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Sammanfattning 

Höstterminen 2011 trädde en ny läroplan i kraft, Lgr 11, och på grund av att den är så pass ny 
används fortfarande läroböcker i matematik ute i våra skolor idag som är utformade efter den 
äldre läroplanen. Med detta i åtanke valde jag att utforma och pröva en modell för lärare där de 
har möjlighet att granska sin lärobok i matematik för att se hur läroboken förhåller sig till Lgr 11’s 
centrala innehåll. Att granska läroböcker utifrån min modell ska förhoppningsvis ge läraren en 
överblick över vad de behöver komplettera med i sin undervisning för att behandla alla delar av 
det centrala innehållet i Lgr 11. Jag valde att pröva min modell med att granska ämnesområdet 
geometri men modellen begränsas inte till ett ämnesområde utan kan med fördel användas på 
andra områden inom matematik. Den frågeställning som jag utgått från i mitt arbete lyder: ”Hur 
kan en modell för granskning av läroböcker i matematik utformas så att pedagoger får kunskap 
om hur läroboken förhåller sig till det centrala innehållet i Lgr 11?”. I framställningen av min 
modell valde jag att granska två stycken matematikläroboksserier, Matte Borgen 5 A och B samt 
Mattestegen Vår, A, B och C. Vid ett tidigt skede i utformandet av min modell var jag helt inställd 
på att enbart utforma och använda mig av en checklista. Under arbetets gång insåg jag att en 
checklista inte gav en tillräcklig bild av vad man faktiskt behövde komplettera med i den 
matematikundervisning som innehöll arbete med den lärobok man granskar. Slutresultatet blev 
en modell för granskning av läroböcker som består av att besvara fem frågeställningar. Genom 
att besvara dessa fem frågeställningar får den som granskar en överblick av innehåll, omfång, 
förhållande samt progression hos det valda ämnesområdets centrala innehåll i läroboken. Denna 
information ger läraren klarhet i vad han/hon behöver komplettera med i sin undervisning för att 
beröra alla delar av Lgr 11’s centrala innehåll i det valda ämnesområdet. Att läraren får klarhet i 
vad han/hon behöver komplettera med gör det möjligt att anpassa undervisningen och disponera 
sin tid så att eleven får känna utmaning, blir motiverad och får en ökad kunskap. 

Sökord 
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1. Inledning 

Den erfarenhet jag har från min egen skolgång samt tidigare VFU är att läroboken har en mycket 
central roll under matematiklektionerna. Därför ser jag det som ytterst viktigt att läraren är 
medveten om vad läroboken inte berör utifrån rådande styrdokument för att kunna komplettera 
med det i sin undervisning. Detta för att ge eleven möjlighet att nå upp till de kunskapskrav som 
finns i Lgr 11.  

Detta examensarbete handlar om granskning av läroböcker i matematik. Tankarna som ledde 
fram till mitt examensarbete startade när jag var ute på min sista VFU på lärarutbildningen. Den 
nya läroplanen, Lgr 11, hade precis trätt i kraft och var ett hett ämne att diskutera i personalrum 
och korridorer på skolan. Jag hade själv läst igenom den ett flertal gånger samt använt mig av den 
på Högskolan Dalarna och hade därför flera tankar och frågor att ta upp med lärarna på skolan. 
Men det var vid förberedelserna inför en matematiklektion som jag hade ansvar för som jag kom 
på mig själv stå och titta på klassens matematiklärobok, Matte Borgen 5 A. Jag började fundera, 
”Undra hur den här matteboken förhåller sig till Lgr 11?”. Jag letade upp utgivningsår och fick bekräftat 
att den hade getts ut innan Lgr 11 trätt i kraft. Trots att vi alla pratade om Lgr 11 och hur vi 
skulle lägga upp undervisningen i olika ämnen för att följa den nya läroplanen så använde vi helt 
oreflekterat äldre läroböcker i vår undervisning. För att få svar på min fundering insåg jag att jag 
behövde granska denna lärobok. Men hur går man tillväga då? Jag hade aldrig tidigare hört talas 
om läroboksgranskning. Det jag saknade var en typ av mall att följa och det var här som idén till 
mitt examensarbete föddes. Jag ville presentera en modell för granskning av läroböcker i 
matematik som andra lärare kan ta del av samt bidra till diskussion om hur viktigt det är att 
granska sin lärobok.  

2. Syfte 

I och med att en ny läroplan, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11), 
trädde i kraft höstterminen 2011 ändrades till viss del förutsättningarna för matematik-
undervisningen i svenska klassrum. Majoriteten av de läroböcker som används är skrivna för 
tidigare kurs- och läroplaner. Jag vill med denna studie utforma och pröva en modell för 
granskning av hur läroböcker i matematik förhåller sig till Lgr 11’s centrala innehåll. Den modell 
för granskning som jag skapar och prövar i samband med studien ska förhoppningsvis ge 
pedagoger en överblick över vad de behöver komplettera i sin undervisning för att behandla alla 
delar av det centrala innehållet i Lgr 11. Studien omfattar ämnesområdet geometri men modellen 
begränsas inte till ett ämnesområde utan kan med fördel användas på andra områden inom 
matematik. Studien ligger med tanke på att läroplanen nyligen trätt i kraft rätt i tid och kommer 
vara av intresse för både rektorer samt pedagoger. 

2.1 Frågeställning 

Jag har utgått från följande frågeställning: 

Hur kan en modell för granskning av läroböcker i matematik utformas så att pedagoger får 
kunskap om hur läroboken förhåller sig till det centrala innehållet i Lgr 11? 
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3. Bakgrund 

3.1 Vad är läromedel? 

Läromedel kan i princip vara vad som helst beroende på vad man ska studera. Om man ser 
tillbaka i tiden så kan man läsa i skolförordningen från 1971 att läromedel definieras som något 
som "förmedlar innehållet i läroplan och som utgörs av framställning i skrift, ljud eller bild". En definition av 
läromedel finns även att hitta i grundskoleförordningen från 1988 och lyder då "[s]ådant som kan 
användas för att nå målen för utbildningen"1. Men i 1994 års grundskoleförordning har man tagit bort 
definitionen av begreppet läromedel. Dock har ett tillägg gjorts i omtryckningen 1997 att "Särskild 
vikt skall läggas vid att eleverna i undervisningen har tillgång till läromedel som täcker väsentliga delar av ett 
ämne eller en ämnesgrupp och som är ägnade att ge fasthet och sammanhang i studierna.”2 

Föreningen Svenska Läromedel (FSL) är en branschorganisation som innefattar tolv medlemsförlag 
och arbetar med att framföra sina medlemars åsikter i den allmänna debatten. På föreningens 
hemsida finns att läsa att ”Läromedelsförlagens läromedel följer gällande styrdokument, är utvecklade för 
undervisning och kvalitetsäkrade”3. Det finns dock inte några regler, förordningar eller avtal som 
reglerar läromedelföretagens skyldigheter att ta hänsyn till rådande styrdokument. 

Enligt nationalencyklopedin är läromedel: 

”pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen, tidigare närmast synonymt med lärobok, numera ett vidare begrepp 
som innefattar t.ex. nätbaserad information, filmer och ljudinspelningar.”4 

Jag har i denna studie använt mig av läroböcker vilket bortser från nätbaserad information, filmer 
samt ljudinspelningar. 

3.2 Statliga granskningsmyndigheter i Norden 

Under större delen av 1900-talet hade både Sverige, Norge och Finland en statlig gransknings- 
och godkännandeprocedur av läroböcker.5 I Sverige inrättades år 1938 Statens läroboksnämnd 
som granskade läroböckers kvalité och pris.6 Statens läroboksnämnd ombildades år 1974 till en 
läromedelsnämnd inom Skolöverstyrelsen och granskade endast läroböcker i samhälls-
orienterande ämnen. Övriga centrala läroböcker kunde objektivitetsgranskas om kommunen eller 
någon enskild person la in en anmälan om detta.  Denna nämnd fanns i knappa tio år innan den 
år 1982 flyttades över till SIL (Statens Institut för Läromedelsinformation). SIL’s uppgift var inte 
att godkänna eller underkänna läroböckerså som de tidigare nämnderna gjort utan deras uppgift 
var att ge skriftliga omdömen på läroböckerna. År 1991 lades SIL ner efter ett beslut i riksdagen.7 
I och med nedläggningen förekommer inte längre någon statlig granskning av svenska 
läroböcker. Nu ligger ansvaret vid val av läroböcker till skolan hos rektorerna. 

”Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att… skolans 
arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för 
att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel”8 

                                                 
1 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1988:655%20. 2 § 
2 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1994:1194. 24 §,Förordning (1997:599) 
3 http://svenskalaromedel.se/laeromedel.aspx 
4 http://www.ne.se/kort/läromedel, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-02-01. 
5 Holmén (2006). Den politiska läroboken, sid. 51 
6 Långström (1997). Författarröst och lärobokstradition, sid. 193-194 
7 Ibid, sid. 197-201 
8 Lgr 11, sid. 18 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1988:655%20
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1994:1194


3 

 

Karl Malmberg har i sitt examensarbete ”Den svenska läromedelsgranskningens vara eller icke vara” 
kastat ljus över den svenska läromedelsgranskningen fram till dess nedläggning 1991 samt 
undersökt vad som hänt därefter. Han framhåller att: 

”Det är alltså idag upp till läraren att välja sin lärobok för användning i undervisningen. I jämförelse med 
tiden innan 1991 så har en aktör plockats bort. Tidigare gick läromedlen från läromedelsproducent till 
granskning där läromedlet antingen godkändes och således var färdigt för skola/lärare, eller underkändes och 
då återgick till producenten. Idag går läromedlet direkt från producent ut på marknaden där konsumenten 
(skola/lärare) sedan gör sitt val.9 

Vidare menar han att: 

”I den senaste läroplanen understryker man lärarens frihet att välja metod för att nå målen. Läraren 
tillskrevs alltså, utan tillfrågan, rollen som granskare när SIL upphörde att existera... Om man som lärare 
inte litar fullt ut på författare och förlag så bör man nog tänka till både en och två gånger innan beslut tas 
om vilken lärobok man ska välja.... I en tid med användning av så mycket okontrollerat material i 
undervisningen bör läroboken (när den används!) vara en fast punkt i det pedagogiska arbetet och läraren 
skall inte behöva stå som ensam granskare av det instrumentet.”10 

I Finland fanns redan under 1800-talet en centralt styrd granskning av läromedel som framställde 
listor på godkända läromedel, den upphörde 1992.11 Norge hade en mer utvecklad läroboks-
granskning än i Sverige och Finland. Den norska läromedelsgranskningen styrdes utifrån två 

myndigheter vars verksamheter överlappade varandra och var den sista att avskaffas år 2000.12 

3.3 Tidigare forskning kring läroboksgranskning 

Jag har valt att granska matematikläroböcker utifrån rådande styrdokument. Dock finns det 
ytterligare förhållanden att granska i läroböcker för att bidra till utveckling i sin 
matematikundervisning. Bortsett från det som är läroplansrelaterat eller ämnesspecifikt framhåller 
John Gough att man även kan granska hur läroboken förhåller sig till det som är klassrums-
relaterat. Utöver läroplanen anser Gough att det är viktigt att granska jämställdhet, mång-
kulturalism, möjlighet till varierande arbetssätt samt olika typer av bedömning i den lärobok man 
funderar på att börja använda eller redan använder sig av.  

