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Abstract: 
 
Läromedel har ofta en dominerande roll i matematikundervisningen. Dock har läromedlen många 
gånger en allt för stor inriktning mot att imitera procedurer och minnas algoritmer, vilket både får 
påverkan på elevernas lärande och matematiska förståelse. I denna studie har det därför undersökts 
hur stor andel av algebrauppgifterna i läromedel, hämtade från tre olika matematikböcker med 
inriktning mot årskurs 6, som eleverna behöver använda sig av ett kreativt resonemang för att nå 
en lösning. Ett kreativt resonemang som i sammanhanget innebär att en algoritm eller metod som 
kan användas för att lösa uppgiften inte finns presenterad för eleven i förhand. Resultatet visar att 
det är en liten andel av uppgifterna i läromedlen som kräver detta. Istället finns det i de flesta fall 
en färdig algoritm eller metod som eleven kan härma för att lösa uppgifterna. Detta betyder att de 
fördelar som användandet av kreativa resonemang medför för elevernas lärande och matematiska 
förståelse i stor del går förlorat om läromedlen används oreflekterat från lärarens sida.  
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1 Inledning 
 

Boaler (2008, s. 34–44) beskriver att ett av de stora problemen med matematikundervisning är 

att eleverna allt för ofta lär sig att följa procedurer istället för att tänka själva. Detta leder till ett 

passivt lärande. Ett lärande som i stor utsträckning går ut på att endast kopiera och minnas 

procedurer utantill. Detta leder till att eleverna varken lär sig att använda logiskt tänkande eller 

att kunna resonerar matematik i skolan. Boaler menar att undervisningen istället måste främja 

eleverna att vara aktiva i arbetet. Genom att de ställer frågor och undersöker matematiken tränas 

och utvecklas de till att bli duktiga problemlösare. Problemlösare som vill förstå, ifrågasätta 

och som resonerar matematik. Det aktiva lärandet, så som det beskrivs av Boaler, kan man 

också se är det som beskrivs i Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011). I Lgr 11 och kursplanen för matematik finns de förmågor som eleven ska 

utveckla beskrivna (Skolverket, 2011a, s. 56). Förmågorna har kopplingar till ett aktivt lärande, 

eftersom de alla utgår ifrån att eleven ska utveckla kunskaper i att formulera, lösa, värdera, 

använda, analysera, välja, beräkna, resonera, samtala, argumentera och redogöra för det 

matematiska innehållet (ibid, s. 55–56). En av de förmågorna i Lgr 11 som grundar sig i aktivt 

lärande är att: ”Föra och följa matematiska resonemang” (Skolverket, 2011a, s. 56). Ett 

resonemang som innebär att eleven måste kunna argumentera och motivera för de matematiska 

val som gjorts för att komma fram till en lösning på en uppgift (Skolverket, 2011b, s. 11).  

 

Lithner (2007, s. 256) beskriver i sitt ramverk att det finns olika typer av resonemang som kan 

kategoriseras utifrån vilket ursprung resonemanget har. I ramverket lyfts det fram att ett 

matematiskt resonemang kan ha sin grund i antingen imitativa- eller kreativa processer. Vid ett 

imitativt resonemang är den kedja som utgör resonemanget, och som leder fram till lösningen, 

på förhand presenterad för personen (ibid, s 256, 258). Imitativa resonemang kan sedan 

kategoriseras i underkategorier utifrån vart den förhandspresenterade informationen som utgör 

resonemanget är hämtad. En av dessa underkategorier benämner Lithner som guidade 

algoritmiska resonemang (hädanefter benämnt som GAR). GAR innebär att eleven blir lotsad 

i fråga om val av algoritm för att lösa en uppgift. Som exempel lyfter Lithner fram att elever 

ofta använder sig av GAR i arbetet med läromedlens uppgifter. Detta eftersom de många gånger 

får förhandsinformation som antingen är presenterad genom exempel, som visar hur en viss typ 

av uppgift kan lösas, eller genom att uppgiften bara är en variant av tidigare uppgifter som 

eleven löst. På så vis är det inte elevens egen argumentation som ligger till grund för lösningen, 

utan denna process är istället bara imiterad (Lithner, 2007, s. 264). Som en kontrast till GAR 

finns då kreativa resonemang (hädanefter benämns de som KR). Vid KR är den kedja av 

matematiska val som leder fram till lösningen istället helt utifrån personens egen argumentation 

(ibid, s. 267). Lithner nämner här att det finns tre kriterier som behöver uppfyllas för att ett 

resonemang ska kunna kategoriseras som KR. De är att: 1) Resonemanget behöver vara nytt, 

eller åtminstone återskapat av eleven 2) Resonemanget bygger på argument med matematisk 

grund. 3) Rimlighetsbedömning kan göras (ibid, s. 266, 267).  

 

I examensarbete 1 gjorde jag en litteraturstudie där jag undersökte vilken typ av uppgifter som 

möjliggör att eleven får visa ett kreativt resonemang. Resultatet visade att det fanns klara 

kopplingar mellan problemlösningsuppgifter och synliggörandet av förmågan att föra kreativa 

resonemang. Problemlösningsuppgifterna behöver dock vara just ett problem för eleverna, 

vilket betyder att eleven på förhand inte vet vilken strategi, metod eller algoritm som kan 

användas för att nå fram till en lösning (James, Philiben & Knievel, 2016, s. 418; Whaley, 2011, 

s. 374). Vilka uppgifter man använder sig av i undervisningen har inte bara betydelse för vad 

som blir synliggjort hos eleven utan har också betydelse för vad de lär sig. Om de exempelvis 
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får arbeta med uppgifter där de behöver använda sig av kreativa resonemang för att nå en 

lösning har eleverna även större möjlighet till ett långsiktigt lärande (Liljekvist, 2014, s. 40, 

42).  

 

Inom den svenska skolan kommer mycket av de uppgifter som eleverna får arbeta med från 

matematikböcker (Johansson, 2003, s. V). Detta medför att det är viktigt att som lärare ha 

kunskap i vilka uppgifter i läromedlen som faktiskt låter eleverna arbeta med kreativa 

resonemang (Jäder, 2015, s. viii). Jäder presenterar i sin avhandling en undersökning som visar 

hur stor del av läromedlens uppgifter som eleverna behöver lösa med ett kreativt resonemang 

jämfört med ett imitativt. Där beskrivs att en övervägande del av de uppgifter som eleverna 

arbetar med grundar sig i ett imitativt resonemang där lösningsprocessen på förhand är 

presenterad för eleven (Jäder, s. viii). Jäders studie utgår dock från matematikböcker riktade 

mot elever på gymnasienivå. Det finns därför ett värde i att se om ett liknande resultat visar sig 

i en undersökning riktad mot läromedel för elever i årskurs 4–6 (ibid, s. 46).  

 

2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att se vilket typ av resonemang, med avseende på kreativa (KR) och 

imitativa resonemang (GAR), som eleven behöver använda sig av för att lösa algebrauppgifter 

från matematikböcker med inriktning mot årskurs 4–6.  

 

2.1 Frågeställningar 
 

 I hur stor andel av bokens uppgifter stimuleras eleven till att använda sig av ett KR för 

att komma fram till en lösning? 

 

 I läromedlens kapitel finns det avsnitt som har olika benämningar. Exempelvis finns 

det avsnitt vid namn: Inledning, Diagnos och Extrauppgifter. Vilka skillnader, ifråga 

om andelen GAR och KR, finns det i böckernas olika avsnitt? 

 

3 Bakgrund  
 

Bakgrunden kan ses vila på tre olika delar. Den första delen beskriver vad ett matematiskt 

resonemang innebär. I den redogörs dels för olika typer av resonemang och hur de kan 

kategoriseras och dels för vad styrdokumenten säger om begreppet. Här kopplas även 

matematiska resonemang ihop med problemlösning. I del två lyfts olika teorier fram gällande 

hur elever lär sig matematik. Här beskrivs bland annat olika typer av matematisk förståelse och 

även för vilken effekt ett visst sorts lärande och uppgifter får på elevers kunskapsutveckling. I 

sista delen, del tre, beskrivs läromedlens roll för matematikundervisningen. I denna del 

presenteras det också exempel på vad tidigare forskning kommit fram till vid 

läromedelsanalyser som är inriktade mot resonemangsförmågan utifrån Lithners (2007, s. 257) 

beskrivning av GAR och KR. 

 

3.1 Olika typer av resonemang 
 

Lithner (2007, s. 257) redogör i sitt ramverk för olika typer av resonemang och hur dessa kan 

åtskiljas. Resonemang beskrivs av Lithner som den kedja av tankar, påståenden och argument 

som använts för att nå fram till en lösning. Resonemangsprocessen pågår därmed från att eleven 
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får en uppgift, en uppgift där både strategi och metod behöver väljas, och ända fram tills 

metoden används och en lösning samt slutsats kan nås. Resonemang delas sedan in i de två 

huvudkategorierna imitativa resonemang och kreativa resonemang. Uppdelningen har sin 

grund i att när eleven exponeras för en uppgift som innebär att denne behöver välja strategi och 

metod för att lösa uppgiften kan dessa val grunda sig i olika typer av tankeprocesser. Vid 

imitativa är på något vis den tankeprocess som resonemanget grundar sig i härmad. Den kan 

exempelvis vara presenterad i förväg för eleven så att eleven blir guidad fram till en lösning. 

Vid ett kreativt resonemang är istället de tankeprocesser som utgör resonemanget skapad av 

eleven själv. Lithner menar också att i ett kreativt resonemang behöver lösningen egentligen 

inte vara korrekt, utan så länge resonemanget kan backas upp av mer eller mindre logiska och 

formella argument kan det ses som ett matematiskt resonemang. 

 

3.1.1 Imitativa resonemang 

 

Imitativa resonemang har som sagt sin grund i att eleven på något sätt får resonemanget 

presenterat för sig i förhand, vilket medför att tankeprocessen är härmad istället för motiverad 

med egna argument. Hur den blir presenterad i förhand kan dock se olika ut. Lithner delar därför 

in imitativa resonemang i de två underrubrikerna: memorerade resonemang och algoritmiska 

resonemang (Lithner, 2007, s. 258–259).  

 

Vid memorerade resonemang kommer eleven ihåg hela den kedja som utgör resonemanget. 

Det betyder att hela resonemangsprocessen, från val av metod ända fram till lösningen, helt och 

hållet är memorerad utan att det matematiska innehållet har någon egentlig mening för eleven. 

Detta medför att ett memorerat resonemang endast fungerar på en sorts uppgift (Lithner, 2007, 

258). En annan form av memorerat resonemang är när eleven utgår mera ifrån erfarenheter än 

ifrån matematiska grundade fakta. Denna typ av resonemang medför att rimligheten i en lösning 

kan förkastas eller bekräftas endast på grund av att den liknar, eller inte liknar, lösningar från 

tidigare uppgifter. Hur exempelvis lösningar ”brukar se ut” kan ofta få störst inflytande över 

elevens resonemang (ibid, s. 259). 

 

Vid algoritmiska resonemang är det inte hela processen fram till lösningen som är memorerad, 

utan istället vilken typ av algoritm som ska användas till vilken typ av uppgifter. Följer eleven 

sedan bara algoritmen nås lösningen automatiskt. Därmed behövs heller ingen argumentation 

eller motivering för det matematiska innehållet. Algoritmiska resonemang grundar sig därför i 

att algoritmen på något vis blir presenterad i förhand för eleven. I ett lärandeperspektiv betyder 

detta, enligt Lithner, att det mera komplexa matematiska innehållet och dess läropotential 

många inte blir tillgängligt för eleven eftersom det istället är algoritmen som sköter dessa delar 

(Lithner, 2007, s. 259). 

 

Lithner (2007, s. 262) utvecklar också algoritmiska resonemang genom att beskriva på vilka 

olika sätt algoritmen kan blir presenterad på förhand för eleven. Ett vanligt sätt är genom 

bekanta algoritmiska resonemang. Bekanta algoritmiska resonemang går ut på att eleven gör 

många liknande uppgifter vilket leder till att denne tillslut lär sig vilken algoritm som passar till 

vilken uppgift. Det är exempelvis genom hur uppgiften är skriven eller vilka symboler som 

finns med som eleven vet vilken typ av uppgift och algoritm det rör sig om. En variant på detta 

är avgränsade algoritmiska resonemang. I avgränsade algoritmiska resonemang vet eleven inte 

exakt vilken algoritm som ska användas men urvalet av algoritmer att välja mellan är ändå 

begränsat. När varken bekanta eller avgränsande algoritmiska resonemang fungerar beskriver 

Lithner en tredje kategori, guidade algoritmiska resonemang (GAR). I guidade algoritmiska 

resonemang blir eleven, precis som det låter, på något sätt guidad i fråga om metodval och 
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algoritm för att nå fram till en lösning på en uppgift. Guidningen kan vara text- eller 

personbaserad. Vid textbaserad guidning hittar eleven ledtrådar från en textkälla. Exempelvis 

genom ett presenterat exempel, en regel eller en definition (ibid, s. 263). Lithner lyfter här fram 

att textbaserade guidade algoritmiska resonemang (GAR) är något som är väldigt vanligt 

förekommande i de läromedel man använder sig av i undervisningen. Ett vanligt förekommande 

fenomen i läromedlen är att de många gånger är uppbyggda genom att eleven först får ett 

exempel presenterad för sig hur man löser en viss typ av uppgift. Sedan ska eleven själv, med 

hjälp av exemplet, lösa ett antal liknande uppgifter. Detta blir därmed ett typexempel på ett 

textbaserad guidad algoritmiskt resonemang (ibid, 264). Vid personbaserade guidade 

algoritmiska resonemang sker istället denna guidning från en utomstående person (ibid, s. 265). 

