa uppgifter. Utifrån fig. 2 och 6 kan man möjligen dra slutsatsen att skillnaderna 

inte är så stora mellan läromedlen men då måste hänsyn tas till elevböckernas stora 

variation i uppgifter som stödjer kommunikativt och laborativt arbetssätt. Här bör 

alltså läggas till en mängd kommunikativa samt laborativa övningar som Multimattes 

elevböcker uppmanar till. 

 

Intressant var även den dominans Lilla mattestegen uppvisade med lärare-elev-samtal. 

Nästan dubbelt så många som Matteboken och över tre gånger så många som 

Multimatte. Här kan kanske en viss lärardominans anas. Det är läraren som för 

samtalet framåt och eleven svarar på lärarens frågor. Om det är bra eller dåligt beror 

alldeles på vilken typ av frågor som läraren ställer. Är det öppna frågor som gör att 

eleven får tänka och komma med olika lösningar så är det bara positivt, medan frågor 

där eleven ska komma med det ”rätta” svaret kan vara hämmande, där några elever får 

möjlighet att ”glänsa” medan andra kan känna att de inte är duktiga i matematik, 

vilket kan vara förödande för deras fortsatta matematikinlärning. Viktigt vid all 

kunskapsinlärning är att elever har ”tilltro till sin förmåga” som Lpo94 skriver. En 

tanke går också till de tysta och försynta eleverna som kanske inte vågar prata i 

helklass. Får de en möjlighet att samtala matematik eller blir det bara en lyssna-
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situation för dem när läraren samtalar med några få elever i helklass-situation? Vid 

kommunikation mellan eleverna kan elevens tankar stärkas, både genom att själv få 

”höra” vad man tänker, och genom det kunna reda ut sina tankar, men även genom att 

få lyssna till hur andra elever tänker i fråga om det aktuella området. Naturligtvis 

finns det även nackdelar med den kommunikation som förekommer mellan elever. 

Det kan exempelvis vara att endast en av eleverna pratar och den andre inte samtalar 

alls; av ointresse eller annat. Det kan också vara så att en elev inte kan så mycket om 

det aktuella ämnesområdet och vilseleder den andre eleven så att felaktig kunskap lärs 

in. Här är det viktigt med lärarens deltagande och diskussion i större grupp också för 

att reda ut felaktigheter. 

 

En annan intressant del av resultatet är den markanta skillnad i kommunikation mellan 

åren som visade sig. Matteboken minskade sin kommunikation mellan lärare och elev 

avsevärt. Samma tendens ses i uppmaningen att kommunicera mellan elever men inte 

lika framträdande. I Lilla mattestegen ses detta också; lärarens samtal med eleven är 

ganska starkt hela tiden men minskningen är ändå ganska stor. Även när det gäller 

elevernas egna samtal med varandra ser vi detta men deras samtal är lågt redan från 

början men minskar trots det. 

 

De kommunikativa övningarna minskar ju längre man arbetar med läromedlet, 

kommunikationen mellan elev och lärare minskar, liksom mellan elev och elev. Är 

detta det bästa för att eleverna ska inhämta kunskap? Jag tror att det är viktigt att inte 

glömma bort den kommunikativa biten. Att diskutera lösningsstrategier inte bara 

under elevernas första år i skolan, utan även högre upp i åldrarna för att stärka 

förståelsen  och hjälpa de elever som har svårt för matematik att förstå. Ge dem  en 

möjlighet att reda ut missförstånd som kan hindra dem i deras fortsatta förståelse av 

matematiken. En förklaring till varför de kommunikativa övningarna minskar genom 

åren kan vara vilka läsförmågor eleverna har. I början av skolan kan inte alla elever 

läsa, de kan behöva hjälp att förstå matematik och där kan lärarens samtal vara en 

viktig bit. Därför är det rimligt att kommunikationen minskar under åren, men frågan 

är om det är det bästa sättet. Frågan har inget svar i denna undersökning men kan 

kanske vara något att forska vidare på.   
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När det gäller det laborativa arbetssättet talar alla tre läromedel om vikten av att ha ett 

laborativt arbetssätt i inledningsskedet av matematikinlärningen. Detta för att eleverna 

ska kunna förstå översättningen av antal till matematikspråkets abstrakta symboler för 

antalet. I resultatet kan också ses den minskning av det laborativa materialet som i 

Matteboken användes vid ensam laboration 58 gånger i år 1 men minskade till 8 

gånger i år 3. Pararbete med laborativt material minskade bara lite. Från 39 till 27, 

medan det laborativa arbetet i grupp minskade från 13 till 1. Man kan tydligt se att 

lärarens undervisning är starkast i år 1, när eleverna fortfarande har lite svårt med 

läsningen. Där är också elevernas behov av att använda laborativt material stort vilket 

innebär att de har många tillfällen till laborativa övningar både ensam, i par och i 

grupp. Laborationer ensam och i par minskar och framför allt minskar laborativa 

uppgifter i grupp. 