Han menar även att den som granskar en lärobok bör ställa sig frågan om vad läroboken syftar 
till att göra. Är syftet med läroboken att tillhandahålla en grundläggande undervisning? Ge elever 
extra utmaningar som sträcker sig utöver läroplanen? Erbjuda stödundervisning för elever som 
behöver extra hjälp? Uppgifter och aktiviteter som elever kan arbeta på hemma utan att en lärare 
finns tillgänglig för hjälp? 

Det är även viktigt att se vilka särskilda egenskaper läroboken har som kan göra den mer effektivt 
som en resurs i undervisningen. Innefattar läroboken t.ex. ett register? En ordlista av 
definitioner? Lådor eller paneler som kan belysa viktig information? Diagnoser eller kunskaps-
prov? Ett diagnostiskt flödesschema som föreslår hur man kan arbeta sig igenom läroboken? 
Medföljer någon attraktiv funktion läroboken, t.ex. CD-ROM, färgglada illustrationer eller 
gripbart arbetsmaterial?  

Gough menar vidare att man bör se till vem publiken är, vilka antaganden som görs om barnen. 
Vänder sig läroboken till författarnas hemlands kultur? Etniska och kulturella minoriteter? Elever 

                                                 
9 Malmberg (2008). Den svenska läromedelsgranskningens vara eller icke vara, sid. 22 
10 Ibid, sid. 26-27 
11 Holmén (2006). Den politiska läroboken, sid. 52-53 
12 Ibid, sid. 51-52 
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i städer eller på landsbyggden? Elever som lär långsammare, genomsnittligt eller snabbare? 
Gough framhåller att det är viktigt att se matematikläromedel dels i ett sammanhang och dels 
utifrån olika perspektiv.13  

Larsson och Larsson har i sitt examensarbete granskat matematikläroboksserien Mästerkatten för 
årskurserna 1-3. Sammanlagt rör det sig om sex stycken läroböcker plus böckernas lärar-
handledning. De valde dock att inte innefatta tillhörande extraböcker samt föräldraguide i sin 
granskning. Syftet med deras granskning är att undersöka om Mästerkattens matematikböcker 
erbjuder eleverna möjlighet till den kunskapsutveckling de behöver för att nå målen i årskurs tre 
inom geometri och rumsuppfattning, om undervisningen enbart utgår från läromedlet 
Mästerkatten med tillhörande lärarhandledning. Författarna har utgått från dessa fem huvud-
frågor, som de själva utformat: 
1. Skiljer sig kursplanen i matematik, i Lpo94, mot den i Lgr11 gällande geometri och 
rumsuppfattning? 
2. Hur ser läromedlets struktur och dess kunskapssyn ut? 
3. Behandlar läromedlet det centrala innehållet i kursplanen (Lgr11) gällande geometri och 
rumsuppfattning? 
4. Behandlar läromedlet det stoff som föreslås i kursplanen (Lpo94) med tillhörande 
kommentarer gällande geometri och rumsuppfattning? 
5. Vilken funktion fyller lärarhandledningen?14  
För att kunna besvara huvudfråga två, tre och fyra har de utgått från tre granskningsmallar som 
har utformats med hjälp av Madeleine Löwings bok Baskunskaper i matematik (2002) samt 
kursplanerna i matematik tillhörande Lpo 94 och Lgr 11. Huvudfråga två rör lärobokens struktur 
och kunskapssyn och de har här tagit hjälp av Löwing för att formulera analysfrågor som ska ge 
svar på huvudfrågan. Huvudfråga tre ger svar på om läroboken behandlar det centrala innehållet i 
kursplanen (Lgr11) gällande geometri och rumsuppfattning. Här har de använt sig utav Lgr11:s 
kursplan i matematik, dess kunskapskrav samt det centrala innehållet. Huvudfråga fyra 
undersöker om läromedlet behandlar det stoff som föreslås i kursplanen (Lpo94) med tillhörande 
kommentarer gällande geometri och rumsuppfattning.15 Resultatet i deras granskning visar att 
elever ges möjlighet att nå målen i Lpo 94:s kursplan i matematik gällande geometri och 
rumsuppfattning, under förutsättning att pedagogen använder lärarhandledningen. När det gäller 
kunskapskraven i Lgr 11 framgår det dock att eleverna inte ges chans att nå alla mål. Deras studie 
tydliggör hur betydelsefull lärarhandledningen är och hur bristfällig matematikundervisningen 
riskerar att bli om läraren enbart utgår från elevers arbetsböcker. Författarna framhåller att det är 
av största vikt att lärare tar detta i beaktande och inte förlitar sig helt på innehållet i elevers 
arbetsböcker, då de planerar sin matematikundervisning.16 

3.4 Lärobok i matematikundervisning 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) från 2007 är en internationell 
studie som undersökte elevers kunskaper i matematik och NO i årskurs 4 och 6. Studien 
framhåller att matematikundervisningen i svenska skolor i större utsträckning än i flera andra 
länder bygger på användningen av läroböcker.17 I rapporten kan man ytterligare läsa att svenska 
elever i årskurs 4 presterar signifikant lägre i matematik än vad genomsnittet för länder inom EU 

                                                 
13 Gough (2004). How to review a mathematics textbook 
14 Larsson & Larsson (2011). Med fokus på målen, sid. 6 
15 Ibid, sid. 15-16 
16 Ibid, sid. 29-30 
17 Skolverket (2007). TIMSS-rapport, sid. 73 
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(Europeiska unionen) och/eller OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling).18 

På uppdrag av FSL (Föreningen svenska läromedel) genomfördes år 2003 en omfattande 
undersökning av Sören Levén kring lärares attityder till läromedel. Rapporten vid namn Lärares 
attityder till läromedel utgår från en enkät som skickats ut till 998 lärare varav 776 lärare besvarade 
den. Enkäten består av 18 frågor kring läroböcker och läromedel och berör lärarens möjligheter 
att påverka läromedelsval, användning av olika läromedel i undervisning och frågor kring skolans 
resurser kopplat till läromedelsinköp. Resultatet visar att hela 82 % av lärarna i undersökningen 
använder läroböcker regelbundet eller så gott som varje lektion. Bara 1,7 % svarar aldrig och 16,4 
% sällan. Ytterligare en intressant fråga för den här undersökningen är om läraren har möjlighet 
att påverka val av inköp av läromedel som de behöver använda i sin undervisning. Hela 83,8 % 
svarade ja, varav 41,8 % svarade i mycket hög grad. I och med att så många lärare uppger att de 
har möjlighet att påverka val av inköp av läromedel till sin undervisning anser Levén att val av 
läromedel är idag en lärarfråga, inte en rektorsfråga.19 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning ”Undervisningen i matematik – utbildningens innehåll och 
ändamålsenlighet” som utgavs 2009 har inriktning mot skolhuvudmäns och skolors insatser för att 
öka måluppfyllelse och förbättra studieresultat i ämnet matematik i grundskolan. I ett mer 
kortsiktigt perspektiv förväntas granskningen medföra ökat fokus hos huvudmän och skolor på 
hur undervisningen i matematik planeras och genomförs.  I granskningens slutrapport fram-
kommer att många lärare använder matematikläroboken som vägledare i deras matematik-
undervisning och litar på att den ska se till att eleverna når sina mål. De ser även läroboken som 
ett viktigt stöd i din undervisning. Dock upplever kvalitetsgranskarna att flera av lärarna ursäktar 
sig vid erkännandet av lärobokens roll i klassrummet. Lärarna tycks tro att det inte är tillräckligt 
fint att använda sig av lärobok i sin undervisning. En mindre andel av lärarna som deltog i 
granskningen hade en klar bild över lärobokens roll i klassrummet. De redogjorde att läroboken 
ger dem organisatoriskt eller planeringsmässigt stöd eller håller elever sysselsatta på egen hand så 
att läraren får tid att ägna sig åt enskilda elever eller mindre grupper. Många lärare i granskningen 
förmedlade ett intryck av att inte tidigare ha reflekterat över relationen mellan mål och arbetssätt, 
bland annat genom att inte kunna beskriva hur deras arbetssätt kopplas till målen.20 

Skolverket genomförde under år 2001-2002 en granskning om hur lusten att lära väcks och hålls 
vid liv i förskolor, skolor och vuxenutbildning. Granskningen publicerades 2003 och framhåller 
att det är vanligare med varierande arbetssätt kring matematik under de tidigaste skolåren. Dock 
övergår det snart till ett mer formaliserat lärande, vid många tillfällen redan under årskurs 3 men 
inspektörerna har även mött ett mer formaliserat lärande i förskoleklassen. För några av lärarna 
som var en del i granskningen har läroboken tidigt blivit en central del i matematik-
undervisningen. För dem har lärobokens centrala roll inneburit en positiv utveckling av 
matematikundervisningen, både hos läraren samt en del av eleverna, men det handlar i hög grad 
om hur boken används. Ett bra läromedel kan bidra till en positiv utveckling av undervisnings-
praktiken medan ett alltför ensidigt läroboksanvändande leder till enformighet och bidrar till att 
många elever tar avstånd från ämnet.21 

Monica Johansson har publicerat en avhandling som redovisar en studie kring hur läroboken 

behandlas i förhållande till läroplanen. Diskussionen rör sig kring om läroboken uppfattas som en 

länk mellan den avsedda läroplanen, alltså det dokument som Skolverket publicerar, och det som 

                                                 
18 Skolverket (2007). TIMSS-rapport, sid. 18 
19 Levén (2003). Lärares attityder till läromedel, sid. 2 
20 Skolverket (2009). Undervisningen i matematik, sid. 16 
21 Skolverket (2003). Lusten att lära – med fokus på matematik, sid. 39 
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i själva verket behandlas i klassrummet. Johansson analyserar tre svenska läroböcker i matematik 

ifrån en och samma serie från år 1969 fram till 2006. Att valet föll på just den läroboksserien 

beror främst på att läroboksseriens samtliga läroböckerna har samma författare. Johansson 

använder sig av olika analysinstrument då hon granskar de tre utvalda läroböckerna i sin studie. 