Gemensamt för alla undergrupper av imitativa resonemang är dock att det inte är elevens egen 

argumentation som leder fram till valet av algoritm, utan eleven blir istället på något vis vägledd 

i detta val (ibid, s. 263).  

 

3.1.2 Kreativt matematiskt grundat resonemang 

 

Som en kontrast till de imitativa resonemangen finns då kreativa resonemang (KR). Den 

viktigaste komponenten i kreativa resonemang är att varken algoritm, metod, strategi eller 

argument för vilket matematiskt innehåll som resonemanget kan innehålla är presenterat för 

eleven på förhand. Det är istället elevens egna argumentation som motiverar de val som görs. 

Argument som grundar sig i ett matematiskt innehåll och som på så vis ger trovärdighet för 

lösningen. Lithner förklarar det som att den kedja som resonemanget består av på så vis är 

nyskapad av eleven, eller åtminstone återuppfunnen. Och, genom att det är elevens egna 

matematiska val som skapar resonemangskedjan kan eleven också resonera utifrån hur 

trovärdigt och rimlig dennes lösning kan anses vara (Lithner, 2007, s. 266). Den stora skillnaden 

mellan imitativa och kreativa resonemang är därmed att vid ett kreativt resonemang är 

resonemanget som leder fram till en lösning på en uppgift skapat av eleven själv medan det vid 

ett imitativt resonemang endast består i att följa ett antal välkända procedurer (ibid, 267). 

 

3.2 Matematiska resonemang i styrdokumenten 
 

I dagens läroplan, Lgr 11, finns kursplanerna för varje ämne presenterat. I kursplanen 

presenteras sedan ämnets syfte, det centrala innehållet och kunskapskraven. I syftet beskrivs 

och motiveras varför ämnet ingår i undervisningen och även vilka kunskaper och förmågor det 

syftar att utveckla hos eleven. Det centrala innehållet beskriver sedan för i vilken årskurs ett 

visst ämnesinnehåll ska ingå i undervisningen. Slutligen redogörs det för vilka kunskapskraven 

är. Dels vad det är som läraren ska bedöma och även hur de olika betygskriterierna ser ut 

(Skolverket, 2011b, 4–5).  

 

I kursplanen för matematik framgår det att de förmågor som ämnet avser att utveckla hos eleven 

har klara kopplingar med att arbeta aktivt med matematik. Eleven förväntas bland annat 

utveckla kunskaper i att formulera, lösa, värdera, använda, analysera, välja, beräkna, resonera, 

samtala, argumentera och redogöra för det matematiska innehållet (Skolverket, 2011a, s. 55–

56). Det är också dessa förmågor som lyfts fram i kunskapskraven. Där framgår det att det i 

första hand är vad eleven visar att den kan göra med matematiken som ska bedömas och inte 

att den bara kan redogöra för ett visst innehåll. Det centrala innehållet, alltså den grundläggande 

matematik som ska ingå i undervisningen, är därmed själva verktyget för att eleven ska kunna 

synliggöra och aktivt kunna använda och utveckla de olika förmågorna (Skolverket, 2011a, s. 

61–62; Skolverket, 2011b, s. 7). 
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En av de förmågor som undervisningen i matematiken avser att utveckla hos eleven är förmågan 

att ”föra och följa matematiska resonemang” (Skolverket, 2011a, s. 56). Att resonera 

matematisk beskrivs som att eleven synliggör och argumenterar för de matematiska val som 

gjorts för att nå fram till en lösning. Genom att eleven kan underbygga sina argument med ett 

matematiskt innehåll ger den en form av ”bevis” till sin lösning, även om beviset i det här fallet 

kan vara av mera informell karaktär (Skolverket, 2011b, s. 11). I kunskapskraven för årskurs 6 

beskrivs det att elevens förmåga att resonera ska bedömas utifrån om eleven kan ”ställa frågor 

och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som […] för resonemanget framåt” 

(Skolverket, 2011a, s. 61). Eleven behöver dessutom kunna värdera trovärdigheten i sin lösning 

utifrån de val som resonemanget innehåller (ibid, s. 61). 

 

3.3 Problemlösning och matematiska resonemang 
 

En annan förmåga som beskrivs i Lgr 11, och som är nära knuten till resonemangsförmågan 

(Skolverket, 2011b, s. 8), är förmågan att ”formulera och lösa problem” (Skolverket, 2011a, s. 

56). Problemlösning är när eleven arbetar med uppgifter där eleven på förhand inte vet vilken 

strategi, metod eller algoritm som ska användas för att lösa uppgiften. Det är istället eleven 

själv som måste hitta en metod som denne tror kan leda fram till en lösning på uppgiften 

(Skolverket, 2011b, s. 9). Detta innebär att för att en problemlösningsuppgift ska kunna 

betraktas som just ett problem måste man utgå ifrån elevens förkunskaper. Har exempelvis en 

elev gjort många liknande problemlösningsuppgifter kan dessa inte längre betraktas som ett 

problem för eleven eftersom eleven då kan veta vilken metod som ska användas (Skolverket, 

2011b, s. 9). I problemlösningsförmågan ingår också, precis som i resonemangsförmågan, att 

eleven dessutom ska kunna värdera sina lösningar utifrån rimligheten i resultatet (Skolverket, 

2011a, s. 61). 

 

Taflin (2007, s. 21) klargör i sin avhandling vad begreppet problemlösning egentligen innebär. 

Problemlösning beskrivs av Taflin som en typ av uppgifter där eleven själv både måste kunna 

tolka vad som faktiskt ska lösas och även hur detta ska lösas. Det är därmed eleven själv som 

behöver hitta en metod som kan generera i en lösning. Problemlösningsuppgifter är också, till 

skillnad mot uppgifter av standardtyp, mera krävande för eleven och fordrar en större 

ansträngning för att kunna lösas. Taflin lyfter fram att det i problemlösningsuppgifter finns 

många tillfällen till lärande eftersom eleven får en möjlighet att utveckla många olika sorters 

kunskaper och färdigheter. En sådan färdighet är förmågan att resonera matematiskt (ibid, s. 

56).  

 

Problemlösningsuppgifter koppling och betydelse för matematiska resonemang finns det också 

flera andra exempel på inom forskningen. James, Philiben och Knievel (2016, s. 418) och 

Whaley (2012, s. 374) beskriver i två artiklar hur problemlösningsuppgifter lämpar sig väl för 

att eleverna ska få resonera matematiskt. I båda exemplen beskrivs hur 

problemlösningsuppgifter möjliggör att eleverna behöver just resonera sig fram till en lösning. 

Dessa uppgifter benämns i båda artiklarna som ”open-ended tasks”, eftersom de öppnar upp för 

olika förslag på lösningsstrategier. Förslag som grundar sig i elevens egna tankar och val. Inne 

på samma spår är även Zolkower och Rubel (2015, s. 84). Även de menar att just det faktum 

att vilken metod som ska användas inte är känt för eleven i problemlösningsuppgifter är det 

som gör att dessa lämpar sig väl för användandet av ett matematiskt resonemang hos eleven. 

 

3.4 Matematisk förståelse 
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Skemp (2006, s. 88) beskriver att det finns två olika typer av förståelse inom matematiken. Den 

relationella och den instrumentella förståelsen. Den instrumentella förståelsen beskriver Skemp 

som en ytligare form av förståelse där matematiken betraktas som en uppsättning regler som 

behöver följas. Undervisning som grundar sig i en instrumentell förståelse utgår ofta ifrån att 

eleverna lär sig både hur och när en viss algoritm ska användas, utan att egentligen få förklarat 

djupare varför den kan användas. I den relationella förståelsen utgår istället undervisningen 

från att eleven ska veta just varför en viss algoritm fungerar och kan användas. (ibid, s. 89). 

Skemp menar att eftersom dessa två olika former av förståelse skiljer sig så mycket åt leder det 

många gånger till problem i matematikundervisningen. Problem eftersom elever och lärare inte 

alltid har en samsyn om vilken typ av förståelse som undervisningen egentligen är tänkt att 

uppnå (ibid, s. 90) 

 

Skemp (2006, s. 94–95) tydliggör också skillnaderna mellan de två olika typerna av förståelse 

genom en metafor. I den beskrivs två olika sätt som en person kan lära sig hitta i en ny stad. 

Den ena med koppling till en instrumentell förståelse och den andra till en relationell. Den som 

lär sig hitta genom en instrumentell förståelse gör det genom att följa vägbeskrivningar. 

Vägbeskrivningar som visar vart och när personen behöver svänga höger respektive vänster för 

att nå fram till målet. Detta medför att om personen bara lär sig beskrivningen, och följer den 

till punk och pricka, kommer denne alltid att komma fram. En person som istället lär sig hitta i 

den nya staden med hjälp av en relationell förståelse gör det genom att bygga upp ett nät av 

kunskaper där olika byggnader och gator sätts i relation till varandra. På så vis skapas en mental 

karta över hur staden ser ut och hur allt hänger ihop. Den stora skillnaden mellan de två typerna 

av förståelse uppenbarar sig när personen måste lära sig att hitta till (eller från) en ny plats i 

staden. Den som lärt sig hitta genom att bara följa en beskrivning kommer då inte att kunna 

hitta, utan behöver till varje ny plats få en ny beskrivning som kan följas. Den som däremot har 

en relationell förståelse kan dock lyckas med att hitta från en mängd nya platser, eftersom denne 

vet bättre hur staden ser ut och hur alla gator och byggnader hänger ihop.  

 

Genom Skemps metafor om att lära sig hitta i en ny stad synliggörs många av de för- och 

nackdelar som finns i de två olika typerna av matematisk förståelse. Fördelar med den 

instrumentella förståelsen är att den många gånger är den snabbaste och säkraste vägen fram 

till en lösning, och kan i sin egen kontext vara enkel att ta till sig och förstå. Dock är denna typ 

av förståelse väldigt svår att applicera på nya situationer och uppgifter (Skemp, 2006, s. 92). 

Fördelar med den relationella förståelsen är framförallt att den är anpassningsbar till nya 

situationer och nytt innehåll inom matematiken, samt att den är lättare att komma ihåg när man 

väl lärt sig denna. Denna process, att skapa en djupare och bredare bild av matematiken där allt 

innehåll sätts i relation till varandra, är dock en mera tidskrävande och ansträngande process 

för eleven (ibid, s. 92–93).  

 

Skemp menar att det i allt för stor utsträckning sker matematikundervisning som gynnar ett 

instrumentellt lärande i skolan. Även fast en instrumentell förståelse också kan ha sina fördelar 

menar Skemp att denna typ av förståelse kanske egentligen inte kan ses som en matematisk 

förståelse. Detta eftersom den nästan uteslutande går ut på att bara memorera algoritmer och 

regler utan att någon egentlig underliggande matematisk kunskap behöver finnas (Skemp, 2006, 

s. 88). Ett relationellt lärande är istället, enligt Skemp, fördelaktigt eftersom det ger eleverna 

kunskap om vad matematiken är, vilket betyder att eleverna vet varför algoritmer och metoder 

fungerar att använda. Detta leder till att eleverna faktiskt bättre kommer-ihåg och kan använda 

sina matematiska kunskaper vid senare tillfällen. Dessutom kan eleven använda sig av den 

sorters kunskaper i många fler olika sorters matematiska situationer (ibid, s. 93). Skemp 

beskriver det som att en instrumentell förståelses positiva effekter ofta är kortsiktiga (lätt att 
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lära sig och ger direkt ”rätt svar”), medan de relationell är mera långsiktiga (mera tidkrävande 

och ansträngande att lära sig, men lättare att minnas och mera användbart) (ibid, s. 92–93).  