 

Lilla mattestegen följer samma spår med en stor minskning av det laborativa 

materialet som eleven ensam använder. Pararbetet är ungefär lika lågt medan det 

laborativa arbetet i grupp minskade kraftigt från år 1 till 3. 

 

Detta är en naturlig väg om det laborativa sättet att arbeta är ett sätt att översätta antal 

till det abstrakta symbolspråket, men en fundering smyger sig in i sammanhanget om 

det innebär mer och mer ”tyst räkning” ur elevböckerna och elevernas möjligheter att 

få göra matematiken konkret och verklighetsnära försvinner. Då har det plötsligt blivit 

till elevens nackdel. 

 

Det finns fortfarande många möjligheter att arbeta med laborativt material även när 

eleverna går i högre klasser än 1:an. Framförallt när man arbetar med ett tema som 

kan ta in matematiken praktiskt i klassrummet eller under enklare former; när 

eleverna tränar exempelvis 5:ans gångertabell kan de arbeta i par och slå tärning 

(använd gärna 10 tärning) och turas om att komma på vilket svaret blir. Detta 

arbetssätt kan vara en möjlighet att få en varierad undervisning i klassrummet, en 

variation som skapar motivation och intresse för matematik som ett roligt ämne, inte 

bara tråkig räkning i elevböckerna. Är då laboration alltid bra vi inlärning av nya 

begrepp, kan man fråga sig? Jag tror att det generellt är bra för att konkretisera och 

öka förståelsen för vad man håller på med. I högre klasser kan ritningar och ”att tänka 

med pennan i handen” vara hjälpmedel för att öka förståelsen, medan för de yngre 
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åldrarna kan vara viktigt att använda kroppen eller ett konkret material för att öka 

förståelsen. 

 

Vad gäller den skillnad som läromedlen uppvisar mellan vad man kan utläsa ur 

elevböckerna och vad lärarhandledningen säger så krävs en hel del av läraren för att få 

matematiklektionerna både kommunikativa och laborativa. Vid ”tyst räkning” ur 

elevboken faller hela den kommunikativa intentionen som lärarhandledningen talar 

om. Här är det viktigt att läraren är medveten om detta för att kunna genomföra de 

riktlinjer som finns i våra styrdokument. 20 21

 

Vid genomläsning av Multimattes elevböcker känns tanken att få in kommunikation 

och laboration vid varje lektionstillfälle inte som en omöjlighet. Härmed inte sagt att 

alla lektioner alltid måste vara kommunikativa och laborativa hela tiden, men 

svårigheten ligger i att veta hur ofta den behövs för att eleven ska tillgodogöra sig 

kunskap. En slutsats av denna undersökning är att det är viktigt att läraren vet hur 

läromedlen använder sig av  laborativt och kommunikativt arbetssätt. Detta gäller inte 

bara de läromedel som tas upp i detta arbete utan även  andra läromedel som läraren 

kommer i kontakt med i sitt arbete, eftersom styrdokumenten betonar att detta är ett 

viktigt sätt att arbeta bör alla lärare ha klart för sig hur den bör arbeta för att få in 

dessa delar i undervisningen. Det är också viktigt att läraren använder sig av 

lärarhandledningarna för att kunna arbeta med läromedlet så som författarna har tänkt. 

Klart är i alla fall att lärare idag kan påverka undervisningen om kunskapen finns hur 

elever lär sig och hur matematikläromedlen fungerar så är det möjligt att arbeta med 

kommunikation och laborativa övningar i klassrummet, vilket våra styrdokument vill 

att vi ska göra.  

 

 

 

 

                                                 
20 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshem (Lpo94) 
21 Skolverket. Grundskolans kursplaner och betygskriterier 2000 
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7. Slutord 
Det som har varit ett av målen med examensarbetet är att jag som lärare ska få 

kunskap i hur matematikläromedel är uppbyggda och hur man som lärare ska förhålla 

sig till dem. Vilken typ av läromedel som jag föredrar i mitt framtida yrke, och hur jag 

vill jobba med kommunikation och laboration i matematik för den klass jag kommer 

att hamna i. Det har varit lärorika 10 veckor med intensiva studier av 

matematikläromedel och övrig litteratur. Jag har lärt mig mycket om hur jag som 

lärare ska studera olika läromedel för att få hjälp och stöd att arbeta laborativt och 

kommunikativt med detta ämne. 
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