Hennes övergripande syfte är att ge en bild dels av de olika sätt som lärare använder boken på 

och dels hur och i vilken grad läroboken förändrats i samband med introducerandet av nya 

läroplaner. Johanssons metod för granskning av läroböckerna grundar sig i två steg. Steg 1 börjar 

med en allmän översikt av den utvalda läroboken med en teknik som hon funnit inspiration av 

från TIMSS i en tidigare undersökning de gjorde av läroplaner. Johansson frångick sedan sin 

tidigare teknik till att ”läsa” läroböckerna. Detta för att upptäcka egenskaper som struktur, språk, 

antal sidor och övningar. I steg 2 analyserar Johansson vissa egenskaper hos läroplaner och 

kursplaner från 1980 och 2001. Det som observeras är egenskaper som skiljer dem från sina 

föregångare. Särskild uppmärksamhet riktas mot målen för matematik.22 

Utifrån vissa aspekter visar studien att innehållet i läroböckerna inte motsvarar de mål som 
uttrycks i läroplanerna.23 

”From the case study, one can clearly see that textbooks do not always and in a close way follow the guidelines 
of the intended curriculum.”24 

Johansson framhåller även hur betydelsefull lärobokens utformande och användning är då den 
har ett så stort inslag i matematikundervisningen. Hon menar att läroboken hjälper läraren med 
hur lektioner kan struktureras med lämpliga övningar och aktiviteter. Därför är syftet med 
läroboken att hjälpa lärare att organisera sin undervisning. Dock måste läraren utifrån Johanssons 
resultat alltid vara beredd på att kritiskt granska sin lärobok och vara medveten om att alla 
läroböcker i matematik inte inrymmer alla delar av rådande styrdokument.  

Även Boel Englund framhåller hur läroboken underlättar arbetet i många avseenden för läraren 
men att dess innehåll bör granskas.25 

”Den tankemässigt eller ideologiskt gemensamhetsskapande funktionen hos en lärobok kan ses som något 
bra om lärobokens värderingar och uppfattningar av ett ämnesinnehåll sammanfaller med lärarens egna och 
med en läroplans övergripande mål. Samtidigt blir den negativ om den inte medger, eller läraren inte ger 
utrymme för, en kritisk granskning av innehåll och dolda värderingar. Den kunskapsgaranterande 
funktionen kan ses som negativ i det att den håller kvar undervisningen kring ett visst innehåll och kanske 
en viss typ av kunskap, hindrar lärare från att utnyttja friheten att välja medel för att nå ett mål och från att 

anpassa undervisningsinnehållet efter elevers skilda förutsättningar och behov.”26 

3.5 Vad är geometri? 

Nationalencyklopedins definition av geometri: 

                                                 
22 Johansson (2003). Textbooks in mathematics education: a study of textbooks as the potentially implemented curriculum, sid.57-61 
23 Johansson (2006). Teaching mathematics with textbooks: a classroom and curricular perspective, Article II, sid. 1-7 
24 Ibid, sid. 7 
25 Englund (1999). Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande, sid. 340 
26 Ibid 
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”geometri´, område av matematiken i vilket man studerar figurers egenskaper i rummet. Man utgår från 
en uppsättning geometriska objekt (plan, linjer, klot etc.) samt axiom och definitioner… Geometri är i dag 
ett självständigt forskningsområde av stor betydelse i modern matematik och naturvetenskap.”27 

Du kan tänkas få olika svar på frågan om vad geometri är beroende på vem du frågar. Om du 
t.ex. frågar en matematiker så skulle du kunna tänkas få svaret att geometri är en del av 
matematiken som är ordnat efter ett speciellt system vilket av historiska skäl kallas geometri. En 
annan person skulle kanske hänvisa till ordets betydelse (geo= jord, metri= mäta) som här-
stammar från den tid då man säkerställde äganderättsförhållandena efter Nilens årliga över-
svämningar. Ytterligare någon annan skulle kanske anse att geometri är läran om rummet, alltså 
omgivningen.28 

3.5.1 Geometrins historia 

Då människan första gången började tänka i abstrakta banor om sådant som vi idag kallar 
matematik var algebra, talteori och geometri oskiljbara. Den av dessa tre som först tog en egen 
bana och utvecklades till en deduktiv vetenskap var geometrin. Denna utveckling tog över hundra 
år och kan inte sägas ha blivit fullbordad förrän den grekiske matematikern Euklides skrev sitt 
berömda verk Elementa för ca 2300 år sedan.29 Elementa innehöll det dåtida matematiska 
kunnandet och användes i geometriundervisning ända fram tills för ca 50 år sedan. Skriften 
besitter än idag en god andraplats över de mest lästa böckerna genom tiderna, enbart slagen av 
bibeln.30 

En annan viktig milstolpe i geometrins historia var upptäckten av icke-euklidiska geometrier i 
början av 1800-talet. Innan dess var all matematik resultat av olika försök att beskriva den 
”objektiva verkligheten”. Denna upptäckt resulterade i ett stort intresse för formella axiomsystem 
och abstrakta matematiska teorier som inte hade någon direkt anknytning till verkligheten.31 

3.6 Lgr 11’s uppbyggnad av kursplan för matematik 

Den nya läroplanen, Lgr 11, beskrivs som den samlade läroplanen. I de första två kapitlen i Lgr 
11 finns skolans värdegrund samt övergripande riktlinjer samlade. Till skillnad från den tidigare 
läroplanen, Lpo 94, ligger kursplaner i ett eget och sista kapitel i läroplanen. Dessa kursplaner 
innehåller ämnets syfte och centrala innehåll. Det centrala innehållet är utformat så att det lämnar 
utrymme för läraren att göra egna fördjupningar eller tillägg.32 Det är utifrån kursplanernas krav 
läraren allsidigt ska utvärdera varje elevs kunskapsutveckling.33 I Lgr 11 har även antalet mål 
reducerats. De mål som framhålls i Lgr 11 är de övergripande mål och riktlinjer som innehåller de 
normer och värden samt de kunskaper som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar 
grundskolan.34 I kursplanens syfte finns även långsiktiga mål med undervisningen i ämnet. 
Ytterligare en förändring är att kunskapskvalitéer inte rangordnas. Istället framhåller Lgr 11 att 
det finns nivåer att uppnå för alla kunskapskvalitéer: faktakunskap, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet. 

                                                 
27 http://www.ne.se/kort/geometri, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-12-02. 
28 Af Ekenstam (1981). Geometrin genom skolan, sid. 10 
29 Lindahl (1985). Inledning till geometrin, sid. 1 
30 Af Ekenstam (1981). Geometrin genom skolan, sid. 15 
31 Lindahl (1985). Inledning till geometrin, sid. 1 
32 Lgr 11, Inledning 
33 Lgr 11, sid. 18 
34 Ibid, sid. 12 
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I kursplanen i matematik står att syftet med undervisningen är att ge eleverna förutsättningar att 
utveckla:35  

 Kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika 
ämnesområden. 

 Intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 
sammanhang. 

 Kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera 
valda strategier, metoder, modeller och resultat. 

 Kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och 
formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. 

 Förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras 
användbarhet. 

 Kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra 
beräkningar och för att presentera och tolka data. 

 Förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. 

 Förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att 
kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. 

 Kunskaper om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken 
har utvecklats. 

Även att: 

 uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. 

 reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i 
andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens 
sammanhang och relevans. 

I syftestexten framgår att det är i undervisningen som eleverna ska få möjlighet att utveckla de 
angivna förmågorna.36 Det är dessa förmågor som står i centrum för bedömning i skolan.37 De 
förmågor som kursplanen i matematik beskriver att eleverna ska utveckla omfattar problem-
lösning, begrepp, metoder, resonemang och kommunikation.38  

Det är det centrala innehållet i kursplanen som ska behandlas i matematikundervisningen. Det 
finns för att tydliggöra och strukturera innehållet i ämnet. Lärare bestämmer själva hur mycket 
undervisningstid som ska ägnas åt de olika delarna.39 

Lgr 11 innehåller även kunskapskrav för godtagbara kunskaper i årskurs 3 och för olika betyg i 
årskurs 6 och 9. De nya kunskapskraven i årskurs 6 och 9 betygssätts med en skala från A till F 
varav A är det högsta betyget och F är underkänt. Kunskapskraven är förklarande i helhets-
beskrivningar och varje elev måste uppfylla kunskapskravet i sin helhet för att uppnå betyget. Om 
en elev inte helt och hållet men till övervägande del uppfyller kunskapskraven för betyget A men 
uppfyller helt kunskapskraven för betyget C, får eleven betyget B. Om en elev däremot till 
övervägande del uppfyller kunskapskraven för betyget C och helt kunskapskraven för betyget E 
får eleven betyget D. Har inte kunskapskraven för betyget E uppnåtts till fullo får eleven betyget 
F, vilket är underkänt. 40 

                                                 
35 Lgr 11, sid. 62 
36 Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan, sid. 11 
37 Ibid, sid. 6 
38 Ibid, sid. 63 
39 Ibid, sid. 11 
40 Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan, sid. 12 
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För att uppnå en god kvalité på undervisningen krävs en kompetens och medvetenhet hos läraren 
om vilket centralt innehåll som ska behandlas i ämnet, vilka förmågor eleven ska få möjlighet att 
utveckla samt vilka kunskapskraven är. Skolverkets kvalitetsgranskning från 2009 visar att få 
lärare har tillräcklig kunskap om målen i Lpo 94’s kurs- och läroplaner. Detta resulterar i att 
många elever inte får den undervisning som de har rätt till. Då endast begränsade delar av ämnet 
tas upp i undervisningen ges inte elever de förutsättningar de behöver för att utveckla olika 
förmågor såsom problemlösning, förmåga att se samband, resonera och uttrycka sig muntligt och 
skriftligt eller hantera matematiska algoritmer.41 

3.7 Geometri: Lpo 94 VS. Lgr 11 

I Lpo 94’s kursplan i matematik finns mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte 
skolåret. Jag har här valt att presentera de punkter som innefattar geometri:42 

 Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för 
att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö. 

Inom denna ram skall eleven: 

 ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva några viktiga 
egenskaper hos geometriska figurer och mönster, 

 kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider 
samt kunna använda ritningar och kartor, 

 kunna avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram samt kunna använda elementära 
lägesmått. 

I Lgr 11’s kursplan i matematik finns följande centrala innehåll för årskurs 4-6 i geometri:43 

 Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, 
pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska 
egenskaper hos dessa objekt. 

 Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer. 

 Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras. 

 Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan 
bestämmas och uppskattas. 

 Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med 
vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder. 