 

3.5 Aktivt lärande och kreativa uppgifter. 
 

Inom forskningen finns det flera exempel på att ett härmande och imitativt lärande inte är den 

effektivaste metoden för att eleverna ska utveckla de kunskaper som de behöver inom 

matematiken. En som lyfter fram detta är Boaler (2008, s. 43–44). Hon menar att det i allt för 

stor utsträckning är ett imitativt lärande som sker i matematikundervisningen. Detta leder enligt 

henne till ett passivt lärande där eleverna tror att matematik bara handlar om en uppsättning 

regler och formler som ska kommas ihåg. Boaler menar att detta leder till att eleverna lär sig att 

man inte behöver tänka själva på matematiklektionerna, vilket borde vara den viktigaste 

kunskapen att lära sig i matematikundervisningen. Boaler beskriver därför att det finns många 

stora fördelar med att arbeta i motsatt riktning mot det passiva lärandet. Ett sätt som hon 

beskriver, och som ger möjligheten för eleverna att arbeta aktivt, är att arbeta med 

problemlösningsuppgifter istället för de mera traditionella rutinuppgifterna (ibid, s. 44). Genom 

att arbeta aktivt och med problemlösning får eleverna själva upptäcka de regler och lagar som 

finns och kan användas, vilket har en positiv effekt på deras lärande (ibid, s. 64). Som exempel 

på de positiva effekter ett aktivt lärande kan ha lyfter hon fram forskning som visar vad som 

skett på skolor där man bytt från mera traditionell undervisning - vilket i sammanhanget betyder 

ett passivt och imiterande lärande – till ett mera aktivt och problemlösningsorienterat lärande. 

Bytet har resulterat i mera motiverade och inspirerade elever som har en positivare syn på 

matematiken i skolan. Och framförallt, det har lett till att flera elever presterat bättre på prov 

och tester. Det aktiva lärandet har därmed, enligt Boaler, en stor inverkan på elevernas förmåga 

att lära sig och förstå matematik, vilket också leder till att de lättare kan använda matematiken 

(ibid, s. 64). 

 

Norqvist (2016, s. v) avhandling har just sin utgångspunkt i att undersöka hypotesen om att 

utantill-inlärning inte är den mest effektiva metoden för att lära sig matematik. Han presenterar 

i den en jämförelse mellan två olika testgruppers resultat. Den ena gruppen fick lära sig 

matematiken genom att göra uppgifter som gick att lösa genom ett imitativt resonemang, vilket 

betyder att uppgifterna kunde lösas genom att använda i förhand presenterade metoder och 

lösningsförslag. Den andra gruppen fick istället arbeta med kreativa uppgifter där de själva 

måste hitta lösningsmetoden (ibid, s. 25, 35). Resultatet visade att den grupp som gjort de 

kreativa uppgifterna hade lättare att komma ihåg och kunde återskapa sina lösningsmetoder, 

vilket resulterade i att denna grupp fick betydligt bättre resultat vid ett efterföljande prov (ibid, 

s. 34). En av de slutsatser som Norqvist presenterar är därför att man i 

matematikundervisningen behöver lyfta fram flera uppgifter som ger eleverna möjlighet att 

använda sig av kreativa resonemang eftersom det förefaller vara det mest effektiva sättet att 

lära sig matematiken på (ibid, s. vi).  

 

Dock är det så att det inte bara räcker med att använda sig av kreativa uppgifter för att få 

eleverna att arbeta aktivt och med kreativa resonemang. Uppgifterna måste också användas på 

rätt sätt för att kunna möjliggöra denna lärandepotential. Med grund i detta lyfter Stein, Grover 

och Henningsen (1996, s. 460) i en artikel vad som egentligen händer när kreativa uppgifter 

används i praktiken i klassrummet. Deras forskning visar tyvärr att uppgifterna inte alla gånger 

uppfyller den funktion som de är tänkt att göra. Eftersom uppgifterna inte bara existerar för sig 

själva, utan figurerar i en kontext med elever, klassrum, läroplaner och lärare, kan deras 

ursprungliga karaktär och syfte många gånger ändras av dessa komponenter. Exempelvis är det 

inte helt ovanligt att lärare lägger till förhandsinformation eller ändrar i innehållet i uppgiften 
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(ibid, s. 460). Uppgifter som från början är tänkta att vara kreativa, i fråga om att låta eleven 

själva hitta metod och lösning, kan på så vis bli ”förstörda” av att ett förslag på metod och 

lösning presenteras. Stein m.fl. (1996, s. 262) menar att lärare många gånger lockas av att 

förenkla kreativa uppgifter eftersom de är mera tidskrävande och upplevs som komplexa av 

eleverna.  

 

3.6 Läroboken i matematikundervisningen 
 

Läroboken har i skolan en särställning när det kommer till vilka källor som undervisningen i 

skolan hämtar sitt innehåll ifrån (Peppin & Haggarty, 2001, s. 172; Johansson, 2003, s. v). Det 

är ofta genom läroboken som eleverna får en bild av ämnet, vad det innehåller och vad som 

anses vara viktigt att lära sig (Johansson, 2003, s. v). Att mycket av undervisningen är hämtad 

från läroboken gäller för i stort sett alla ämnen men kanske framförallt för matematiken (Peppin 

& Haggarty, 2011, s. 172; Johansson, 2003, s. v; Skolverket, 2003, s. 28). Skolverket beskriver 

i en rapport från 2003 att lärobokens roll som underlag för matematikundervisningen är 

påfallande dominerande. De menar att läroboken ofta är det som styr vilket innehåll och 

uppgifter det är som eleverna arbetar med på lektionerna (Skolverket, 2003, s. 28). I rapporten 

framgår dessutom att det finns en risk med att så stor del av undervisningen styrs av läromedlen 

eftersom arbetet med den allt för ofta sker helt oreflekterat från lärarens sida. Läraren har ofta 

en allt för stor tilltro på att matematikbokens innehåll ger eleverna den kunskap de behöver. 

Detta kan därmed få en negativ inverkan både på elevens lärande och motivation (ibid, s. 28). 

Det understryks dock att det egentligen inte är matematikbokens fel utan just att användningen 

ofta sker alldeles för oreflekterat från lärarens sida. Skolverket menar istället att läroboken 

faktiskt kan vara ett bra underlag att exempelvis plocka uppgifter ifrån. Uppgifter som läraren 

medvetet valt ut och som hjälper till att utveckla det som man vill att eleverna ska utveckla 

(ibid, 28).  

 

Johansson (2003, s. 56) har i sin avhandling undersökt just hur väl läromedlen stämmer överens 

med svenska läroplaner ur ett historiskt perspektiv. Slutsatser som kan dras ifrån den är att det 

är väldigt sällsynt att läromedlen ger en heltäckande bild av det läroplanen avser att eleverna 

ska lära sig och utveckla (ibid, s. 76). Hon menar att det ofta blivit ett glapp mellan att en ny 

läroplan presenterats tills det att läromedlen utvecklats till att kunna komplettera dessa (ibid, s. 

74). Hon påpekar dock också, likt skolverket (Skolverket, 2003, s. 28), det faktum att det inte 

är läromedlens uppgift att vara den som ansvarar för att eleverna får de kunskaper som 

läroplanen avser, utan att det är läraren som är den som är ansvarig för att detta uppfylls (ibid, 

s. 75).  

 

Andra som lyfter fram lärobokens inflytande och dominerande roll inom 

matematikundervisningen är Rezat och Strässer (2012, s. 641). De menar att lärobokens roll är 

så betydande för undervisningen att den didaktiska triangel - som utgår ifrån att 

matematikdidaktiken består av de tre grundstenarna: läraren, matematikämnet och eleven - 

borde utökas och även innefatta läromedlen. Enligt dem bör det göras på grund av att 

läromedlen inte kan ses som någon passiv källa utan inflytande. Istället har den en högst aktiv 

verkan på elevernas lärande på grund av sitt frekventa användande (ibid, 644). De menar att 

läroboken många gånger är den källa som primärt används och att det är genom den eleverna 

inhämtar sin syn om vad matematik är. Det är exempelvis i läroboken som många elever lär sig 

regler, formler och algoritmer som de sedan använder (ibid, s. 646). Läromedlens starka 

inverkan kan till och med många gånger förstöra lärarens ursprungliga tanke om vad eleverna 

ska utveckla för kunskaper på en lektion. Exempelvis kan läromedlens allt för stora inriktning 
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på att just presentera färdiga regler och algoritmer frånta eleverna flera möjligheter att på egen 

hand upptäcka och lära sig hur matematiken och dess regler fungerar (ibid, 643, 646). 

 

3.7 Exempel på tidigare forskning av läromedel inriktade mot 
resonemangsförmågan 

 

Jäder (2015, s. vii) presenterar i sin avhandling en studie som visar fördelningen i andelen 

uppgifter som eleven kan lösa med hjälp av GAR eller som kräver ett KR (Jäder, Lithner & 

Sidenvall, 2014). Utifrån Lithners ramverk analyserades uppgifter inom algebra och geometri i 

12 länders olika läromedel med inriktning mot gymnasiet. Uppgifterna kategoriserades utifrån 

om det krävdes ett KR eller ett GAR för att kunna lösa dem. Resultatet visar att det i genomsnitt 

var 8 procent av algebrauppgifterna och 12 procent för geometriuppgifterna som det krävdes 

ett kreativt resonemang för att lösas (ibid, s. 12). Att ungefär var tionde uppgift krävde ett 

kreativt resonemang för att lösas var också representativt för alla länder med relativt lite 

variation dem emellan (ibid, s.11). Att så liten del av uppgifterna i läroböckerna ger eleverna 

en chans att använda sin förmåga att resonera kreativt medför därmed att eleverna har få 

möjligheter att själva få utforska, och på det viset lära sig, matematiken (Jäder, 2015, s. 44). 

Tyvärr ligger också större delen av de kreativa uppgifterna i slutet av kapitlen (Jäder, Lithner 

& Sidenvall, 2014, s. 13). Ett problem med detta är att elever i första hand löser de enklare 

uppgifterna i början av kapitlen, vilket medför att många av de kreativa uppgifterna som 

kommer på slutet inte hinns med av de flesta eleverna (Sidenvall, Lithner & Jäder, 2015, s. 16).  

 

Jäder lyfter även fram forskning i sin avhandling som visar att de kreativa uppgifterna också 

många gånger blir förstörda när de väl används i klassrummet (Sidenvall, Lithner & Jäder, 

2015, s. 16). Detta eftersom när eleverna får problem med denna typ av uppgifter vänder de sig 

gärna till andra elever eller en lärare för att få stöd. Stödet resulterar dock allt för ofta i att eleven 

blir guidad fram till en lösning, vilket betyder att resonemanget ändras från att vara kreativt till 

att bli mera imitativt. Effekten blir därmed att den redan lilla del kreativa uppgifter som finns i 

praktiken egentligen är ännu mindre eftersom så många av dem ändrar karaktär när de används 

i klassrummet (Jäder, 2015, s. 34). En av de slutsatser som Jäder gör är därför att läroböcker 

som används i gymnasiet inte ensamt klarar att fylla behovet av att ge elever möjlighet att 

utforska och upptäcka matematiken (ibid, s. 44). Detta eftersom en allt för stor del av 

matematikbokens uppgifter går ut på att bara imitera och härma (ibid, s. 41).  

 

Ett annat exempel på forsknings som gjorts i avseende att se på fördelningen mellan uppgifter 

som kräver ett kreativt, respektive ett imitativt resonemang i läromedel presenteras av Lithner 

(2004, s. 408, 422). Där presenteras liknande siffror som Jäder. Lithners undersökning utgår 

dock från amerikanska läromedel som är vanligt förekommande vid svenska universitet och 

högskolor. Lithner beskriver att i ungefär 70% av fallen kan eleven lösa uppgifterna med hjälp 

av att bara leta efter liknande lösningsförslag och exempel. I 20% av fallen kan eleven lösa 

uppgiften också genom att imitera, men där eleven ändå behöver göra mindre kreativa 

modifieringar av lösningen. Det betyder att 10% av böckernas uppgifter kräver ett 

genomgående kreativt resonemang från eleven sida för att en lösning ska nås. En lösning som 

helt bygger på elevens egen argumentation och val (ibid, s. 423). 

 

4 Metod 
 

Metodavsnittet inleds med att presentera det teoretiska ramverket som ligger till grund för 

studien samt för vilka val av metod som gjorts. Efter det beskrivs vilka urval som gjorts för att 
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få fram material att analysera. I detta avsnitt presenteras de läromedel som ingår i studien samt 

vilka delar i dem som analyserats. Sedan följer en presentation av själva analysverktyget där 

det beskrivs hur uppgifter blivit kategoriserade som antingen GAR- eller KR-uppgifter. 

Slutligen beskrivs även vilka etiska överväganden som gjorts samt hur arbetet förhåller sig till 

begreppen validitet och reliabilitet. 

