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Abstract 

Title: Algebra in mathematics textbooks.  

A comparative analysis of textbooks and teachers reasoning about the selection and use of 

textbooks in grade 3. 

Author: Katarina Pontenius 

Supervisor: Natalia Karlsson 

Term and year: Autumn 2015 

The purpose of this study has been to analyse and compare a Swedish textbook in mathematics 

with a Finnish textbook, to investigate how tasks connected to the field of algebra are presented 

in the textbooks. To carry out the analysis, I will assume Bernstein’s theoretical concepts 

classification, frames and sequencing, to be able to study if there is a difference in how the 

content and structure connected to the field of algebra, are presented in the textbooks. I have also 

used Rezat’s theoretical model of mathematic textbook use and the Frame factor theory, in order 

to also find out how the individual teachers are reasoning about the textbooks they have selected. 

On the basis of the information above, the following questions have been used in this study: 

 In what way is algebra presented in the compared textbooks? 

 Are there any differences regarding the content and presentation of algebra in the 

Swedish textbook, compared to the Finnish textbook? 

 How do the interviewed teachers’ reflect regarding the textbook they had selected? 

The study is based on a qualitative method such as a comparative analysis and three semi-

structured interviews with class teachers. The result shows that the there are differences in how 

the field of algebra is presented in the textbooks. The Finnish textbooks consist of a larger 

amount of algebraic tasks and it also showed a higher progression in the tasks, compared with 

the Swedish textbooks. This may be one of the explanations why Finnish students perform better 

in mathematics. 

The conclusion of the study’s result also show that there are differences regarding the content in 

the textbooks and how it is presented, which makes it important for teachers to make a deliberate 

and conscious choice, when selecting teaching materials. 

Keywords: teaching, textbooks, mathematics, primary school 

Nyckelord: undervisning, läromedel, matematik, lågstadiet 
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1 Inledning 

Algebra är ett område inom matematik där svenska elever har halkat efter i de internationella 

undersökningarna TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) och PISA 

(Programme for International Student Assessment). Däremot ligger Finland i framkant när det 

gäller elevernas resultat i matematik. Dessa skillnader kan förstås bero på olika saker, men 

utformningen av läromedel i matematik skulle kunna vara en av orsakerna till skillnader gällande 

resultat för länderna. Ett stort antal läromedel av de läromedel som används i Sverige är 

översatta från finska. TIMSS är en internationell komparativ studie som undersöker elevers 

kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och årskurs 8 (Skolverket, 2012, s.3). 

PISA är en internationell studie som undersöker elevernas förmågor inom tre kunskapsområden: 

matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Studien genomförs var tredje år (Skolverket, 2015). 

Enligt en svensk undersökning gjord av Lärarnas Riksförbund konstaterades att hela åtta av tio 

lärare inte hinner med att kvalitetsgranska, värdera eller välja läromedel (Lärarnas Riksförbund, 

2015). 

I en debattartikel som publicerades i Dagens Nyheter (2015-04-06) skriver Kirsti Hemmi (docent 

i matematikdidaktik) och Per Kornhall (oberoende skolexpert), att läromedel är en viktig resurs 

som inte getts tillräcklig uppmärksamhet i skoldebatten och menar vidare att när det skrivs om 

läromedel så ges läromedel ofta en negativ klang, där den inte ses som en viktig faktor för 

undervisningens kvalitet. Detta är märkligt då den senaste undersökningen från TIMSS, visar att 

matematikläroböcker används som basläromedel i undervisningen (Skolverket, 2012). 

Jag fick idén till detta uppsatsarbete under min sista verksamhetsbaserade utbildningsperiod 

(VFU), då jag upptäckte att den nya VFU-skolan använde sig av ett annat läromedel i matematik 

som hette Favorit matematik. Jag blev genast intresserad att kika lite närmare på den och 

uppmärksammade då att det var ett läromedel framtaget i Finland, anpassat efter den svenska 

läroplanen. Under föregående praktikperioder så har jag endast arbetat med svenska läromedel i 

matematik. Av det jag har hittat finns det lite forskning inom detta område som rör läromedel för 

elever i de tidigare årskurserna inom området algebra. Det skulle också vara intressant att ta reda 

på hur lärare resonerar kring val och användande av matematikläromedel.  