4. Metod 

Jag kommer här att utforma och pröva en modell som granskar hur två läroboksserier i 
matematik för årskurs 5 förhåller sig till Lgr 11’s centrala innehåll i geometri (se kap 3.6). 
Granskningen ska förhoppningsvis ge en överblick över vad lärare behöver komplettera med i sin 
undervisning för att behandla alla delar av det centrala innehållet i Lgr 11. Jag har valt att utföra 
en granskning på två läroboksserier som är olika i utformningen så att min modell ska vara 
allsidig och kunna användas på olika typer av läroböcker i matematik. De läroböcker som jag valt 
att granska är följande: 

                                                 
41 Skolverket (2009). Undervisningen i matematik, sid. 4 
42 Skolverket (2009). Kursplan med kommentarer, sid. 7-8 
43 Lgr 11, sid. 65 
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4.1 Avgränsningar 

Då jag valt att prova min modell genom att granska läroböcker krävdes en stor avgränsning inom 
området. Den första avgränsning jag fick göra var att fokusera på läroböcker för årskurs fem. 
Anledningen till att jag valde årskurs fem var för att det var där jag hade min sista VFU och 
kände mig insatt i arbetet med den åldersgruppen.  

Innan arbetet tog fart började jag leta försäljningsstatistik för att på så sätt kunna använda min 
modell på de tre mest frekvent använda läroböckerna hos årskurs fem idag. Dock kunde jag inte 
hitta någon försäljningsstatistik över läroböcker. Då tiden redan runnit iväg i och med mitt 
letande efter försäljningsstatistik valde jag att börja granska den lärobok som fångade mitt intresse 
från första början, Matte Borgen 5 A. Eftersom både Matte Borgen 5 A och 5 B ska behandlas 
under årskurs 5 så var det ett självklart val att granska dem ihop. Då Matte Borgen 5 A och B var 
den första läroboksserie jag granskade fick den granskningen ligga till grund för utformandet av 
min modell.  

Att utforma en modell att granska läroböcker samt att själv genomföra granskningen krävde mer 
tid än jag förutsett. Detta bidrog till att jag var tvungen att avgränsa mig från tre stycken 
läroboksserier, som var min grundtanke, till två stycken läroboksserier för årskurs 5. Valet 
hamnade då på den läroboksserie som jag upplevde skilde sig mycket åt i förhållande till Matte 
Borgen så att min modell för granskning ska kunna användas på olika typer av läroboksupplägg 
och grundtanke. Läroboksserien jag valde var Mattestegen. Det som skiljer Matte Borgens 
upplägg mot Mattestegens är att Matte Borgen består av två läroböcker som tillsammans ska 
användas under årskurs 5. Mattestegen däremot är inte uppdelat i årskurser utan är istället indelat 
i olika steg där varje steg motsvarar en kunskapsnivå med ökad svårighetsgrad. Detta bidrog till 
att jag fick läsa igenom lärarhandledningen för att se vilka steg som skulle kunna beröras under 
årskurs 5. Beroende på takt och spridning hos eleverna i klassen så framhåller lärarhandledningen 
att steg 1-12 kan beröras under årskurs 5. Steg 1-12 innefattas i tre av Mattestegens läroböcker. 
Läroboksserierna Matte Borgen samt Mattestegen fanns tillgängliga på Högskolan Dalarnas 
bibliotek och har sedan arbetets start funnits vid min sida. 

Ytterligare en avgränsning som jag var tvungen att göra var att antingen fokusera på Lgr 11’s 
centrala innehåll eller förmågor. Jag valde att min modell ska fokusera på det centrala innehållet i 
Lgr 11 (se kap. 3.6). Att valet föll på att granska hur läroböcker förhåller sig till Lgr 11’s centrala 
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innehåll berodde på att just den delen är mycket tydligt beskrivet om vad som ska behandlas i den 
nya läroplanen. Så var inte fallet tidigare och det bidrar till att det känns mycket spännandet att 
undersöka hur det centrala innehållet motsvaras i läroböckerna, egentligen alldeles oavsett om det 
kommit en ny läroplan eller inte. Även inom det centrala innehållet i matematik fick jag lov att 
avgränsa mig. Jag valde då att granska ämnesområdet geometri då jag upplevde det som en väl 
avgränsad del av matematiken (se kap. 3.5). Även Larsson och Larssons examensarbete44 bidrog 
till mitt val av ämnesområdet geometri då de gjort en studie som påminner om min.  

Jag har även valt att bortse från lärarhandledningen som hör till läroboken i min granskning. Min 
egen erfarenhet är att lärarhandledning sällan används i arbetet med läroböcker i matematik och 
därför vill jag få en bild av vad enbart läroboken berör av det som ska granskas. 

4.2 Utformandet av min modell 

Vid ett tidigt skede i utformandet av min modell för granskning av läroböcker i matematik var jag 
helt inställd på att enbart utforma och använda mig av en checklista. Under arbetets gång insåg 
jag att en checklista inte gav en tillräcklig bild av vad man faktiskt behövde komplettera med i den 
matematikundervisning som innehöll arbete med den lärobok man granskar. Jag såg att olika 
delar av det centrala innehållet i geometri berördes olika mycket och valde därför att utöka 
granskningen till att även innefatta omfång och förhållande mellan de olika delarna i det centrala 
innehållet som återfanns i läroboken. Då jag genomförde min granskning av omfång och 
förhållande mellan de olika delarna i det centrala innehållet geometri såg jag en klar progression 
hos många av de uppgifter som jag granskade. Jag anser att progression i uppgifterna inom 
samma ämnesområde har en viktig del i omfång och förhållande. Om en lärobok innefattar en 
större mängd uppgifter inom ett ämnesområde så är det progressionen i de uppgifter som tar 
eleven framåt i utvecklingen. Något som jag ytterligare upptäckte var att båda de läroboksserier 
som jag valt att granska hade ett geometrikapitel i sina läroböcker. Att läroboken innefattar ett 
eget kapitel om det ämnesområde man avsett granska kan spela en stor roll i hur väl 
ämnesområdet presenteras och behandlas. Därför ansåg jag att det hade av betydelse att även se 
detta i sin granskning. Det var även under min läroboksgranskning av omfång och förhållande 
som jag fick upp ögonen för att mitt valda ämnesområde fanns, utöver i sitt eget kapitel, även att 
finna i andra kapitel i boken.  

I utformandet av min modell tog jag avstamp från olika delar i Johanssons45 samt Larsson och 
Larssons46 modeller för granskning av läroböcker. Det jag fann inspirerande i Johanssons modell 
är hennes koppling mellan läroboken och läroplanen. Larsson och Larsson har precis som jag valt 
att fokusera sin läroboksgranskning till den nya läroplanen Lgr 11. Deras undersökning låg även 
till grund för mitt val av ämnesområdet geometri. Dock valde jag att utforma min egen modell 
för granskning av läroböcker då deras modeller inte gav svar på mina frågeställningar. Jag var i 
behov av en modell som bidrar till en jämförande studie samt att den ska rikta sig till Lgr 11. 

4.3 Modellens uppbyggnad 

Min modell för granskning av läroböcker består av att besvara fem stycken frågeställningar. 
Genom att besvara dessa fem frågeställningar får den som granskar förhoppningsvis ett resultat 
som visar klarhet i vad han/hon behöver komplettera med i sin undervisning för att beröra alla 
delar av Lgr 11’s centrala innehåll i det valda ämnesområdet. Att läraren får klarhet i vad han/hon 

                                                 
44 Larsson & Larsson (2011). Med fokus på målen. 
45 Johansson (2003). Textbooks in mathematics education: a study of textbooks as the potentially implemented curriculum. 
46 Larsson & Larsson (2011). Med fokus på målen. 
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behöver komplettera med gör det möjligt att anpassa undervisningen och disponera sin tid så att 
eleven får känna utmaning, bli motiverad och få en ökad kunskap. Frågeställningarna lyder: 

 Täcker läroboken alla delar av det centrala innehållet i Lgr 11 för det valda ämnesområdet? 

Här tillämpas en checklista (bilaga1) för att på så sätt presentera och granska svaret på ett enkelt 
och överblickbart sätt. Detta kan ses som grunden i granskningen men ger inget tydligt svar på 
vad läraren behöver komplettera. Punkterna i checklistan är Lgr 11’s centrala innehåll i geometri 
där minder omformuleringar gjorts av mig. 

 Hur förhåller sig olika delar av det centrala innehållet till varandra när det gäller det valda 
ämnesområdet? 

Här är det viktigt att presentera vilka delar som tas upp, i vilken omfattning och hur de förhåller 
sig tillvarandra för att ge läraren klarhet i hur man behöver disponera sin tid kring de olika 
delarna. Jag har konstruerat en tabell (bilaga 2) som innefattar Lgr 11’s centrala innehåll i 
geometri och som bör förenkla analysen av läroboken för att få svar på denna frågeställning. 
Detta gör det enklare att sedan kunna presentera de insamlade uppgifterna i diagram. För att få 
fram ett tydligt svar på vilka delar som tas upp, i vilken omfattning och hur de förhåller sig 
tillvarandra blir tillvägagångssättet att räkna hur många uppgifter i läroboken som berör varje 
punkt i det centralta innehållet. Att tillägga är att en uppgift kan beröra flera punkter av det 
centrala innehållet i matematik. En uppgift kan även innefatta flera uträkningar i samma punkt, 
t.ex. att flera geometriska objekt ska ritas. Jag har då enbart räknat den som en uppgift. Om en 
uppgift innefattar a, b och c har jag räknat den uppgiften som tre uppgifter i min granskning. 

 Hur ser progressionen ut inom ämnesområdet?  

Att det finns en kontinuerlig progression bland ämnesinnehållet är viktigt för att eleven ska känna 
utmaning, bli motiverad och få en ökad kunskap. 

 Har det ämnesområde jag valt att granska ett eget kapitel i boken? 

Om svaret är ja bör sidomfång i förhållande till de andra kapitlen presenteras så att man får en 
överblick över hur stort kapitlet är. 

 På vilket sätt är innehållet i ämnesområdet integrerat i andra kapitel? 

Om man har svarat ja på föregående punkt är det bra att ha kännedom om ämnesområdet 
behandlats tidigare i boken. Detta för att se vilka förkunskaper som eleven kan tänkas ha samt 
hur mycket av ämnesområdet som behandlas efter kapitlet och som i sin tur ger eleven möjlighet 
till återkoppling. Det bör framkomma vad av det centrala innehållet som tagits upp, vart 
någonstans i läroboken det återfinns samt hur det används. 