 

4.1 Teoretiskt ramverk 
 

Som grund för studien ligger Lithners (2007, s. 257, 266) ramverk om imitativa och kreativa 

resonemang (vilket presenteras mera utförligt i avsnitt 3.1). Ramverket beskriver att det finns 

tre kriterier som behöver uppfyllas för att ett resonemang ska kunna kategoriseras som kreativt: 

1) Resonemanget behöver vara nytt för eleven. 2) Det bygger på argument med matematisk 

grund. 3) Rimlighetsbedömning kan göras. Detta betyder att för att uppfylla det första kriteriet 

behöver eleverna få arbeta med uppgifter där de på förhand inte vet vilken algoritm de ska 

använda för att nå fram till en lösning. Utifrån Lithners ramverk och beskrivning av 

kategoriserandet av ett KR utgår denna studie ifrån att endast undersöka kriterium 1: Hur nya 

uppgifterna och dess lösningar är för eleverna när de dyker upp i läromedlen. Detta eftersom 

kriterium 2 och 3 beskriver hur eleven sedan arbetar med uppgifterna, vilket inte är fokus i den 

här studien. Det som studien har sin utgångspunkt i är därmed om eleven själv behöver skapa 

en metod eller algoritm som kan lösa uppgifterna i läroboken eller om en sådan redan finns 

presenterad. Det som kategoriseras i studien är därför om uppgifterna kräver ett kreativt 

resonemang (KR) för att lösas eller om de kan lösas med ett textbaserat guidat algoritmiskt 

resonemang (GAR). Undersökningen säger därmed ingenting om vad som egentligen sker när 

uppgifterna används i klassrummet och vilket resonemang som eleven faktiskt använder sig av. 

Det som undersöks bör istället ses utifrån vilken potential uppgifterna har till användandet av 

kreativa resonemang genom hur de presenteras i läroboken.  

 

4.2 Val av metod 
 

Utifrån syftet med studien: Att se vilket typ av resonemang, med avseende på kreativa (KR) och 

imitativa resonemang (GAR), som eleven behöver använda sig av för att lösa algebrauppgifter 

från matematikböcker med inriktning mot årskurs 4–6, gjordes valet att använda sig av en 

kvantitativ metod i studien. En kvantitativ metod betyder att studien resulterar i mätbara siffror 

som kan jämföras och generaliseras (Eliasson, 2013, s. 21). Genom att analysera läromedlens 

uppgifter, och kategorisera dem utifrån Lithners ramverk om imitativa och kreativa 

resonemang, blir resultatet från studien på så vis mätbart ifråga om fördelningen av KR och 

GAR i böckerna, vilket förhåller sig väl med studiens syfte (ibid, 28). Då uppgifterna inte är 

kategoriserade från början har studien också inslag av en innehållsanalys. En innehållsanalys 

som då består i att lärobokens uppgifter både behöver kategoriseras och kvantifieras (Bryman, 

2011, s. 281). Som stöd för att göra innehållsanalysen har analysverktyget som ingår i Jäders 

(2015) avhandling använts. Detta eftersom den också har sin utgångspunkt i Lithners ramverk 

och med fokus på att synliggöra vilka uppgifter i läromedlen som kan lösas med hjälp av en 

redan presenterad metod eller algoritm (Jäder, Lithner & Sidenvall, 2014, s. 4–5). Hur själva 

analysen gått till presenteras närmare under rubriken: 4.5 Analysverktyget utifrån Lithners 

ramverk. Denna studie bör därför ses som en form av replikation (Bryman, 2011, s. 169–171) 

på Jäder, Lithner och Sidenvalls (2014) studie eftersom resultatet kan visa vilka likheter och 

skillnader det finns mellan läromedel hämtade från gymnasienivå och läromedel hämtade från 

mellanstadienivå. Värt att notera är dock att medans Jäder m.fl. (2014, s. 12) studie utgår ifrån 

en internationell kontext utgår denna ifrån en svensk. 
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4.3 Urval 
 

Eftersom syftet med studien är att se vilken typ av resonemang eleverna behöver använda för 

att lösa algebrauppgifter hämtade från läromedel med inriktning mot årskurs 4–6 gjordes det 

inledningsvis ett urval i vilka läromedel som skulle ingå i studien. Då läromedelsanalysen är en 

relativt tidskrävande process (Jäder m.fl., 2014 s. 6) begränsades urvalet till tre olika 

matematikböcker. För att välja vilka läromedel som skulle ingå var den första tanken att ta reda 

på vilka som är de vanligast förekommande i årskurs 4–6. Detta var dock inte möjligt eftersom 

förlagen som publicerar läromedel sällan lämnar ut information om produktion och försäljning. 

För att ändå få relevans i urvalet gjordes därför en egen mindre undersökning om vilka 

läromedel som används ute på skolorna. Totalt tillfrågades 20 personer (lärare och VFU-

studenter), från 20 olika skolor runt om i Sverige, om vilka matematikböcker som används i 

undervisningen i årskurs 4–6. De tre vanligast förekommande böcker från denna undersökning 

var: Matte Direkt Borgen (Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti, 2012) 9 st., Favorit matematik 

(Karppinen, Kiviluoma & Urpiola, 2016) 3 st. och Matte Eldorado (Olsson & Forsbäck, 2013) 

3 st (övriga böcker som nämndes i studien var Prima formula, 2 st., Beta, 2 st. och Pixel 1st.). 

De tre böckerna var därför de som valdes att ingå i studien. För att också kunna göra en 

rättvisare jämförelse mellan läromedlen gjordes alla analyser i böcker riktade mot samma 

årskurs, årskurs 6. 

 

För att begränsa urvalet ytterligare har ett visst specifikt algebraiskt innehåll analyserats i 

matematikböckerna. Analysen skedde endast på algebrauppgifter med inriktning mot mönster 

och formler. Att valet föll på att rikta in analysen mot just detta område har med resultatet i 

examensarbete 1 att göra. I examensarbete 1 undersöktes vilken typ av uppgifter som ger 

eleverna en möjlighet att visa matematiska resonemang inom området algebra, med inriktning 

mot kreativa resonemang. I arbetet framkom det att den kanske viktigaste komponenten för att 

synliggöra elevernas resonemang var att arbeta med problemlösning. Dessutom hade i stort sett 

alla de konkreta exempel som framkom på sådana uppgifter att göra med att upptäcka mönster 

och formler (Nordin, 2017, s. 20). Med grund i det resultatet borde därför uppgifter inom 

algebra, med inriktning mot mönster och formler, lämpa sig väl för att eleverna ska stimuleras 

till att använda sig av ett kreativt resonemang.  

 

4.4 Presentation av läromedlen som analyserats 
 

I detta avsnitt kommer de tre läromedlen som valts ut att presenteras. Det som presenteras är 

dels vart i böckerna uppgifter med inriktning mot algebra, mönster och formler finns och dels 

hur boken är upplagd mera generellt. Eftersom det i böckerna också är vanligt att det finns 

större avsnitt med fortlöpande uppgifter som inte har något speciell benämning har dessa avsnitt 

getts namnet Numrerade uppgifter. Detta betyder att när det står i texten att det handlar om 

numrerade uppgifter så är det inte boken som benämnt dem så. 

 

4.4.1 Matte Direkt Borgen 6a  

 

Matematikbok inriktad mot elever i klass 6. Består av totalt 5 kapitel där merparten av uppgifter 

inom algebra med inriktning mot mönster och formler finns i kapitel 5, algebra (Carlsson, Falck, 

Liljegren & Picetti, 2012, s. 125, 131–133, 136–137, 141, 150). Några uppgifter finns också 

under en kategori, som ligger sist i boken, benämnd repetition. Där finns repetitionsuppgifter 

med hänvisning till alla de 5 kapitlen (ibid, s. 158). 
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Alla de fem kapitlen har samma uppbyggnad i boken. De följer en typ av färgkodning där 

färgkodningen också har namn hämtade både från matematiken och från platser som kan finnas 

i och runt en borg. Kapitlen börjar med en Inledning. Där finns målen som kapitlen är tänkt att 

uppfylla presenteras samt några diskussionsfrågor som eleverna är tänkt att arbeta tillsammans 

med. Sedan följer uppgifter hämtade från Borggården. Det är numrerade uppgifter som utgår 

från målen och som utgör själva grundkursen av området. Detta avslutas sedan med avsnitten 

Arbeta tillsammans, där eleverna är tänkt att arbeta enskilt eller i mindre grupp med några 

uppgifter, och Sant eller falskt. Efter detta kommer Diagnosen. I den testas elevens kunskaper 

utifrån målen med kapitlet. Beroende på hur bra diagnosen går fortsätter sedan eleven med 

uppgifter från Rustkammaren (färgkod blå) eller från Tornet (färgkod röd). Boken beskriver 

detta val som att: ”Om Diagnosen var för svår behöver du träna mer. Då går du till 

Rustkammaren” och ”Om Diagnosen gick bra fortsätter du med Tornet där du får arbeta med 

mer utmanande uppgifter” (ibid, s. 3). Efter detta val kommer sedan eleverna fram till 

Sammanfattningen, där ”kapitlets viktigaste moment” (ibid, s. 3) kan repeteras. Efter 

sammanfattningen avslutas kapitlet med Utmaningen där eleverna arbetar med 

”problemlösning av olika slag” (ibid, s. 3). I slutet av boken finns även repetitionsuppgifter som 

är knutna till varje kapitel.  

 

 
Figur 1. Bild av strukturen i Matte Direkt Borgen (Carlsson m.fl., 2012, s. 3). 

 

4.4.2 Matte Eldorado 6A  

 

Matematikbok inriktad mot elever i klass 6. Innehåller 4 kapitel där merparten av uppgifter 

inom algebra med inriktning mot mönster och formler är hämtade från kapitel 1 (Olsson & 

Forsbäck, 2013, s. 7, 32–35, 37–44). I slutet av boken finns också extrauppgifter till varje 

kapitel. Därifrån har resterande uppgifter med samma inriktning återfunnits (ibid, s. 144).  

 

I Matte Eldorado 6A finns ingen förklaring kring hur kapitlen är uppbyggda. Alla har dock ett 

liknande format. De börjar med en Introduktion om vad kapitlet kommer att innehålla. Där 

lyfts det bland annat fram olika exempel på uppgifter som kommer att ingå i kapitlet. Kring 

dessa finns också några punkter samt ”tankebubblor” med frågor. Efter detta finns det ett stycke 

som kallas för Utforska. Denna del kan ses som en blandning mellan uppgifter som eleven gör 

och exempel på lösningar av uppgifter (vissa uppgifter har exempelvis en hänvisning till ett 

sidnummer där olika lösningsförslag finns presenterade) (ibid, s. 32, 163). Efter Utforska följer 

ett avsnitt med Numrerade uppgifter. Sedan kommer också ytterligare två avsnitt med 

numrerade uppgifter, men som har färgkodningen Blå respektive Röd. Till färgkodningen finns 

ingen förklaring till vad de betyder, utan det enda som kan sägas är att det blåa avsnittet kommer 



 13 

före det röda. Kapitlet avslutas sedan med några få uppgifter i ett avsnitt kallat Utvärdering. 

Till varje kapitel finns också ett par sidor med Extrauppgifter (ibid, s. 144). 

 

 
Figur 2. Bild av strukturen i Matte Eldorado 6A (Olsson & Forsbäck, 2013, s. 32–45, 144) 

 

4.4.3 Bas Favorit matematik 6A 

 

Matematikbok inriktad mot klass 6. Där algebrauppgifter med inriktning mot mönster finns i 

kapitel 4 (Karppinen, Kiviluoma & Urpiola, 2016, s. 154, 156–157, 166–168, 170), samt i 

kapitel 5 som är ett repetitionskapitel (ibid, s. 173). 