Denna studie kan förhoppningsvis vara till hjälp för lärare vid valet av läromedel, till exempel 

för att se olika fördelar respektive nackdelar avseende läromedlens innehåll och upplägg. 
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1.1  Bakgrund 
Matematik är ett av kärnämnena i den svenska skolan, men trots detta är matematik ett ämne där 

svenska elever presterat allt sämre de senaste åren, enligt de internationella PISA och TIMSS-

undersökningarna. Svenska elevers resultat i matematik har uppmärksammats de senaste åren i 

skoldebatten, då det visat att de presterat lägre än genomsnittet för elever i EU/OECD-länderna 

(Skolverket 2012, s.8). OECDs rapport från 2015, som handlar om den svenska skolan, visar att 

antalet 15-åringar som inte uppnår grundnivån i matematikdelen i PISA-undersökningen, har 

stigit från 17 procent till 27 procent mellan år 2003 och 2012 (OECD 2015, s.28).  

Denna nedåtgående trend visar sig även i TIMSS-undersökningen (OECD 2015, s.28). TIMSS- 

undersökningen utförs vart fjärde år av IEA (International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement) och utvärderar elevers resultat gällande matematik och 

naturvetenskapliga ämnen i årskurs fyra och åtta (Skolverket 2012, s.16). I matematik i årskurs 4 

mäts elevers prestationer i de tre innehållsliga områdena; Taluppfattning och aritmetik, 

Geometriska former och mått samt Datapresentation (Skolverket 2012, s.21). Området 

Taluppfattning och aritmetik handlar i årskurs 4 om förståelse och färdighet i förhållande till hela 

tal, bråk och decimaltal, ekvationer utan symboler (exempelvis 17 + _ = 29), samt mönster och 

samband (Skolverket 2012 s.21). I årskurs 8 utökas och fördjupas de tre områdena som 

undersökts i årskurs fyra samt att området Algebra tillkommer (Skolverket 2012, s.22). Svenska 

elever uppvisar varierande kunskaper i matematik inom de olika områdena. De svenska årskurs 

4-eleverna presterar relativt bättre inom området Datapresentation men sämre inom områdena 

Taluppfattning och aritmetik och Geometriska former och mått. I årskurs 8 presterade svenska 

elever sämre inom områdena Algebra och Geometri (Skolverket 2012, s.49). Den första TIMSS-

undersökningen genomfördes år 1995 då Lpo 94 var den gällande läroplanen. Nästa resultat från 

TIMSS-undersökningen kommer att publiceras under 2016, vilket blir intressant att titta på då 

undervisningen sedan föregående undersökning utgått ifrån gällande läroplan Lgr 11. 

Tittar man däremot på resultaten för grannlandet Finland, så visar de senaste undersökningarna 

att elever i Finland presterar signifikant bättre än svenska elever (Skolverket 2012, s.30). Trots 

en nedgång i resultatet i matematik sedan föregående mätning, hamnade Finland på en sjätteplats 

bland de deltagande OECD-länderna och därmed placerar finska elever sig fortfarande bland de 

bästa OECD-länderna (Vänskä-Kauhanen, 2013). 

Skillnader när det gäller matematikresultatet i de internationella undersökningarna kan bero på 

olika faktorer. Elevers motivation skulle kunna vara en av dessa faktorer. Skolverket presenterar 
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i en rapport från 2015, hur svenska elever som genomfört PISA-undersökningen 2012, svarat när 

det gällde motivation och hur mycket de ansträngt sig vid provtillfället. Denna studie visar att 

Sverige, jämfört med Finland, ligger betydligt lägre i skattad ansträngning (Skolverket 2015a, 

s.49). En ny rapport från Skolverket visar dock att minskad ansträngning hos eleverna endast kan 

förklara en viss del av poängtappet och att det sämre resultatet snarare beror på sämre kunskaper 

hos eleverna (Skolverket 2015b).  