5. Resultat av granskningen 

5.1 Matte Direkt Borgen 5 A och B 

Matte Borgen består av två läroböcker, en läxbok samt lärarhandledning. Det är de två 
läroböckerna som jag har granskat utifrån mina frågeställningar. Läroböckerna är uppdelade i A 
och B. Jag har valt att granska de två läroböckerna tillsammans då det är meningen att båda skall 
användas under årskurs 5.  Matte Borgen 5 A och B innehåller båda 160 sidor var. Båda läro-
böckerna innefattar kapitel med olika ämnesområden. Varje kapitel har samma struktur. Första 
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delen i varje kapitel heter Borggården. Där finner man först en målbeskrivning för det specifika 
ämnesområdet så man vet vad man ska lära sig i kapitlet. Därefter tar uppgifterna vid. Utöver 
”vanliga” uppgifter så finns även övningar utmarkerade där elever ska arbeta tillsammans. Efter 
Borggården kommer en diagnos där eleven får klarhet i vad de behöver arbeta mer med. Behöver 
de träna mer så går dem vidare till Rustkammaren. Gick diagnosen bra så går eleven vidare till 
Tornet där mer utmanande uppgifter väntar. I slutet av varje kapitel finns en sammanfattning av 
kapitlets viktigaste moment. Både lärobok A och B innefattar en sista del i boken som heter 
Repetition. När eleven kommer dit så ges möjlighet att träna mer eller öva på sådant som de lärt sig 
tidigare i läroboken. 5 A innefattar även en näst sista del som heter Träna med miniräknaren där 
eleven får använda miniräknaren för att lösa uppgifter. Läroboken 5 B innehåller, utöver de 
vanliga kapitlen, ett sista kapitel som heter Målgången. Det är en repetition som ger möjlighet att 
träna mer på det som eleven hittills lärt sig under hela Matte Borgen, 4 A, 4 B, 5 A och början av 
5 B. Denna del är avsedd att användas som träning inför de nationella proven och görs när det 
passar. 

5.1.1 Täcker läroboken alla delar av det centrala innehållet i Lgr 11 för det valda 
ämnesområdet? 

Jag tillämpar här en checklista (bilaga 1) som redogör för huruvida det centrala innehållet i 
geometri förekommer i Matte Borgen 5 A och B (figur 1). En mer redogörande text tar sedan vid. 
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(figur 1) 

De geometriska objekt som uppmärksammas i läroböckerna är rektangel, kvadrat, triangel och 
cirkel. Dock presenteras inte deras egenskaper närmare utan eleverna antas vara förtrogna med 
dem sedan tidigare (se bild 1). 
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(bild 1) 

Konstruktion av geometriska objekt tillämpas i största del inom ämnesområdet area då eleven 
ombeds rita upp en figur med förbestämd längd och bredd eller en förbestämd area (se bild 2). 
Men även i ämnesområdet vinklar uppmanas eleven att rita trianglar vars vinklar ska mätas (se 
bild 3). 

  
(bild 2) 

 

 
(bild 3) 

Vid vissa tillfällen namnges det geometriska objektet vid sitt korrekta namn men det förekommer 
tillfällen då objektet enbart namnges som figur. De geometriska objekt som eleven ombeds rita 
upp är kvadrat, triangel, fyrhörning, rektangel. 

Skala och dess användning i vardagliga situationer har ett eget område i Matte Borgen 5 A kapitel 
2: Geometri samt tre uppgifter i läroboken 5 B kapitel Målgången. Då Matte Borgen 5 A har ett 
genomgående tema kring resa och semester så är uppgifterna kring skala många gånger anknutna 
till vardagliga situationer som berör just det temat. Uppgifterna handlar t.ex. om ritningar av 
hotell och trädgårdar samt kartor över städer som karaktärerna i läroboken besöker (se bild 4). 
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(bild 4) 

Symmetri återfinns inte i läroböckerna. 

Läroböckerna presenterar fyra olika metoder för att räkna ut area hos olika geometriska figurer. 
Dock antas eleven ha en förkunskap kring beräkning av omkrets då det inte redogörs för någon 
metod för sådan uträkning. Däremot finns en påminnelse om hur man räknar ut omkrets vid det 
första talet då uträkning av det slaget efterfrågas (se bild 5). 

 
(bild 5) 

I kapitel 2: Geometri behandlas meter, kilometer och mil i en egen områdesdel på tre sidor. Eleven 
ges där möjlighet att både jämföra, uppskatta samt mäta längder. 

Area är ett av huvudområdena i läroboken 5A kapitel 2: Geometri. Hela 14 sidor tillägnas area. Där 
behandlas både mindre och större areor, oregelbundna samt regelbundna figurers areor. Eleven 
ges möjlighet att både jämföra, uppskatta och mäta olika ytors area. 
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I kapitel 4: Vikt och volym ges möjlighet för både jämförelse, uppskattning och mätning med olika 
måttenheter. De måttenheter som berörs är liter, deciliter, centiliter, kilogram, hektogram samt 
gram. 

Möjlighet att få jämföra, uppskatta och mäta tider ges i kapitel 5: Tabeller och diagram (se bild 6).  

 
(bild 6) 

Läroboken 5 B kapitel 9: Geometri berör nästan enbart vinklar och grader. Eleven ges möjlighet att 
både jämföra olika typer av vinklar, uppskatta samt mäta vinkelgrader (se bild 7). 

 
(bild 7) 

Det finns även en sida i läroboken 5 A kapitel 3: Decimaltal som tillägnas mätning av äldre metoder 
så som famn, aln och fot. Dock återfinns den sidan i delen Tornet, vilket sannolikt betyder att 
inte alla elever kommer få arbeta med det. 

5.1.2 Hur förhåller sig olika delar av det centrala innehållet till varandra när det gäller 
det valda ämnesområdet? 

Figur 2 presenterar hur stor del av varje punkt i geometrins centrala innehåll som återfinns i 
läroböckerna samt delarnas förhållande tillvarandra och helheten. Figur 3 redogör för antal 
uppgifter som procentsatsen i figur 2 står för. 
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(figur 2) 

 
(figur 3) 
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5.1.3 Hur ser progressionen ut inom ämnesområdet? 

Det finns alltid en progression i uppgifternas svårighetsgrad om man jämför kapitlens delar 
Borggården med Tornet, vilket är en självklarhet då Tornets uppgifter ska vara mer utmanande 
för eleven. Det gick i de flesta fall även att hitta en progression i uppgifterna inom Borggården. 
De delar i det centrala innehållet som inte innefattade någon progression var grundläggande 
geometriska objekt och deras egenskaper samt konstruktion av dessa. Symmetri återfanns inte i 
läroböckerna, inte heller metoder för uträkning av omkrets. 

5.1.4 Har det ämnesområde jag valt att granska ett eget kapitel i boken? 

Figur 4 visar vilka kapitel Matte Borgen 5 A innefattar samt sidfördelning: 

 
(figur 4) 

Figur 5 visar Matte Borgen 5 B med kapitel samt sidfördelning: 

 
(figur 5) 
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5.1.5 På vilket sätt är innehållet i ämnesområdet integrerat i andra kapitel? 

Att konstruera geometriska objekt finns, utöver geometrikapitlen, att finna i kapitel 7: Bråk och 
kapitel 8: Decimaltal. 

Det kapitel med mest användning av längd i sina uppgifter är kapitel 3: Decimaltal där längd 
används i stor utsträckning i algoritmräkning. Det finns även en stor del uppgifter där det krävs 
att jämföra och uppskatta längd i kapitel 8: Decimaltal där längderna cm, dm och meter övas. 
Tillämpning av längder vid uppgifter av olika slag finns i nästan alla kapitel. 

Massa finns, utöver kapitel 4: Vikt och volym, integrerat i kapitel 8: Decimaltal. 

Arbete med tid är i stor del integrerat i kapitel 5: Tabeller och diagram. Men det finns även att finna i 
kapitel 3: Decimaltal samt kapitel 6: De fyra räknesätten 

5.2 Mattestegen Vår, A, B och C 

Mattestegen är en lärobok som är utformat så att varje elev ska ges möjlighet att arbeta 
individanpassat efter sina egna förutsättningar. Följaktligen är inte Mattestegen uppdelat i 
årskurser utan indelat i olika steg där varje steg motsvarar en kunskapsnivå med ökad 
svårighetsgrad. Därav kommer namnet Mattestegen då de olika stegen ska ge eleven möjlighet att 
klättra i sin egen takt. Mattestegen har hela 16 steg där steg 1 motsvarar den kunskap man bör ha 
när man börjar i årskurs 4, den tidigare läroplanen Lpo 94’s mål för årskurs 5 bör man uppnå på 
steg 5 samt den tidigare läroplanens mål för årskurs 9 på steg 14. 

Mattestegen är indelat i sex teman med tanken att varje klass arbetar med samma tema men varje 
elev på sin egen nivå. Läroböckerna är uppbyggda så att ett tema behandlas åt gången där de olika 
stegen tar efter varandra. De omnämnda temana är följande: 

Höstterminen Vårterminen 
Addition och subtraktion Bråk och procent 
Multiplikation och division Geometri 
Statistik Mått och mätning 

Jag har valt att granska tre av Mattestegens läroböcker som används under vårterminen då de 
läroböckerna innefattar temat geometri. Läroböckerna heter A, B och C där A inrymmer steg 1-4, 
B steg 5-8 och C steg 9-12. Anledningen till att jag valde hela tre läroböcker som tillsammans 
innefattar steg 1-12 beror på att dessa steg kan beröras under årskurs 5 beroende på takt och 
spridning hos eleverna i klassen. 

För att veta vilket steg eleven ska arbeta med får eleven göra ett förtest innan ett nytt tema tar 
vid. De olika stegen avslutas med en diagnos som visar om eleven tagit till sig av innehållet på 
steget. Ingen elev bör gå vidare till nästa steg utan att ha klarat av alla uppgifter i diagnosen. I 
lärarhandledningen finns extra träning som kopieringsunderlag för de elever som behöver öva 
mer efter att ha haft svårighet med diagnosen. 
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5.2.1 Täcker läroboken alla delar av det centrala innehållet i Lgr 11 för det valda 
ämnesområdet? 

(figur 6) 
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Cirklar återfinns vid flera tillfällen i geometrikapitlen. I geometrikapitlet steg 2 presenteras cirkeln 
samt tre andra grundläggande geometriska figurer där möjlighet att jämföra dessa och återfinna 
dem i klassrummet ges. Därefter används inte cirkeln förrän i steg 6 där radie och diameter övas. 

Olika former av cylindrar presenteras i geometrikapitlet steg 12 då beräkning av volym övas. Där ges 
även möjlighet att jämföra olika cylindrars volym (se bild 8). 