 

Delen med mönster och formler inleds i Bas Favorit matematik 6a genom avsnittet 

Favoritsidor. Favoritsidor beskrivs som att: ”Här lär sig eleverna matematik genom spel och 

aktiviteter som övar problemlösning och olika matematiska resonemang” (ibid, s. 3). Detta följs 

sedan upp med avsnittet Lektioner. Lektioner är upplagda genom att det först kommer 

basuppgifter. Efter det blir det på vänstersidan på varje uppslag uppgifter under rubriken Öva 

och på högersidan av uppslaget finns uppgifter under rubriken Pröva. I slutet av kapitlet 

kommer avsnittet Vad har jag lärt mig? I denna del får eleven göra en diagnos som låter 

eleven ”formativt utvärdera arbetet” (ibid, s. 3). Slutligen finns avsnittet Repetition där eleven 

kan repetera det som finns tidigare i kapitlet (ibid, s. 3) 

 

 
Figur 3. Bild av strukturen i Bas Favorit matematik 6A (Karppinen m.fl., 2016, s. 3) 
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4.5 Analysverktyget utifrån Lithners ramverk 
 

Analysen består, som redan nämnts, i att kategorisera uppgifter i matematikböcker utifrån om 

de kan lösas genom ett GAR eller om eleven behöver använda ett KR. Oftast är varje enskild 

uppgift i matematikböckerna uppdelade i olika nummer med underkategorier i bokstäver 

(exempelvis uppgift 1a, 1b, 1c o.s.v.), vilket betyder att de blivit analyserade som separata 

frågor, precis som de är uppdelade. Ibland kan dock en och samma uppgiftsnummer innehålla 

flera frågor, utan dessa uppdelningar. I de fallen har de olika underfrågorna plockats ut och 

analyserats separat. I analysprotokollet har de då fått benämningen del 1, del 2 o.s.v. Själva 

analysprocessen består av 4 steg som varje enskild uppgift genomgår för att på så vis kunna 

avgöra om de ska kategoriseras som en GAR- eller som en KR-uppgift. Stegen är alla hämtade 

från Jäders m.fl. (2014, s. 8) beskrivning av analysprocessen i deras läromedelsstudie, om än i 

något omgjord och förenklad version. 

 

Steg 1 och 2 handlar båda om att analysera själva innehållet i uppgiften. I steg 1 identifieras 

först vilka algoritmer eller metoder som anses som troliga för eleven att använda sig av för att 

lösa uppgiften. På så vis synliggörs vilken matematik som uppgiften och dess lösning 

innehåller. I steg 2 beskrivs vilken representation uppgiften utgått ifrån. Här görs en anteckning 

om representationen som uppgiften utgår ifrån skiljer sig från tidigare uppgifter eller exempel. 

I Jäder m.fl. studie hade detta steg inte med representationer att göra utan utgick istället ifrån 

om uppgiften hade en annan kontext än en rent matematiskt (Jäder m.fl., 2014 s. 7–8). Att denna 

ändring gjordes har att göra med att i de läromedel som den här analysen bygger på ändras 

faktiskt inte kontexten i algebrauppgifterna med inriktning mot mönster och formler till något 

annat än just en matematisk kontext. Däremot ändras representationerna ibland, vilket därmed 

tolkas som att det också kan ha påverkan för hur enkelt eleven kan känna igen vilken metod 

eller algoritm som ska användas för att lösa uppgiften.  

 

Steg 3 utgår ifrån att leta efter GAR-information. Information som gör att eleven får tillgång 

till den algoritm som steg 1 visar att eleven troligtvis använder sig av för att lösa uppgiften. 

Detta görs genom att det som finns tidigare i läroboken, innan uppgiften, analyseras. I samtliga 

fall analyseras vad som finns presenterat tidigare i kapitlet som uppgiften är hämtad ifrån (Jäder 

m.fl., 2014 s. 7). I steg 3 synliggörs därmed om det finns exempel, lösningsförslag eller tidigare 

uppgifter som presenterar den algoritm som elevens lösning troligtvis innehåller. I detta steg 

antecknas därmed om GAR-information förekommer tidigare i kapitlet, och i så fall beskrivs 

också var och hur den presenteras.  

 

I sista steget, steg 4, kan därmed en slutsats göras om uppgiften ska klassificeras som GAR 

eller KR. Finns det klara likheter mellan uppgiften, dess lösning och representation (steg 1 och 

2) till tidigare uppgifter, exempel eller lösningsförslag (steg 3) kategoriseras den som en GAR-

uppgift. Detta eftersom eleven kan lösa uppgiften genom en på förhand presenterad algoritm 

eller metod. Har däremot uppgiften inte några sådana klara kopplingar kan man istället utgå 

ifrån att eleven behöver använda ett KR för att nå en lösning (Jäder m.fl., 2014 s. 8).  

 

Ett bra exempel på hur GAR-information kan se ut finns i Bas Favorit matematik 6A (Karppinen 

m.fl., 2016, s. 166–167). I uppgift 2a ska eleven skriva ner regeln för talföljden 1, 5, 9, 13 och 

17. En regel som därmed består av en ökning med + 4 mellan varje tal. På föregående sida finns 

ett exempel som visar hur man gör för att hitta ökningen mellan två tal. I exemplet, som utgår 

ifrån talföljden 2, 5, 8, 11 och 14, beskriver boken att man räknar hur mycket som ska adderas 

genom att se hur mycket det skiljer mellan talen. Är ökningen lika mellan varje tal, som i det 

här fallet, sker ökningen genom en addition. I det här fallet då +3. Genom den här informationen 
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får eleven en färdig metod presenterad för sig för att kunna lösa uppgiften och uppgiften blir 

därmed kategoriserad som GAR. Ett bra exempel på när GAR-information saknas, vilket istället 

leder till att uppgiften kategoriseras som KR, finns i Matte Direkt Borgen 6A (Carlsson m.fl., 

2012, s. 150). Genom exempel och tidigare uppgifter har eleven stött på liknande additions-

ökningar som finns i GAR-exemplet från Bas Favorit matematik 6A. I Matte Direkt Borgen 6A 

dyker dock en uppgift upp i avsnittet Utmaningen där mönstret har en ny typ av ökning. I 

uppgiften ska eleven dels hitta nästa kvadrattal men även det tionde kvadrattalet. Kvadrattal 

beskrivs som tal som bildar en kvadrat genom att antalet cirklar kan placeras och bilda en 

kvadrat (se figur 4). De första tre kvadrattalen blir här presenterade för eleven. De är talen 1, 4 

och 9. Här fungerar då inte de tidigare presenterade algoritmerna och metoderna som eleven 

fått presenterad för sig eftersom ökningen är ny för eleven. Eleven behöver därmed hitta en ny 

metod som löser uppgiften. Därmed kategoriseras också uppgiften som en KR-uppgift.  

 
Figur 4. Bild över hur de tre första kvadrattalen ser ut som presenteras för eleven i Matte Direkt Borgen 6A 

(Carlsson m.fl., 2012, s. 150) 

 

I arbetet med analysen av uppgiften har även mera allmän information antecknats. Förutom 

mera praktiska fakta som kapitel, sid- och uppgiftsnummer har även information om uppgiften 

har någon särskild färgkodning samt i vilket avsnitt uppgiften förekommer lagts till. Denna 

information har dock inget med bedömningen om uppgiften ska anses vara GAR eller KR att 

göra, utan ingår istället för att se om det finns mönster i vart de olika kategorierna av uppgifter 

återfinns i läromedlen. 
 

4.6 Validitet och reliabilitet  
 

Två viktiga aspekter att ta hänsyn till i sin forskning är validitet och reliabilitet. Validitet innebär 

att rätt data samlas in och analyseras. Data som innebär att studiens problemformulering kan 

besvaras (Larsen, 2009, s. 41). Det är med koppling till detta som de urval som gjorts i studien 

skett. Genom att ta fram och analysera tre olika läromedel och rikta in analysen mot algebra 

och mönster skapas en grund för att få fram just rätt data till undersökningen. Reliabilitet har 

istället att göra med trovärdigheten i resultatet som man får fram från analysen av datan (ibid, 

s. 41). En hög reliabilitet skulle kunna förklaras med att om studiens undersökning gjordes om 

av en annan person skulle resultatet fortfarande bli det samma (ibid, s. 81). Det som skett i 

denna undersökning, kategorisering av uppgifter utifrån Lithners (2007) ramverk, skulle kunna 

ses som en svaghet eftersom detta moment många gånger är väldigt subjektiv aktivitet. För att 

öka trovärdigheten har därför Jäders m.fl. (2014) analysverktyg använts. På så vis är denna del 

redan beprövad och fungerande, samt att själva analysprocessen blir tydlig och transparant om 

hur kategoriseringarna skett.  

 

4.7 Etiska överväganden  
 

Eftersom studien inte involverar människor har ingen hänsyn behövts tagits till de 

forskningsetiska principer utifrån aspekter som rör samtyckes-, informations- konfidentialitets- 

och nyttjandekravet (Björkdahl Ordell, 2007, s. 21). Däremot har lagen om upphovsrätt 

(960:729) haft betydelse för utformandet av arbetet. Genom att ta hänsyn till den har inga bilder, 

texter eller figurer tagits direkt från läromedlen och publicerats i arbetet. Istället har de figurer 

och bilder som förekommer återskapats och är på så vis inte kopierade. I övrigt har också mera 
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allmänna etiska överväganden, i fråga om objektivitet och subjektivitet, tagits i aktning i 

studien, vilket betyder att personliga värderingar, förväntningar och erfarenheter har lagts åt 

sidan i den mån det är möjligt (Larsen, 2009, s. 15).  

 

5 Resultat 
 

Resultatet av analysen presenteras här utifrån de båda frågeställningarna som arbetet bygger 

på: 

 

 I hur stor andel av bokens uppgifter stimuleras eleven till att använda sig av ett KR för 

att komma fram till en lösning? 

 Vilka skillnader, ifråga om andelen GAR och KR, finns det i böckernas olika avsnitt? 

 

Inledningsvis redovisas hur stor andel av uppgifterna som blivit kategoriserade som KR- och 

GAR-uppgifter i de olika böckerna. Under rubrik två redovisas sedan också hur andelen GAR- 

och KR-uppgifter skiljer sig mellan de olika avsnitten i böckerna. Här presenteras även en 

underrubrik där resultatet skildras utifrån vilken typ av avsnitt det handlar om. Resultatavsnittet 

avslutas med en sammanfattning av resultatet. 

 

I resultatdelen och i diskussionen redovisas alla procentuella siffror avrundade till närmaste 

heltal utan att ha beteckningen ”ca.” framför. Anledningen till detta är för att göra texten mera 

lättläst. Alla fördelningar redovisas dock även i antal för att inte göra det allt för missvisande.  

 

5.1 I hur stor andel av bokens uppgifter stimuleras eleven till att använda sig 
av ett KR för att komma fram till en lösning? 

 

5.1.1 Matte Direkt Borgen 6A 

 

I Matte Direkt Borgen 6A (Carlsson m.fl. 2012) återfanns och kategoriserades 60 

algebrauppgifter med inriktning mot mönster och formler. 53 av dessa kategoriserades som 

GAR- och 7 som KR-uppgifter. Detta betyder att i 12% av bokens uppgifter, med inriktning 

mot mönster och formler, behöver eleven använda sig av ett KR för att hitta en lösning.  

 

 
Figur 5. Totalt analyserades 60 uppgifter i Matte Direkt Borgen 6A (Carlsson m.fl., 2012). 53 kategoriserades 

som GAR och 7 som KR. 

 

5.1.2 Matte Eldorado 6A 

 

GAR: 53
88%

KR: 7
12%

Andelen KR/GAR i 
Matte Direkt Borgen
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I Matte Eldorado 6A (Olsson & Forsbäck, 2013) återfanns och kategoriserades 88 

algebrauppgifter med inriktning mot mönster och formler. 73 av dessa kategoriserades som 

GAR- och 15 som KR-uppgifter. Detta betyder att i 17% av bokens uppgifter, med inriktning 

mot mönster och formler, behöver eleven använda sig av ett KR för att hitta en lösning.  

 

 
Figur 6. Totalt analyserades 88 uppgifter i Matte Eldorado 6A (Olsson & Forsbäck, 2013). 73 kategoriserades 

som GAR och 15 som KR 

 

5.1.3 Bas Favorit matematik 6A 

 

I Bas Favorit matematik 6A (Karppinen m.fl., 2016) återfanns och kategoriserades 35 

algebrauppgifter med inriktning mot mönster och formler i boken. 28 av dessa kategoriserades 

som GAR- och 7 som KR-uppgifter. Detta betyder att i 20% av bokens uppgifter, med 

inriktning mot mönster och formler, behöver eleven använda sig av ett KR för att hitta en 

lösning.  

 

 
Figur 7. Totalt analyserades 35 uppgifter i Bas Favorit matematik 6A (Karppinen m.fl., 2016). 28 

kategoriserades som GAR och 7 som KR. 

 

5.2 Vilka skillnader, ifråga om andelen GAR och KR, finns det i böckernas olika 
avsnitt? 

 

5.2.1 Matte Direkt Borgen 6A 

 

I Matte Direkt Borgen 6A (Carlsson m.fl., 2012) analyserades uppgifter inom algebra med 

inriktning mot mönster och formler i 8 olika avsnitt: Inledning, Borggården (grön), Arbeta 

tillsammans, Sant eller falskt, Diagnos, Rustkammaren (blå), Utmaningen och Repetition. 

Fördelningen presenteras här i ett diagram där det framgår andelen GAR och KR i avsnitten 

samt hur den procentuella fördelningen är. 