 
(bild 8) 

Rätblock finner man första gången i geometrikapitlet steg 12 där en förklaring om dess egenskaper 
presenteras. Där ges möjlighet att beräkna volymen av ett flertal rätblock samt konstruera dem i 
papper. 

Mattestegen innehåller många uppgifter där eleven ges möjlighet att konstruera geometriska 
objekt. Vid de flesta tillfällena ombeds eleven rita av en geometrisk figur från läroboken eller rita 
en figur utifrån ett visst mått men även möjlighet att klippa ut samt konstruera i papp ges. De 
geometriska objekt som konstrueras är kvadrat, rektangel, triangel, cirkel, fyrhörning, femhörning 
(pentagon), regelbunden sexhörning, sjuhörning, romb och parallellogram. 

 
(bild 9) 

Skala finns i geometrikapitlet steg 4, 6 och 7. I steg 4 används skala i vardagliga situationer kring en 
ritning över ett rum, egen konstruktion av en ritning över klassrummet i en förutbestämd skala 
samt två olika kartor. I steg 6 används skala i olika ritningar på föremål som ska tillverkas i slöjden. 
I steg 7 används kartor. 

I geometrikapitlet steg 2 ägnas en sida åt symmetri. En bild av en fjäril presenteras där symmetri samt 
symmetrilinje förklaras. Även olika figurer samt symmetriska bokstäver används. I den 
efterföljande diagnosen ges eleven möjlighet att själv konstruera symmetri. Uppgiften är 
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utformad på så sätt att en påbörjad figur finns med en symmetrilinje dragen. Elevens uppgift blir 
då att rita i den andra sidan av symmetrilinjen så att hela figuren blir symmetrisk (se bild 10). 

 
(bild 10) 

I geometrikapitlet steg 3 presenteras två olika metoder för att mäta omkrets. Den första metoden 
räknar ut omkretsen på vanliga geometriska figurer. Den andra metoden räknar ut omkretsen på 
sammansatta geometriska figurer (se bild 11). I steg 11 får elever arbeta med beräkning av cirkelns 
omkrets samt introduktion av talet pi. 

 
(bild 11) 

Area presenteras för första gången i geometrikapitlet steg 5 där en grundläggande metod för hur man 
beräknar cm2 hos enkla geometriska figurer redovisas. Därefter får eleven lära sig beräkning av en 
större figurs area genom att använda en mindre figur som man vet arean på (se bild 12). 

 
(bild 12) 

Jämföra, uppskatta och mäta längd återfinns i flera av geometrikapitlens olika delar. I steg 1 
används längd för att mäta i centimeter mellan olika punkter. I steg 2 ska eleven mäta samt rita 
olika geometriska figurer med en förutbestämd längd. I steg 3 får eleven arbeta med meter, 
decimeter och centimeter.  I steg 4 arbetar man med skala och där krävs att eleven mäter längder 
för att sedan omvandla måtten enligt skalhänvisningen. Även i steg 6 övas beräkning av skala och 
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mätning av olika längder krävs. I Steg 6 ges eleven möjlighet att konstruera liksidiga och likbenta 
trianglar samt radie och diameter hos cirklar där förutbestämda mått finns som eleven ska 
använda sig av vid utformandet. Steg 7 behandlar bland annat omkrets hos olika geometriska 
figurer samt skala där mätning krävs. I steg 8 och 9 får eleven konstruera trianglar med hjälp av en 
passare och linjal. I steg 9 fortsätter sedan arbetet med passare för att konstruera olika geometriska 
figurer samt mönster. Steg 10 fokuserar på omkrets hos lite mer avancerade geometriska figurer 
än tidigare. I steg 11 får eleven arbeta med cirkelns omkrets och i steg 12 återfinns skala samt olika 
mätningar.  

Olika arbetsuppgifter kring area förekommer i läroböckerna. Eleven ges möjlighet att beräkna 
area på olika figurer samt att själva konstruera figurer som ska ha en förutbestämd area. Eleven 
får lära sig att beräkna arean i kvadrater, rektanglar, trianglar, cirklar, sammansatta geometriska 
figurer och parallellogram. 

I större delen av läroböckerna innefattar räkning med volym olika måttenheter som l, dl, cl och 
ml. I geometrikapitlets sista steg 12 redogörs för beräkning av volym hos olika geometriska 
figurer. 

I geometrikapitlet steg 4 får eleven uppskatta olika vinklar med varandra. Därefter introduceras 
vinklar med hjälp av klockan och dess tidvisare där både vinklar och tid får övas (se bild 13). Att 
använda tidvisare i arbete med vinklar används även i steg 8. Där introduceras även gradskivans 
funktion och användning. Även i steg 9 och 10 finns uppgifter som innefattar vinklar. 

 
(bild 13) 

I geometrikapitlet steg 3 får man ta del av hur man mätte längd förr i tiden. De olika mått som 
presenteras och övas är tum, fot, aln och famn. I kapitlet Mått och mätning steg 6 presenteras hur 
man använde sig av kaffekopp förr då man skulle mäta upp saker i köket. 
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5.2.2 Hur förhåller sig olika delar av det centrala innehållet till varandra när det gäller 
det valda ämnesområdet? 

Cirkeldiagrammen presenterar hur stor del av varje punkt i geometrins centrala innehåll som 
återfinns i Mattestegens olika läroböcker samt delarnas förhållande till varandra och helheten. 
Stapeldiagrammen redogör för antal uppgifter som procentsatsen i cirkeldiagrammen står för. 
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(figur 7) 

 
(figur 8) 
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(figur 9) 

 
(figur 10) 
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(figur 11) 

 
(figur 12) 
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5.2.3 Hur ser progressionen ut inom ämnesområdet? 

Arbete med skala börjar i geometrikapitlet steg 4 med enklare övningar då eleven ombeds förminska 
samt förstora rektanglar. Därefter används skala i arbete med en ritning över ett rum där de olika 
möblernas verkliga storlek efterfrågas. Vidare sker arbete kring skala med en karta över ett 
samhälle där olika avstånd efterfrågas. Den första kartan är av en förenklad variant medan den 
andra kartan mer avspeglar hur kartor för t.ex. orienterare ser ut.  I steg 7 används till en början en 
sverigekarta där avstånd i verkligheten beräknas. Därefter ska eleven hämta en kartbok och leta 
reda på en karta över hela Europa. Även där ska eleven ange anstånd i verkligheten mellan olika 
platser. 

Den progression man kan se i längd är att längdenheterna ökar samt att uppgifterna blir mer 
utmanande. Eleven ges även möjlighet att omvandla vanliga längdenheter till äldre svenska 
längdenheter samt till amerikanska mått som inch, foot och yard. 

Arbetet med area i geometrikapitlet steg 5 har en klar progression. Det börjar väldigt enkelt och 
grundläggande men efter tre uppgifter så har figurerna vars area eleven ska beräkna ändrat form 
till att bli mer utmanande. Efter 16 uppgifter så krävs att eleven själv ska utforma en figur med en 
förutbestämd area. I steg 5 arbetar eleven mestadels kring figurers area genom att dem är ritade på 
ett centimeterrutigt papper för att på så sätt förtydliga vad area är. I geometrikapitlet steg 7 får eleven 
bekanta sig med olika rektanglar samt olika sammansatta figurers area. Triangelns area behandlas i 
steg 8 och i steg 9 får eleven bekanta sig med parallellogram samt metod för beräkning av dess area. 
Beräkning av cirkelns area förekommer i steg 11. 

Beräkning av volym börjar med enklare måttenheter som dl och liter. Eleven ges även möjlighet 
att omvandla vanliga måttenheter till äldre svenska mått samt amerikanska mått. Avslutningsvis 
behandlas volym i steg 12 där beräkning av volym hos olika geometriska figurer övas.  

Uppgifter innehållande tid börjar vid kapitlet Mått och mätning steg 1 med bilder på olika klockor 
där elevens uppgift blir att jämföra två klockslag och beräkna hur många hela timmar som skiljer 
dem åt. Steg 1 innehåller även benämnda uppgifter och även där är elevens uppgift att beräkna 
hur många timmar det är mellan olika klockslag. Steg 2 behandlar dygn, timmar, minuter och 
sekunder. Den digitala klockan introduceras i steg 3 och i steg 4 övas år, kvartal samt månader. I 
steg 5 presenteras tidslinjen där beräkning av antal år mellan olika årtal krävs samt att själv kunna 
slutföra en påbörjad tidslinje. Arbete med tidslinje fortsätter i steg 6 där årtal som inträffade före 
Kristus födelse (f Kr.) används och övas. Även sekel och decennium innefattas i det steget. I steg 
8 arbetar man med hastighet (km/h) samt tidsskillnader. Arbete med hastighet fortsätter i steg 9 
men då fokuseras det på hur lång tid det tar att åka en viss sträcka med en viss hastighet, hur 
hastigheten och tiden ger svar på hur lång sträckan var samt att sträckan och tiden ger 
hastigheten. Även tid som decimaltal övas. I steg 10 förekommer uppgifter innehållande vindens 
och ljudets hastighet (m/s). Olika enheter för hastighet finns i läroboken. I steg 10 presenteras 
hastighet på sjön (knop) samt i steg 11 den amerikanska hastigheten miles/h. 
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5.2.4 Har det ämnesområde jag valt att granska ett eget kapitel i boken? 

Mattestegen A, Vår, Steg 1-4 
Läroboken innefattar 156 sidor inklusive läxuppgifter till varje kapitel som finns i slutet av boken. 
Geometrikapitlet omfattar 44 sidor. 

 

(figur 13) 

Mattestegen B, Vår, Steg 5-8 
Även bok B innefattar 156 sidor inklusive läxuppgifter. Geometrikapitlet omfattar 55 sidor. 

 
(figur 14) 
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Mattestegen C, Vår, Steg 9-12 
Lärobok C innehåller 46 sidor men innefattar inte någon läxdel i slutet utan har istället ett facit. 

 
(figur 15) 

5.2.5 På vilket sätt är innehållet i ämnesområdet integrerat i andra kapitel? 

Cirklar återfinns i kapitlet Bråk och procent där de används flitigt vid olika uträkningar. 

I alla tre läroböckerna förekommer konstruktion av geometriska figurer i kapitlen Bråk och procent. 
Eleven ges även möjlighet att konstruera geometriska figurer i kapitlen Mått och mätning men inte i 
samma utstreckning som i kapitlen Bråk och procent. 

Då ett av de tre kapitlen i läroböckerna heter Mått och mätning så innefattar dessa kapitel mycket 
längd, volym, massa och tid. Steg 1 i kapitlet Mått och mätning introduceras de olika måttenheterna. 
Men användning av dessa olika måttenheter förekommer även i kapitlet Bråk och procent och 
används då mestadels som en enhet där svar om hur stor del eller hur stor procent av en viss 
måttenhet efterfrågas. 

5.3 Sammanfattning av granskningen 

Här nedan presenteras en sammanfattning av vad granskningen av Matte Borgen 5 A och B samt 
Mattestegen A, B och C, Vår Steg 1-12 med min modell kom fram till. Det som lyfts fram är det 
som läraren kan tänkas behöva komplettera med i matematikundervisningen vid användning av 
dessa läroböcker för att få med alla delar av det centrala innehållet i Lgr11’s kunskapsområde 
geometri. 

5.3.1 Matte Borgen 5 A och B 

Följande delar av det centrala innehållet i Lgr11’s kunskapsområde geometri återfinns 
inte i läroböckerna: 

 Grundläggande geometriska figurer, däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, 
pyramider och rätblock, egenskaper samt deras inbördes relationer. 

 Symmetri. 

 Metoder för hur man kan bestämma och uppskatta tvådimensionella figurers omkrets. 
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Omfattning och förhållande mellan det centrala innehåll i geometri som återfinns i 
läroböckerna: 

 Antal uppgifter Procent 

Jämförelse, uppskattning och 
mätning av längd 

308 25 % 

Jämförelse, uppskattning och 
mätning av volym 

226 18 % 

Jämförelse, uppskattning och 
mätning av massa 

199 16 % 

Jämförelse, uppskattning och 
mätning av vinkel 

182 15 % 

Jämförelse, uppskattning och 
mätning av area 

136 11 % 

Jämförelse, uppskattning och 
mätning av tid 

75 6 % 

Skala och dess användning i 
vardagliga situationer 

57 5 % 

Konstruktion av geometriska 
objekt 

42 3 % 

Mätningar med användning av 
äldre metoder 

6 1 % 

Metoder för beräkning av area 4 0,8 % 

Totalt: 1235 100 % 

 

Vad återfinns i läroböckerna men saknar progression? 

 Konstruktion av geometriska objekt. 

Har geometri ett eget kapitel i läroböckerna? 

Ja 

Vad av innehållet i ämnesområdet finns integrerat i andra kapitel än geometrikapitlet i 
läroböckerna? 

 Konstruera geometriska objekt som återfinns i kapitel 7: Bråk samt kapitel 8: Decimaltal. 

 Jämförelse, uppskattning och mätning av längd som återfinns i kapitel 3: Decimaltal samt 
kapitel 8: Decimaltal. 

 Jämförelse, uppskattning och mätning av massa som återfinns i kapitel 4: Vikt och volym 
samt kapitel 8: Decimaltal. 

 Jämförelse, uppskattning och mätning av tid som återfinns i kapitel 5: Tabeller och diagram, 
kapitel 3: Decimaltal samt kapitel 6: De fyra räknesätten. 
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5.3.2 Mattestegen A, B och C, Vår Steg 1-12 

Följande delar av det centrala innehållet i Lgr11’s kunskapsområde geometri återfinns 
inte i läroböckerna: 

 Grundläggande geometriska figurerna polygoner, klot, koner och pyramider. Deras 
egenskaper samt inbördes relationer.  

 Metoder för hur man kan bestämma och uppskatta tvådimensionella figurers omkrets. 

Omfattning och förhållande mellan det centrala innehåll i geometri som återfinns i 
läroböckerna: 

 Antal uppgifter Procent 

Jämförelse, uppskattning och 
mätning av längd 

754 33 % 

Jämförelse, uppskattning och 
mätning av tid 

298 13 % 

Jämförelse, uppskattning och 
mätning av volym 

296 13 % 

Konstruktion av geometriska 
objekt 

282 12 % 

Jämförelse, uppskattning och 
mätning av massa 

262 12 % 

Jämförelse, uppskattning och 
mätning av vinkel 

110 5 % 

Skala och dess användning i 
vardagliga situationer 

77 3 % 

Mätningar med användning av 
äldre metoder 

20 1 % 

Symmetri 6 0,1 % 

Metoder för beräkning av 
omkrets och area 

6 0,1 % 

Totalt: 2111 100 % 

 
Vad återfinns i läroböckerna men saknar progression? 

Inget 

Har geometri ett eget kapitel i läroböckerna? 

Ja 

Vad av innehållet i ämnesområdet finns integrerat i andra kapitel än geometrikapitlet i 
läroböckerna? 

 Konstruera geometriska objekt som återfinns i kapitlen Bråk och procent samt Mått och 
mätning. 

 Cirklar som återfinns i kapitlen Bråk och procent. 

 Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, volym, massa och tid används mycket i 
kapitlen Mått och mätning. Dessa måttenheter förekommer även i kapitlen Bråk och procent. 
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5.3.3 Jämförande sammanfattning av granskningen 

Det min modell presenterar i slutändan är information om vad en lärobok/läroboksserie behöver 
kompletteras med i matematikundervisningen för att få med alla delar av Lgr 11’s centrala 
innehåll i ett visst ämnesområde i matematik. Informationen får sedan varje lärare analysera och 
utifrån det själv bestämma hur man man ska lägga upp sin undervisning framöver.  

Jag anser att min modell täcker in de viktigaste delarna av vad en granskning av en lärobok bör 
innefatta, sett till det centrala innehållet. Modellen presenterar en information som ger läraren en 
överblick över vad han/hon behöver komplettera med i sin matematikundervisning vid 
användandet av den lärobok man granskat. Modellen presenterar även översiktligt fördelningen 
mellan de olika momenten i geometri och den informationen eller överblicken är det svårt att 
skaffa sig på något annat sätt. Här kan man i båda läroböckerna se att modeller för beräkning av 
area tar en mycket liten plats i området geometri. Man kan också se att längd dominerar 
ordentligt i båda böckerna medan andelen uppgifter som behandlar tid och volym skiljer sig 
relativt mycket mellan böckerna. De äldre metoder för beräkning som läroplanen föreskriver 
finns det generellt lite av i båda böckerna även om det förekommer en del i Matte Borgen. Denna 
presentation av fördelning av uppgifter är på grund av läroboksseriernas olika upplägg mycket 
svår att använda för att jämföra böckerna i någon kvalitativ mening. Det är ju inte heller syftet 
med modellen.  

Vetskapen om vad i ämnesområdet som finns integrerat i andra kapitel kan upplevas ge mindre 
meningsfull information än vad de andra frågeställningarna ger. Det kan vara svårt att veta vad 
man ska göra med den informationen. Dock vill jag här återigen påpeka vikten av att veta vilka 
förkunskaper som eleven kan tänkas ha samt hur mycket av ämnesområdet som behandlas efter 
kapitlet och som i sin tur ger eleven möjlighet till återkoppling.  

När man går igenom modellen är det viktigt att påminna om att min modell inte tar hänsyn till 
hela kursplanen. Modellen behöver kompletteras med någon typ av granskning av vilka förmågor 
som läroboken ger eleverna möjlighet att utveckla för att kunna se hur läroboken förhåller sig till 
hela kursplanen. 

6. Diskussion 

Nedan följer en diskussion kring utformandet av modellen, om analysresultatet som modellen 
presenterar samt utvecklingsmöjligheter hos den. Slutligen ger jag även förslag till vidare 
forskning. 

I och med att Statens Institut för Läromedelsinformation (SIL) lades ner år 1991 och att vi nu har 
en alldeles ny läroplan att arbeta efter anser jag att det är viktigt att föra en diskussion kring 
läroböckernas innehåll och utformning utifrån den nya läroplanen. Detta för att få kunskap om 
hur man på bästa sätt ska lägga upp sin undervisning. Följaktligen valde jag att utforma en modell 
för pedagoger att granska sin lärobok. Det som modellen slutligen presenterar efter en 
läroboksanalys är inget underlag för en nybeställning utan ska ses som en hjälp för lärare att 
komplettera innehållet i läroboken för att få med alla delar av det centrala innehållet i matematik 
som inryms i Lgr 11. Då mitt syfte har varit att hitta ett bra sätt att granska läroböcker på måste 
här tas upp att jag enbart sett till det centrala innehållet i Lgr 11. Jag har avsiktligt bortsett från 
vilka förmågor läroböckerna tränar då det krävdes stor avgränsning inom området (se kapitel 2.2). 

Jag har valt att utforma en modell som gör det enkelt att byta ut det centrala innehållet geometri, 
som jag valt att fokusera på i min analys av läroböcker, till ett annat område inom matematik. 
Ytterligare har jag valt att fördjupa min analys till att sammanställa antal uppgifter och sidomfång 
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i läroböcker till diagram. På så sätt får man en klar överblick av vad som finns och hur mycket 
som finns representerade inom de olika delarna i det centrala innehållet i förhållande tillvarandra. 
Dock är det inget måste för varje pedagog att själva utforma dessa diagram men det 
rekommenderas för att kunna se resultatet på ett tydligt sätt. 

Att framställa ett resultat genom att räkna antalet uppgifter i läroboken gör att det inte enbart 
finns ett korrekt slutresultat. Då man granskar en uppgift så är det min tolkning av uppgiften som 
visas i resultatet. Detta gör att två lärares resultat vid användandet av min modell på samma 
lärobok inte kommer att överensstämma. Man kan tolka det centrala innehållet i Lgr 11på olika 
sätt och det är viktigt att påpeka att det som i slutändan presenteras i min granskning av de två 
läroboksserierna är min tolkning. Enbart frågan om vad geometri egentligen är kan ge olika svar 
hos olika personer då de kan göra olika tolkningar av begreppet. Men sett till det centrala 
innehållet i Lgr 11 så skulle t.ex. konstruktion av geometriska objekt kunna tolkas olika. Jag valde 
att även innefatta uppgifter där det inte klargörs för eleven att de ska konstruera en viss 
geometrisk figur utan uppgiften kunde handla om att måla en fotbollsplan på 5*3 cm. Någon 
annan som granskar samma lärobok kanske väljer att inte innefatta den uppgiften under punkten 
konstruktion av geometriska objekt då det inte är uppgiftens huvudsakliga uppgift. Att en uppgift 
innefattar flera punkter av det centrala innehållet var mycket vanligt förekommande. I min 
granskning av läroböcker försökte jag enbart räkna med det uppenbara i uppgifterna, istället för 
att göra en djupare analys av varje uppgift. Dock ger en djupare analys ett mer fullständigt 
resultat. Ett annat exempel på tolkning är punkten om symmetri i vardagen, i konsten och i 
naturen samt hur symmetri kan konstrueras. Min checklista är utformad på så vis att symmetri i 
vardagen, i konsten och i naturen är separerad från varandra. Men är inte dessa tre egentligen 
delar av varandra? Är det inte så att i vardagen hittar du konst och natur, i konsten hittar du natur 
och vardag och i naturen hittar du vardag och konst? Är en symmetrisk bild av en parkbänk 
konst, natur eller vardag? Ett annat exempel som kan tolkas olika hos personer är de punkter som 
innefattar att uppskatta olika enheter. Hos någon kan uppskatta enheter t.ex. vara att eleven bör 
uppskatta hur många liter en viss bunke kan innehålla. Någon annan kanske anser att eleven alltid 
uppskattar enheter vid uträkning inom det ämnesområdet trots att uppgiften inte framhåller att 
eleven bör uppskatta. Detta då läraren anser att eleven alltid bör uppskatta rimligheten i svaret. 
Som jag tidigare framhållit har jag valt att inte göra en djupare analys av varje uppgift i de 
läroböcker jag granskat vilket resulterar i att jag enbart skrapat på ytan hos varje uppgift och har 
säkerligen gått miste om mycket viktig kunskap som uppgifterna förmedlar. Vid en djupare 
granskning skulle jag kunna begrunda de förkunskaper som jag besitter. Mina förkunskaper färgar 
naturligtvis min tolkning av de olika punkterna i det centrala innehållet och någon objektiv 
tolkning av det som står eller någon säkerhet vad gäller intentionerna bakom orden finns inte. Är 
man medveten om att det finns olika tolkningar så kan man som lärare granska förhållandet 
mellan boken och det centrala innehållet och presentera resultatet som ett av flera möjliga 
användbara resultat. 