 

GAR: 73
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80%
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Figur 8. Fördelningen av hur många GAR- och KR-uppgifter det är i bokens olika avsnitt samt hur 

fördelningen är procentuellt. 

 

5.2.2 Matte Eldorado 6A 

 

I Matte Eldorado 6A (Olsson & Forsbäck, 2013) analyserades uppgifter inom algebra, med 

inriktning mot mönster och formler, i 7 olika avsnitt: Introduktion, Utforska, Numrerade 

uppgifter, Numrerade uppgifter (blå), Numrerade uppgifter (röd), Utvärdering och 

Extrauppgifter. Fördelningen presenteras här i ett diagram där det framgår andelen GAR och 

KR i avsnitten samt hur den procentuella fördelningen är. 

 

 
Figur 9. Fördelningen av hur många GAR- och KR-uppgifter det är i bokens olika avsnitt samt hur 

fördelningen är procentuellt. 
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5.2.3 Bas Favorit matematik 6A 

 

I Bas Favorit matematik 6A (Karppinen m.fl., 2016) analyserades uppgifter inom algebra, med 

inriktning mot mönster och formler, i 6 olika avsnitt: Favoritsidor, Lektioner, Öva, Pröva, 

Vad har jag lärt mig? och Repetition. Fördelningen presenteras här i ett diagram där det 

framgår andelen GAR och KR i avsnitten samt hur den procentuella fördelningen är. 

 

 
Figur 10. Fördelningen av hur många stycken GAR- och KR-uppgifter det är i bokens olika avsnitt samt hur 

fördelningen är procentuellt.  

 

5.2.4 Fördelningen av KR- och GAR-uppgifter i de tre läromedlen utifrån 
benämning/beskrivning på avsnitt i kapitlet 

 

Utifrån böckernas benämning och förklaringar av avsnitten går det att hitta 6 gemensamma 

kategorier av uppgifter i alla böckerna. De är: 

 

1. Numrerade uppgifter, vilket är en uppsättning av basuppgifter som ibland också har en 

färgkategorisering (Numrerade uppgifter, Numrerade uppgifter (blå), Numrerade 

uppgifter (röd), Borggården, Rustkammaren (blå), Lektioner, Repetition)  

2. Uppgifter som indikerar ett mera aktivt lärande, antingen utifrån titel eller i förklaringen 

av avsnittet (Favoritsidor, Pröva, Utforska och Arbeta tillsammans) 

3. Inledningar och introduktioner av kapitlen (Favoritsidor, Inledning och 

Introduktion) 

4. Kunskapsmätande avsnitt (Diagnos, Utvärdering och Vad har jag lärt mig?) 

5. Uppgifter som ligger långt bak i kapitlet (ibland till och med utanför) och som indikerar 

en högre svårighetsgrad (Extrauppgifter, Utmaningen) 
 

Värt att notera här är dels att ibland finns samma avsnitt representerat i två olika kategorier 

(avsnittet Favoritsidor är exempelvis både en inledning av ett kapitel samt ett avsnitt som 

beskrivs som utforskande), och dels är denna indelning ibland inte helt given. Avsnittet 

Extrauppgifter kan exempelvis tolkas som uppgifter som eleven kan göra om de andra är för 

”lätta” eller om de bara är repetition av det som kommer innan. I det här fallet gjordes 

tolkningen att de faktiskt inte är en ren repetition utan av lite högre svårighetsgrad än de 

föregående uppgifterna.  
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Kategori 1, numrerade uppgifter, innefattar i Matte Direkt Borgen 6A avsnitten: Borggården, 

Rustkammaren och Repetition. Totalt innehåller avsnitten 46 uppgifter vara 44 är 

kategoriserade som GAR (96%) och 2 som KR (4%). I Matte Eldorado 6A återfinns de 

numrerade i avsnitten Numrerade uppgifter, Numrerade uppgifter (Blå) och i Numrerade 

uppgifter (Röd). Totalt innehåller avsnitten 69 uppgifter varav 59 är kategoriserade som GAR 

(86%) och 10 (14%) som KR. I Bas Favorit matematik 6A (Karppinen m.fl., 2016) finns det 

total 8 uppgifter i denna kategori, hämtade från avsnitten Lektioner och Repetition. 7 av dessa 

är kategoriserade som GAR (88%) och 1 (12%) som KR. Därmed har alla tre böckerna en lägre 

andel KR-uppgifter (4%, 14% och 12%) i denna kategori än i böckernas totala genomsnitt. 

 

I kategori 2, som indikerar ett aktivt lärande, finns också representerat i alla tre läromedlen. I 

Matte Direkt Borgen 6A finns avsnittet Arbeta tillsammans. Där finns totalt 2 uppgifter. 1 av 

dessa är kategoriserad som GAR (50%) och den andra som KR (50%). I Matte Eldorado 6A 

finns dessa uppgifter i avsnittet Utforska där det är totalt 10 uppgifter varav 8 är kategoriserade 

som GAR (80%) och 2 som KR (20%). I Bas Favorit Matematik 6A finns två avsnitt som 

indikerar ett aktivt lärande. De är avsnitten Favoritsidor (beskrivs i texten som utforskande 

och problemlösande) och Pröva. Där finns totalt 15 uppgifter varav 10 är kategoriserade som 

GAR (67%) och 5 som KR (33%). I avsnitt som indikerar ett aktivt lärande återfinns då en 

något högre del KR-uppgifter än genomsnittet i böckerna (50%, 20% och 33%). 

 

Även i kategori 3, inledningar och introduktioner, har två av de tre böckerna en högre andel 

KR-uppgifter än genomsnittet. I Matte Direkt Borgen 6A innehåller avsnittet Inledning 2 

uppgifter. 1 är kategoriserad som GAR (50%) och 1 som KR (50%). I Matte Eldorado 6A har 

Introduktionen 5 uppgifter. 3 kategoriserade som GAR (60%) och 2 som KR (40%). I Bas 

Favorit matematik innehåller deras introduktion, kallad Favoritsidor, 8 uppgifter varav 7 är 

kategoriserad som GAR (88%) och 1 som KR (12%). Detta betyder att medans Matte Direkt 

Borgen 6A och Matte Eldorado 6A har en betydligt högre andel KR-uppgifter i detta område 

(50% och 40%), har Bas Favorit matematik en lägre andel sådana (12%). 

 

Den lägsta andelen uppgifter som kategoriserats som KR finns i kategori 4, där vilka kunskaper 

eleven har eller har fått, ska mätas. I de tre böckerna heter de avsnitten Diagnos, Utvärdering 

och Vad har jag lärt mig? Totalt finns 9 sådana uppgifter i de tre läromedlen. Alla dessa har 

kategoriserats som GAR (100%) vilket betyder att andelen KR-uppgifter inte existerar alls i de 

avsnitten i böckerna. 

 

Kategori 5, uppgifter långt bak i kapitlen som indikerar en högre svårighetsgrad, återfinns i två 

av de tre läromedlen. I Matte Direkt Borgen 6A finns totalt 6 uppgifter i avsnittet Utmaningen. 

3 av dessa är kategoriserade som GAR (50%) och 3 som KR (50%). I Matte Eldorado 6A 

återfinns 1 uppgift i avsnittet Extrauppgifter. Den är kategoriserad som KR (100%). 
 

5.3 Sammanfattning av resultat 
 

Resultatet visar att andelen algebrauppgifter som stimulerar eleven till att använda sig av ett 

KR ligger mellan 12%-20% i böckerna. Resterande uppgifter kan eleven därmed lösa genom 

att använda ett GAR, eftersom en fungerande algoritm eller metod redan finns presenterad för 

eleven på förhand. Resultatet visar också att det finns olikheter i denna fördelning beroende på 

vilken typ av avsnitt det handlar om i böckerna. Högre andelen KR-uppgifter än i böckernas 

genomsnitt återfinns i delar med inriktning mot ett aktivt och utforskande lärande (kategori 2: 

50%, 20% och 33%) och i svårare uppgifter längre bak i boken (kategori 5: 50% och 50%). De 
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avsnitt med lägre delar KR-uppgifter än genomsnittet i böckerna är avsnitt med numrerade 

uppgifter (kategori 1: 4%, 14% och 12%) och framförallt i avsnitt som är kunskapsmätande 

(kategori 4: 0% i alla böckerna). En typ av avsnitt hade ett skiftande resultat i fördelningen KR- 

i de olika böckerna. Det är avsnittet som ligger först och som introducerar kapitlen (kategori 3). 

Där visade två av böckerna en högre andel KR-uppgifter (50% och 40%) medan en hade en 

lägre andel (12%).  
 

6 Diskussion 
 

Diskussionen inleds med en resultatdiskussion. Här lyfts först studiens huvudresultat fram. 

Huvudresultaten diskuteras också utifrån vilka likheter och skillnader resultatet visar jämfört 

med tidigare forskning i ämnet. Efter detta följer en mera allmän diskussion om vilka slutsatser 

som kan dras utifrån resultatet. Dels utifrån vilka effekter det kan förväntas få för elevens 

lärande och matematiska förståelse och dels hur lärare behöver förhålla sig till läromedlen. 

Resultatdiskussionen avslutas med att ett antal slutsatser presenteras. Efter resultatdiskussionen 

följer metoddiskussionen. Här diskuteras de metodval som gjorts och vilka effekter de kan 

tänkas ha på resultatet. En stor del av metoddiskussionen utgår även från begreppen validitet 

och reliabilitet. Hela diskussionsavsnittet avslutas sedan med förslag på vidare forskning.   

 

6.1 Resultatdiskussion 
 

6.1.1 Huvudresultat 

 

Resultatet visar att andelen algebrauppgifter som stimulerar eleven till att använda sig av ett 

KR i böckerna ligger mellan 12%-20%. Detta betyder att resultatet är jämförbart med de siffror 

som Jäder (2015) lyfter fram i sin avhandling eftersom det i den framställs att 10% av 

uppgifterna i gymnasieböckerna kräver ett KR för att kunna lösas (Jäders m.fl., 2014, s. 12). 

Även om 12%-20% är en något högre andel KR-uppgifter än vad Jäder presenterar så visar 

ändå båda studierna att andelen KR-uppgifter är betydande lägre än andelen GAR-uppgifter. 

Resultatet av fördelningen KR- och GAR-uppgifter är därmed också jämförbart med Lithners 

(2004, s. 423) studie på läromedel inriktat mot högskolor och universitet. 

 

I fråga om fördelningen av KR- och GAR-uppgifter i kapitlens olika avsnitt finns då den högsta 

andelen av KR-uppgifter i avsnitt som riktar in sig mot ett aktivt lärande, i svårare avsnitt längre 

bak i boken och till viss del i introducerande avsnitt (högre andel i två av de tre analyserade 

läromedlen). Detta gör att resultatet bara stämmer in till vis del mot Jäders m.fl. (2014, s. 13) 

beskrivning av att det är i slutet av kapitlen de flesta KR-uppgifterna finns i böckerna. Även 

fast de avsnitt som ligger långt bak i den här studiens böcker, och som indikerar en högre 

svårighetsgrad, har en större procentuell andel KR-uppgifter återfinns faktiskt de flesta KR-

uppgifterna - sett i antal - i tidigare avsnitt i böckerna. Som lyfts fram återfinns många av dessa 

i inledningar och i avsnitt inriktat mera mot aktivt lärande. Dessutom är det så att i Matte 

Eldorado 6A återfinns det en betydande större del KR-uppgifter i den blåa (36%) kategorin än 

den röda (16%).  Värt att notera här är dock att även fast det röda avsnittet ligger längre bak i 

boken så står det inte någonstans att det avsnittet är mera utmanande för eleven. Matte Direkt 

Borgen 6A har däremot en sådan förklaring. Där beskrivs blå uppgifter som uppgifter där eleven 

får ”träna mera” (Carlsson m.fl. 2012, s. 3) medan röda beskrivs som ”mer utmanande 

uppgifter” (Carlsson m.fl. 2012, s. 3). I den blåa kategorin återfinns där totalt 18 uppgifter där 

ingen kategoriserats som KR (0%), vilket då stämmer väl med antagandet att KR-uppgifter 
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kommer senare och i svårare kapitel. I den röda kategorin återfinns det tyvärr inga uppgifter 

alls att analysera i området algebra med inriktning mot mönster och formler.  