Jag vill framhålla att resultatet av de olika läroböckerna i min granskning inte bör jämföras med 
varandra. För det första så har de alldeles skilda upplägg. De tre läroböcker i Mattestegen kan 
användas ända upp till årskurs 9 så därför redovisar den granskningen en bredare omfattning av 
innehållet då Matteborgen helt riktar sig till årskurs 5. Likaså vet vi inte vilken information kring 
den nya läroplanen de olika författarna hade då de utformade läroböckerna vilket skulle kunna ge 
dem möjlighet att innefatta de tillkommande delar i Lgr 11 i ett tidigt stadium. 

Orsaken till att jag valde att inte enbart låta min modell innefatta en checklista att bocka av var 
vikten av att pedagogen ska få en vidare bild av sin lärobok. En djupare granskning bidrar till att 
läraren får bättre förutsättningar att kunna behandla alla delar av Lgr 11’s centrala innehåll i 
matematik. När man använder sig av en lärobok är det viktigt att lärobokens värderingar och 
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uppfattningar av ett ämnesinnehåll sammanfaller med läroplanens mål eller kunskapskrav. Detta 
är något som Boel Englund47 understryker som betydelsefullt för en positiv användning av 
läroboken i undervisningen. 

Precis som Lgr 11 framhåller så ska det centrala innehållet lämna utrymme för läraren att göra 
egna fördjupningar eller tillägg. Att då analysera sin lärobok gör att läraren har möjlighet att 
genomföra en mångsidig matematikundervisning som fångar, motiverar, utmanar och behåller 
elevens intresse. I Skolverkets granskning48 om hur lusten att lära väcks och hålls vid liv samt i 
Monica Johanssons avhandling49 om lärobokens betydelse på grund av dess viktiga inslag i 
matematikundervisningen förstärks vetskapen om hur viktigt det är med en lärobok som bidrar 
till en positiv utveckling av undervisningspraktiken och som inte är enformig. Genom att 
använda min modell får lärare en del av den information de behöver om sin lärobok för att veta 
hur mycket undervisningstid som ska ägnas åt de olika ämnesdelarna. Jag måste framhålla att 
lärare även har valmöjligheten att helt utesluta läroböcker i sin undervisning. Att granska sin 
lärobok utifrån Lgr 11 bidrar även till att lärare får en ökad medvetenhet samt förtrogenhet med 
vår nya läroplan, något som Skolinspektionens granskning Undervisningen i matematik – utbildningens 
innehåll och ändamålsenlighet50 framhåller att många lärare har i för liten utsträckning. 

Den utvecklingspotential som min modell har är att även innefatta möjligheten att analysera vilka 
förmågor som läroboken utvecklar. Det är de olika förmågorna som läraren ska bedöma om 
eleven utvecklat. Som lärare bör man sträva efter en undervisning som ger eleven möjlighet att på 
bästa sätt utveckla dessa förmågor. Ytterligare en utvecklingsmöjlighet är att låta min modell 
fördjupa sig mer i geometrins centrala innehåll som består av att jämföra, uppskatta och mäta 
olika enheter och låta var och en av dessa analyseras för sig. 

Precis som Gough51 framhåller så finns det ytterligare förhållanden att granska i läroböcker för att 
bidra till utveckling i sin matematikundervisning. Både Larsson och Larsson52 samt Johansson53 
har valt att inte enbart låta sin läroboksgranskning innefatta förhållandet till läroplaner och 
kursplaner, även om de precis som jag har det som huvudområde. Larsson och Larsson har även 
valt att låta deras läroboksgranskning innefatta klassrumsrelaterade förhållanden, t.ex. om 
läroboken erbjuder arbete i både hel- och halvklass samt individualiseringsmöjligheter. De har 
även valt att se till särskilda egenskaper som läroboken kan innefatta så som olika typer av 
bedömningsalternativ. Johansson har även hon valt att i sin granskning se till lärobokens struktur. 
Hon granskar också lärobokens språk och olika övningar. I min studie valde jag att enbart se till 
läroböckernas förhållande till den nya läroplanen. Trots att jag gärna skulle vilja undersöka andra 
förhållanden i de läroböcker jag använt mig av i min studie så fick jag lov att avgränsa mig till ett 
område. Att valet föll på lärobokens förhållande till läroplanen berodde på dess aktualitet och att 
det var just nya läroplanen i förhållande till de läroböcker som används i skolan idag som fångade 
mitt intresse från första början.  

Precis som Larsson och Larsson54 framhåller så är lärarhandledningen mycket betydelsefull i 
arbetet med läroböcker i matematik. I lärarhandledningen kan olika delar som inte berörs i 
läroboken tas upp som något som läraren bör ha en genomgång på muntligt för hela klassen. Om 
man då inte använder lärarhandledningen i arbetet så går den kunskapen förlorad. I min 

                                                 
47 Englund (1999). Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande. 
48 Skolverket (2003). Lusten att lära – med fokus på matematik. 
49 Johansson (2003). Textbooks in mathematics education: a study of textbooks as the potentially implemented curriculum. 
50 Skolverket (2009). Undervisningen i matematik. 
51 Gough (2004). How to review a mathematics textbook 
52 Larsson & Larsson (2011). Med fokus på målen. 
53 Johansson (2003). Textbooks in mathematics education: a study of textbooks as the potentially implemented curriculum. 
54 Larsson & Larsson (2011). Med fokus på målen. 
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granskning har jag valt att inte innefatta lärarhandledningen (se kapitel 2.2). Detta gör att min 
granskning inte redovisar en fullständig bild av den kunskap som författarna haft för avsikt att 
förmedla. Skulle läraren som granskar sin lärobok använda sig av lärarhandledningen anser jag att 
den bör innefattas i granskningen för att få en fullständig bild av vad som kommer beröras i 
undervisningen. 

Karl Malmberg framhåller i sitt examensarbete55 att i och med SIL’s nedläggning tillskrevs läraren, 
utan tillfrågan, rollen som granskare av läroböcker. För att underlätta lärarens arbete anser jag att 
det borde finnas en modell tillgänglig för lärare att granska alla typer av läroböcker utifrån 
rådande styrdokument.  Dock kan jag se det som problematiskt att återinföra en statlig 
läromedelsgranskning idag då det skulle betyda ett brott mot tryckfriheten och ses som en ren 
innehållscensur. Precis som den nya läroplanen understryker så är det lärarens frihet att välja 
metod för att nå målen. Då anser jag att man även se det som lärarens professionella frihet att 
kunna granska sin lärobok för att ha möjlighet att uppnå kunskapskraven med sina egna metoder. 
Men å andra sidan så kostar det tid, något som är en ständig bristvara hos lärare idag. Därför tror 
jag att införandet av en ny statlig granskning av läroböcker innan de når marknaden skulle 
välkomnas av många inom lärarkåren. Dock har jag, i mina litteraturstudier, sett en stor 
medvetenhet hos läromedelsförlag idag och deras förhållningssätt till rådande styrdokument. 

I Monica Johanssons avhandling56 granskar hon läroböcker för att se hur deras innehåll ändras 
över tid och hur de förhåller sig till de styrdokument som råder då läroboken gavs ut. Hennes 
resultat är att läroböcker inte alltid följer rådande styrdokument. Till skillnad från Johansson så 
har jag valt att utgå från den nya läroplanen i min granskning samt att de båda läroböcker som jag 
granskar gavs ut innan den nya läroplanen trätt i kraft. Jag ansåg att varken Johanssons eller 
Larsson och Larssons modeller för granskning av läroböcker gav svar på mina frågeställningar 
och valde därför att utforma en egen modell. Mot bakgrunden att läromedelsbegreppet knappt 
behandlas i vare sig Lpo 94 eller Lgr 11 samt att det inte finns någon regel som säger hur 
läromedelsförlagen ska förhålla sig till rådande styrdokument vill jag åter igen framhålla vikten av 
att varje lärare granskar sin lärobok. Dock återstår att se hur de nyproducerade läroböckerna 
förhåller sig till rådande styrdokument. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Utifrån mitt arbete kan man forska vidare åt flera håll. Mot bakgrunden att läromedelsbegreppet 
knappt behandlas i de rådande styrdokument så jag funderar över och ser som intressant till 
vidare forskning hur lärare som är verksamma ute i skolan idag förhåller sig till sina äldre 
läroböcker i och med Lgr 11’s införande. Finns det några riktlinjer som säger huruvida man ska 
arbeta med sina äldre läroböcker? Vilket förhållningssätt har egentligen lärare och rektorer till 
läroböcker i skolan överlag? Min åsikt är att läroboken har en betydelsefull del i undervisningen 
och är något som det bör läggas tid på att analysera för att utnyttjas på bästa sätt. Istället för att 
fokusera på lärobokens vara eller icke vara borde fokus ligga på innehållet i läroboken. Jag anser 
även att det skulle vara intressant att få ta del av en forskning där man jämför läroböcker som 
gavs ut innan den nya läroplanen med läroböcker som ges ut nu och som är utformade efter Lgr 
11. Likaså en forskning som innebär en redogörelse för hur skapandet av en lärobok går till. 

                                                 
55 Malmberg (2008). Den svenska läromedelsgranskningens vara eller icke vara. 
56 Johansson (2003). Textbooks in mathematics education: a study of textbooks as the potentially implemented curriculum. 
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