 

6.1.2 Vad innebär det att så många av uppgifterna inte är ”nya” för eleven?  

 

Att uppgiften bli kategoriserad som GAR betyder i det här fallet att ett lösningsförslag redan 

finns presenterat i förhand för eleven. Att uppgiften då inte är ”ny” betyder i sin tur att 

resonemanget som leder fram till lösningen endast behöver vara imiterat av eleven (Lithner 

2007, s. 266–267). En imiterad lösning som innebär att det inte är elevens egna matematiska 

val och argumentation som leder fram till lösningen. Ser man till skolverkets beskrivning i 

styrdokumenten om vad resonera matematiskt innebär betyder det att ett imitativt resonemang 

nog inte kan ses som ett resonemang i en egentlig mening. Detta eftersom Skolverket (2011b, 

s. 11) beskriver att ett matematiskt resonemang bygger på elevens egen argumentation. Genom 

att eleven i så stor utsträckning kan hämta innehållet från tidigare uppgifter och exempel i 

läromedlen, utan att behöva argumentera för det, uppfyller detta inte skolverkets kriterier för 

vad ett matematiskt resonemang innebär.  

 

Ser man till kopplingen som finns mellan problemlösning och resonemang så får även det 

konsekvenser när så stor del av uppgifterna inte är nya för eleven. Taflin (2007, s. 56) är en av 

de som beskriven detta samband. Hon menar att just problemlösningsuppgifter utvecklar 

elevernas förmåga att resonera matematiskt. Även James m.fl. (2016, s. 418), Zolkower och 

Rubel (2015, s. 84) och Whaley (2012, s. 374) skriver om hur problemlösningsuppgifter är det 

som får eleverna att lära sig att resonera matematiskt. En grundförutsättning för 

problemlösning, och som alla dessa lyfter fram, är dock att uppgifterna som eleverna arbetar 

med är nya för eleven. Nya i fråga om att information om hur eleverna kan nå en lösning inte 

finns presenterad i förhand. Även skolverket beskriver i styrdokumenten att uppgifterna 

behöver vara nya för eleverna för att kunna kategoriseras som problemlösning (Skolverket, 

2011b, s. 9). När så stor dela av uppgifterna inte är nya för eleverna blir även elevernas 

möjlighet till att arbeta med problemlösning - vilket i förlängningen utvecklar deras förmåga 

att resonera - även den begränsad 

 

6.1.3 Hur påverkar den låga andelen KR-uppgifter elevernas lärande och deras 
matematiska förståelse? 

 

Att så stor del av uppgifterna går att lösas med hjälp av ett imitativt resonemang i läromedlen 

får därmed också effekter på elevernas lärande. Som Boaler (2008, 43–44) beskriver går allt för 

mycket av matematikundervisning ut på utantill-inlärning och att härma. Det är det som enligt 

henne leder till att eleverna lär sig ett passivt lärande i skolan. Hon lyfter också fram forskning 

som visar på att det motsatta, ett aktivt lärande där eleverna själva får utforska och lösa problem, 

är det som är mera effektivt för elevernas lärande (ibid, s. 64). Här går det att dra paralleller 

mellan KR-uppgifter med det aktiva lärandet och GAR-uppgifter och ett passiva. Detta 

eftersom när KR-uppgifter är nya för eleverna behöver de själva just utforska och hitta en metod 

och algoritm för att nå en lösning, medan man i GAR-uppgifterna istället bara behöver imitera 

en redan presenterad lösning. Med kopplingar till denna studie kan man dra slutsatsen att ett 

aktivt lärande kanske bara används i mellan 12%-20% av uppgifterna. På så vis finns risken att 

eleverna i allt för stor utsträckning, i arbetet med böckernas uppgifter, ägnar sig åt ett passivt 

lärande. Ett lärande som är ett mindre effektivt sätt att lära sig matematik på enligt Boaler. 

Mindre effektivt både i att utveckla matematisk förståelse och också i att kunna använda sina 

kunskaper vid ett senare tillfälle (ibid, 43–44). Precis detta backas också upp av Norqvist (2016, 



 23 

s. 34) som i sin undersökning visar att elever som arbetat med uteslutande KR-uppgifter faktiskt 

visat högre resultat på efterföljande prov jämfört med de som arbetat med GAR-uppgifter.  

 

Ser man detta ur Skemps (2006, s. 88–89) framställning av matematisk förståelse går det också 

att se att den instrumentella förståelsen hos eleverna är det som läromedlen gynnar mest när så 

stor andel av uppgifterna kan lösas med ett GAR. En förståelse där eleven bara lär sig vilken 

algoritm som ska användas utan att egentligen behöva förstå varför den fungerar. Sett ur den 

här undersökningens resultat är det just detta som eleven behöver göra i den övervägande delen 

av uppgifterna. På så vis finns också risken att eleven tror att minnas algoritmer är det viktigaste 

kunskapen inom matematiken eftersom det i så stor del av fallen är den mest effektiva metoden 

för att få fram rätt svar. Att så stor del av uppgifterna bara gynnar elevens instrumentella lärande 

medför att de får färre tillfällen att utveckla sin relationella förståelse. Detta kan få negativa 

konsekvenser för elevens långsiktiga lärande och förmåga att applicera sina kunskaper på nya 

områden eftersom det är detta den relationella förståelsen är bättre lämpad för (Skemp, 2006, 

s. 93). 

 

Resultatet visar att du som lärare behöver ha kunskap om vilken matematisk förståelse som 

eleverna faktiskt uppvisar. Det kan nog vara lätt att tro, när man arbetar med uppgifterna i 

böckerna, att många elever har en god matematisk förståelse eftersom de får fram rätt svar på 

många av uppgifterna. När dock så stor del av uppgifterna kan lösas med GAR kan denna 

förståelse, om man ser det ur Skemps (2006, s. 88) framställning, egentligen inte bestå av någon 

underliggande matematisk förståelse alls, utan bara förståelse i att kunna härma en algoritm. 

Denna metod är då inte något som fungerar för eleven på KR-uppgifterna eftersom där behöver 

eleven själv veta vad och hur en lösning ska kunna nås. Sett ur detta perspektiv måste nog den 

relativt låga andelen KR-uppgifter inte heller vara nog stor för att läraren ska kunna få en bild 

av vilken matematiska kunskaper som eleven faktiskt har. Detta eftersom det i de analyserade 

läromedlen i snitt bara är ca 3 av 20 uppgifter (baserat på ett medel för de tre böckerna) som 

egentligen testar elevens matematiska kunskaper med ett KR.  

 

6.1.4 Vilka slutsatser kan dras utifrån vilka avsnitt i böckerna som har en högre 
respektive lägre andel KR-uppgifter? 

 

Resultatet visade att de avsnitt som hade en högre andel KR-uppgifter var avsnitt inriktade mot 

aktivt lärande, svårare uppgifter längre bak i boken och till viss del även introducerande avsnitt 

tidigt i kapitlet. De avsnitt med lägre andel KR-uppgifter än böckernas genomsnitt var därmed 

avsnitt kategoriserade som numrerade uppgifter och kunskapsmätande avsnitt. Ser man till de 

avsnitten med högre andel KR-uppgifter kan man se att läromedlen kopplar ihop ett aktivt 

lärande, likt Boalers (2008, s. 64), med att använda sig av mera kreativa uppgifter. I alla fall till 

viss del. För även om det är en högre adel uppgifter som kräver ett KR i dessa avsnitt kan oftast 

merparten av uppgifterna ändå lösas med hjälp av ett GAR. Som slutsats kan likväl dras att när 

läromedlen indikerar ett avsnitt med mera utforskande och aktiva uppgifter finns där också en 

något högre andel uppgifter där eleverna behöver använda sig av ett KR. Att avsnitt som ligger 

först i kapitlen, introduktioner, har en högre andel KR-uppgifter i två av de tre böckerna måste 

nog ses som positivt för elevernas lärande. Detta eftersom de i alla fall i högre grad här får en 

chans till att själva utforska och hitta det matematiska innehåll som kapitlet kommer att erbjuda. 

På så vis skulle man kunna argumentera för att eleverna från början har en möjlighet till att 

utveckla en relationell förståelse av det matematiska innehållet i kapitlet (Skemp, s. 93). En 

förståelse som de sedan kan ta med sig in i kapitlets övriga avsnitt. 
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I de avsnitt som har en lägre andel KR-uppgifter bör nog de kunskapsmätande avsnitten lyftas 

fram lite extra här. De avsnitten bestod då uteslutande av uppgifter som blev kategoriserade 

som GAR vilket betyder att andelen KR-uppgifter inte existerade alls. När Rezat och Strässer 

(2012, s. 646) beskriver att det är ifrån läroboken som eleverna ofta får lära sig vad som anses 

vara viktigt att lära sig blir det intressant att koppla detta till denna kategori av uppgifter. 

Avsnitten Diagnos, Utvärdering och Vad har jag lärt mig? antyder alla att det handlar om 

viktiga avsnitt där eleven får veta vilka kunskaper de besitter i området. När sedan alla uppgifter 

kan lösas genom ett GAR sänder det signaler om att det är just att minnas och använda 

algoritmer som är det viktiga att kunna. Om sedan lärare också ser dessa avsnitt som någon 

form av kunskapstest, från vilket man antingen bedömer eller planerar lektioner ifrån, kan det 

också bli väldigt missvisande eftersom eleven egentligen bara behöver använda sig av ett 

imiterat resonemang på uppgifterna. Samma slutsats kan också dras från avsnitten med 

numrerade uppgifter. I alla fall om man ser till vilken dominerande roll dessa har i många av 

böckerna (de utgör 138 av totalt 183 analyserade uppgifter i de tre läromedlen). Gissningsvis 

kan man anta att det är just dessa uppgifter som eleverna arbetar mest med under lektionerna. I 

alla fall om man utgår ifrån Sidenvall m.fl. (2015, s. 16) studie som visar att eleverna oftast 

arbetar med de uppgifter som ligger tidigt i boken. Då resultatet från den här undersökningen 

också visar att de här avsnitten, i alla fall till viss del, har en lägre andel KR-uppgifter kan det 

förstärka bilden av att matematikundervisningen till störst del består i att lära sig och använda 

förhandspresenterade algoritmer för att nå en lösning på uppgifterna.  

 

6.1.5 Resultatet kopplat till hur läromedlen används i undervisningen 

 

En stor anledning till att den låga andelen KR-uppgifter i läromedlen bör ses som negativ för 

elevens lärande är nära kopplat till de undersökningar som visar hur läromedlen används i 

undervisningen. Peppin & Haggarty (2001, s. 172), Rezat & Strässer (2012, s. 646) och 

Skolverket (2003, s. 28) pekar alla på studier som visar att läromedlen har en mycket stark roll 

i skolans matematikundervisning och att det är de som undervisningen oftast utgår ifrån. Med 

hänvisning till detta leder den låga andelen KR-uppgifter, som den här studien kommer fram 

till, inte bara till att elevens möjligheter till aktivt och utforskande lärande bör ses som 

begränsad utan skickar också en ganska tydlig signal om vad som egentligen är viktigt att kunna 

i matematikundervisningen. Johansson (2003, s. v) skriver om detta fenomen. Hon beskriver 

att det är genom läroboken som eleverna lär sig vad som är viktigt att kunna. Sett ur den här 

undersökningen skulle det inte vara så konstigt om eleverna då tror att det viktiga med 

matematiken är att kunna minnas och använda algoritmer eftersom det är det som oftast ger en 

lösning på uppgifterna.  

 

Det bör dock kommas ihåg att den höga andelen GAR som fåtts fram i denna studie utgår ifrån 

att läroboken används just oreflekterad, där eleverna bara arbetar från början av kapitlet och 

framåt. Skulle man som lärare istället använda läroboken mera som en uppgiftsbank att plocka 

uppgifter ifrån skulle andelen KR-uppgifter kunna öka markant i alla böckerna eftersom den 

presenterande förhandsinformationen då inte skulle finnas tillgänglig för eleven. Det går till 

och med att säga alla uppgifter egentligen också har potential att lösas genom KR eftersom 

eleverna inte måste ta till sig den förhandsinformation som finns presenterad, men med 

hänvisning till både Stein m.fl. (1996, s. 460) och Jäders (2015, s. 34) studier om vad som 

händer i praktiken med uppgifterna när de används i klassrummet verkar effekten tyvärr vara 

den motsatta. Det är snarare så att andelen KR-uppgifter blir något lägre när de väl används i 

klassrummet. Stein m.fl. beskriver exempelvis att det är vanligt att läraren lägger till 

förhandsinformation till KR-uppgifter vilket gör att de inte längre blir kreativa (Stein, 1996, s. 

460). Jäder (2015, s. 34) beskriver också att många av KR-uppgifterna blir förstörda av att 



 25 

elever söker efter hjälp från andra elever och lärare. Med detta som bakgrund måste man nog 

tyvärr se att den andel av uppgifterna som blivit kategoriserat som KR i denna undersökning 

egentligen bara utgör en form av högsta potential över andelen sådana uppgifter. Eftersom 

många av KR-uppgifterna också ligger i utforskande delar av böckerna behöver läraren 

dessutom vara medveten om att de avsnitten inte blir förstörda genom att förhandsinformation 

eller lösningsförslag tillförs till uppgifterna. Och, det får inte heller bli så att läraren hoppar 

över de avsnitten på grund av att de kanske kan ses som annorlunda och svåra för eleverna. Då 

sjunker som sagt andelen KR-uppgifter avsevärt i läromedlen. 

 

6.1.6 Slutsats 

 

Undersökningen visar att det i läromedel, med inriktning mot årskurs 4–6, finns en övervägande 

del uppgifter som kan lösas endast med hjälp av ett GAR. Resultatet är därför jämförbart med 

Jäder m.fl (2014, s. 12) studie som visar att läromedel inriktat mot gymnasiet har en låg andel 

KR-uppgifter som kräver ett KR för att lösas. Att eleven inte behöver använda sig av ett KR i 

större utsträckning kan därmed ha en negativ inverkan på elevernas lärande och matematiska 

förståelse. Studien påvisar ytterligare att lärare faktiskt behöver analysera och ha kunskap om 

de uppgifter som eleverna får arbeta med i läromedlen. Precis som både Skolverket (2003, s. 

28) och Johansson (2003, s. 75) beskriver det så varken kan eller ska läromedlen vara den som 

ansvarar för att eleverna inhämtar de kunskaper och utvecklar de förmågor som läroplanerna 

avser. Lärare behöver istället, redan i planeringsstadiet analysera och få kunskap om vad 

läromedlens uppgifter erbjuder. Genom att läraren reflekterar och noga överväger vilka avsnitt 

och uppgifter som ska användas – och hur de ska användas - får eleven arbeta oftare med 

uppgifter där de behöver använda ett KR. Att använda sig av en högre andel KR-uppgifter 

skulle i sin tur leda till att eleverna stimuleras till att använda ett KR i större utsträckning, vilket 

i förlängningen har en positiv effekt på deras lärande. Dessutom stämmer ett KR bättre in på 

Skolverkets (2011b, s. 11) beskrivning av vad ett matematiskt resonemang innebär, vilket också 

är högst nödvändigt att ta hänsyn till i planerandet av lektionerna. 

 

6.2 Metoddiskussion 
 

I den här studien valdes en kvantitativ metod för att se vilken typ av resonemang som eleven 

behöver använda sig av för att lösa böckernas algebrauppgifter. Metoden fungerar väl när det 

kommer till att göra resultatet mätbart vilket i sin tur gör att det kan generaliseras och jämföras. 

På så vis har fördelningen mellan KR- och GAR-uppgifter kunnat synliggöras, samt vilka 

likheter och skillnader det finns i fördelningen av bokens olika avsnitt. Dessutom har metoden 

gjort att en jämförelse har kunnat göras mot Jäders (2015) siffror från dennes undersökning. Ett 

problem som dock kan finnas, och som har med metodvalet att göra, är att resultatet i den här 

studien egentligen bara grundar sig i ett antagande. Detta eftersom uppgifterna som 

kategoriseras och görs mätbara sker genom att ett antagande görs över hur eleven troligtvis 

kommer att lösa uppgiften. Det finns därmed en risk i att resultatet har en ganska låg 

verklighetsförankring och kanske inte skildrar vad som sedan sker i praktiken när uppgifterna 

blir lösta av eleverna. Det här skulle därför kunna ses ha en negativ inverkan på studiens 

validitet, att studien verkligen visar hur fördelningen är i elevens användande av KR och GAR. 

På grund av att kategoriseringen av uppgifterna vilar på ett antagande kan resultatet från studien 

bara ses som en fingervisning om hur stor andel av uppgifterna i boken som eleven stimuleras 

till att använda ett KR.  

 

Att undersökningens resultat kan diskuteras utifrån att det bara grundar sig i ett antagande får 

också inverkan på studiens trovärdighet, reliabilitet. Dock måste det tilläggas här att 
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analysverktyget som ligger till grund för kategoriseringen av uppgifterna redan är utformad och 

beprövad, vilket bör öka både validiteten och reliabiliteten i resultatet. Genom att 

analysverktyget använts i Jäders (2015) studie, samt att han lyfter fram forskning som sedan 

visar att andelen uppgifter som eleven löser med hjälp av GAR och KR ändå är jämförbart med 

vad som faktiskt sker i praktiken (Sidenvall m.fl., 2015, s. 13), borde ge en högre trovärdighet 

även till den här studiens resultat.  

 

Det finns dock en kritisk aspekt att ta hänsyn till med att denna studie just är en replikation av 

Jäder m.fl. (2014) undersökning. På grund av detta finns det en risk att det finns en förväntan 

på att denna studie ska få fram samma resultat. Här har dock de forskningsetiska aspekterna 

kring objektivitet och subjektivitet tagits i aktning. Genom att kategorisera uppgifterna endast 

utifrån analysverktyget – vilket endast innebär att se om den algoritm/metod som eleven 

troligtvis löser uppgiften med finns presenterad i förhand – bör dessa aspekter ha tillgodosetts. 

På så vis har inga andra aspekter, exempelvis ifråga om att kategoriseringen stöder eller 

förkastar ett förväntat resultat, haft inverkan på resultatet. 

 

En annan aspekt som bör lyftas fram och som kan kopplas till studiens validitet och reliabilitet 

är att det underlag som resultatet bygger på kan ses som tunt. Tre olika läromedel och endast 

avsnitt inriktat mot algebra mot mönster och formler ger trots allt inte en heltäckande bild av 

vilken typ av resonemang som krävas av eleverna när de arbetar med algebrauppgifter 

läromedlen. I boken Bas Favorit matematik 6A (Karppinen m.fl., 2016) har det undersökta 

området exempelvis väldigt få uppgifter. Algebrauppgifter med inriktning mot mönster och 

formler är bara 35 stycken i boken vilket är ett ganska litet underlag att dra slutsatser ifrån om 

elever behöver använda sig av KR. Detta medför att de generaliseringar och procentsatser som 

tagits fram, och som det diskuteras utifrån, tyvärr kan vara missvisande för algebraavsnitten. 

Dessutom kan det ge en väldigt missvisande bild av böckerna i helhet, eftersom inga andra 

områden eller avsnitt ingår i denna studie.  

 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
 

Eftersom studien egentligen bara säger hur stor del av uppgifterna i läromedlen som eleverna 

stimuleras till att använda sig av ett KR för att nå en lösning skulle nästa självklara steg vara 

att undersöka vilken typ av resonemang eleven faktiskt använder sig av när de väl arbetar med 

uppgifterna. Precis som Jäders (2015) avhandling presenterar siffror över hur stor del av 

uppgifter som sedan blir lösta genom ett KR skulle även denna undersökning också behöva 

följas upp med en studie över vad som sker i det praktiska arbetet. Utan en sådan undersökning 

kan egentligen bara ett antagande göras över att eleverna inte löser de uppgifter som 

kategoriserats som GAR-uppgifter med ett KR, vilket i teorin är fullt möjligt att de ändå gör. 

För även om Jäder (2015, s. 34) visar att andelen KR-uppgifter till och med kan sjunka i det 

praktiska användandet så utgår de uppgifterna ifrån arbetet med gymnasieelever. En liknande 

undersökning, men med inriktning mot årskurs 4–6, skulle därför vara nödvändig att göra för 

att se om resultatet blir det samma för dem.  
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Bilaga 1 

 

Uppgifter som kategoriserats i läromedlen 

 

 

Matte Direkt Borgen 6A 

 

Sid- 

nummer 

Uppgifts- 

beteckning 

s. 125 A 

s. 125 B 

s. 131 28a 

s. 131 28b 

s. 131 28c 

s. 131 29a 

s. 131 29b 

s. 131 29c 

s. 131 29d 

s. 131 29e 

s. 131 30a 

s. 131 30b 

s. 131 30c 

s. 132 31a 

s. 132 31b 

s. 132 31c 

s. 132 32a 

s. 132 32b 

s. 132 32c 

s. 132 32d 

s. 133 33a 

s. 133 33b 

s. 133 33c 

s. 133 34a 

s. 133 34b 

s. 133 34c 

s. 133 34d 

s. 136 Arbeta 

tillsammans, 

uppgift a) 

 

 

s. 136 Arbeta 

tillsammans, 

uppgift b) 

s. 136 Sant eller 

falskt, 

uppgift 5 

s. 137 Diagnos 5, 

uppgift 6a 

s. 137 Diagnos 5, 

uppgift 6b 

s. 137 Diagnos 5, 

uppgift 7 

s. 141 65a 

s. 141 65b 

s. 141 66a 

s. 141 66b 

s. 141 66c 

s. 141 67a 

s. 141 67b 

s. 141 67c 

s. 141 68a 

s. 141 68b 

s. 141 69a 

s. 141 69b 

s. 141 69c 

s. 141 70a 

s. 141 70b 

s. 141 71a 

s. 141 71b 

s. 141 71c 

s. 150 1 Del 1  

s. 150 1 Del 2 

s. 150 2 Del 1  

s. 150 2 Del 2  

s. 150 3a 

s. 150 3b 

s. 158 7a 

s. 158 7b 

s. 158 7c 
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Matte Eldorado 6A 

 

Sid- 

nummer 

Uppgifts- 

beteckning 

Kapitel 

1 

s. 7 

Mönster 

och formler, 

punkt 1 

s. 7 Mönster 

och formler, 

punkt 2 

s. 7 Mönster 

och formler, 

punkt 3 

s. 7 Mönster 

och formler, 

punkt 5, del 

1 

s. 7 Mönster 

och formler, 

punkt 5, del 

2 

s. 32 A, punkt 1 

s. 32 A, punkt 2 

s. 32 A, punkt 3, 

del 1 

s. 32 A, punkt 3, 

del 2 

s. 32 A, punkt 3, 

del 3 

s. 32 B, punkt 1 

s. 32 B, punkt 2 

s. 32 B, punkt 3, 

del 1 

s. 32 B, punkt 3, 

del 2 

s. 32 B, punkt 3, 

del 3 

s. 33 114a 

s. 33 114b 

s. 33 114c 

s. 33 114d 

s. 33 115a 

s. 33 115b 

s. 33 115c 

s. 33 115d 

s. 33 116a 

s. 34 116b 

s. 34 116c 

s. 34 116d 

s. 34 117a 

s. 34 117b 

s. 34 117c 

s. 34 117d 

s. 35 118a 

s. 35 118b 

s. 35 118c 

s. 35 118d 

s. 35 119a 

s. 35 119b 

s. 35 119c 

s. 35 119d 

s. 37 122a 

s. 37 122b 

s. 37 122c 

s. 37 122d 

s. 37 123a 

s. 37 123b 

s. 37 123c 

s. 37 123d, del 1 

s. 37 123d, del 2 

s. 38 124a 

s. 38 124b 

s. 38 124c 

s. 38 124d 

s. 38 126, del 1 

s. 39 127a 

s. 39 127b 

s. 39 127c, del 1 

s. 39 127c, del 2 

s. 39 127d, del 1 

s. 39 127d, del 2 

s. 39 128a 

s. 39 128b 

s. 39 128c, del 1 

s. 39 128c, del 2 

s. 39 128d, del 1 

s. 39 128d, del 1 

s. 40 129a 

s. 40 129b 

s. 40 129c 

s. 40 129d 

s. 41 131a 

s. 41 131b 

s. 41 131c 

s. 41 131d 

s. 41 132a 

s. 41 132b 

s. 41 133a 

s. 41 133b 

s. 42 134a 

s. 42 134b 

s. 42 134c 

s. 42 135a 

s. 42 135b 

s. 42 135c 

s. 42 137 

s. 43 140a 

s. 43 140b 

s. 43 140c 

s.145 12 
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Bas Favorit matematik 

6A 

 

Sid- 

nummer 

Uppgifts- 

beteckni

ng 

Kapitel 4, 

Kombinatori

k, 

problemlösni

ng och 

mönster 

s. 154 

1A-a,  

s. 154 1A-b, del 

1 

s. 154 1A-b, del 

2 

s. 154 1B-a,  

s. 154 1B-b, del 

1 

s. 154 1B-b, del 

2 

s. 154 1C-a,  

s. 154 1C-b, del 

1 

s. 154 1C-b, del 

2 

s. 156 1 

s. 156 2a 

s. 156 2b 

s. 156 2c 

s. 156 2d 

s. 157 6a 

s. 157 6b 

s. 157 6c 

s. 166 1a 

s. 166 1b 

s. 167 2a 

s. 167 2b 

s. 167 2c 

s. 167 2d 

s. 168 1a 

s. 168 1b 

s. 168 5a 

s. 168 5b 

s. 169 8b 

s. 169 8b 

s.169 8c 

s. 170 5 

s. 170 6a 

s. 170 6b 

s. 173 6a 

s. 173 6b 



 

 