Något som kan vara en bidragande faktor till de uppvisade skillnaderna i resultat när det gäller 

elevers matematikkunskaper, skulle kunna vara utformandet av de matematikläromedel som 

används i undervisningen. När det gäller användandet av läroboken i matematikundervisningen 

så hör Sverige enligt TIMSS 2011, till de länder som använder läroboken i högre utsträckning 

som ett basmaterial för matematiklektioner, jämfört med de andra länderna i undersökningen 

(Skolverket 2012, s.97). Detta gör det särskilt intressant att undersöka hur innehållet i de valda 

läromedlen framställs. Något som gör studien ytterligare relevant är jämförelsen mellan ett 

svenskt läromedel och ett läromedel som är framtaget i Finland, då finska elevers 

matematikresultat visat sig vara bättre än svenska elevers, enligt den senaste TIMSS-

undersökningen. 

Enligt en rapport från Skolverket (2003, s.39) styrs i hög grad både innehåll och upplägg av 

undervisningen av boken. Enligt rapporten är matematik det innehåll som finns i läroboken, både 

för lärare och för elever. En nationell utvärdering visar att undervisningen i matematik att den 

vanligaste arbetsformen är att eleverna arbetar var för sig med lärobokens uppgifter och att den 

lärarledda och gemensamma undervisningen minskat (Skolverket 2004, s.45). Detta styrks även 

enligt TIMSS-rapporten, då Sverige uppvisar en tydlig skillnad avseende användandet av 

läromedel jämfört med andra OECD-länder (Skolverket 2008). Inom området algebra, ska 

eleverna kunna hantera matematiska likheter och använda likhetstecknet på ett fungerande sätt 

(Skolverket 2011, s.67). Den finska läroplanen har liknande mål inom matematikområdet 

(Utbildningsstyrelsen, 2014).  

Detta område är inte särskilt prioriterat, det saknas studier av läromedel i de tidiga åldrarna i 

grundskolan när det gäller området algebra. Däremot finns det studier av läromedel i de senare 

åldrarna, på högstadie- och gymnasienivå, som visar att det finns brister gällande problemlösning 

(Johansson, 2003). Denna studie kan förhoppningsvis bidra till att visa på om det finns skillnader 

när det gäller innehåll och upplägg inom området algebra i läromedel framtaget i Sverige 
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respektive i Finland. Studien kan även bidra med att skapa förståelse för hur lärare resonerar vid 

valet av läromedel i matematikundervisningen. 

1.2 Syfte  
Syftet med denna studie är att analysera och jämföra ett finskt och ett svenskt läromedel i 

matematik för årskurs 3, för att se hur området algebra framställs i dessa läromedel. För att 

genomföra analysen kommer jag att utgå från Bernsteins teoretiska begrepp klassifikation, ramar 

och sekvensering, för att kunna studera hur området framställs i läromedlen. För att ytterligare 

komma fram till om de undersökta läromedlen skiljer sig åt är syftet även att undersöka hur 

lärare reflekterar kring det valda läromedelet för sin undervisning. Jag kommer att fokusera på 

Algebra enligt det centrala innehållet för detta område för årskurs 3, i läroplanen (Skolverket 

2011, s.63): 

Algebra 

• Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. 

• Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras,  

beskrivas och uttryckas. 

I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket 2011b, s.17-18) beskrivs 

punkterna ovan utförligare för området algebra. Genom att eleverna får arbeta med matematiska 

likheter och likhetstecknets betydelse, utvecklar de förförståelse för obekanta tal och 

variabelbegreppet. Ytterligare än del av algebra utgör kunskaper om hur matematiska mönster 

kan beskrivas och konstrueras och eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att 

generalisera. För att kunna lösa ekvationer är kunskaper om matematiska likheter, 

variabelbegreppet och enkla algebraiska uttryck, nödvändiga förkunskaper (Skolverket 2011b, 

s.17-18). Enligt Constanta Olteanu (2014), professor vid institutionen i matematikdidaktik vid 

Linnéuniversitetet, beskrivs algebraiska aktiviteter i Lärportalen för matematik, som arbete med 

mönster, bokstavssymboler samt generaliseringar, som nödvändigt för att utveckla och uppnå en 

progression i det algebraiska tänkandet.  

1.3 Frågeställningar 
Med utgångspunkt i ovanstående syfte har följande frågeställningar formulerats: 

1. Hur framställs algebra  i de jämförda läromedlen?  

2. Finns det några skillnader i innehåll och upplägg gällande detta område i det 

svenska läromedlet jämfört med det finska? 

3. Hur reflekterar och resonerar berörda lärare kring det valda läromedelet? 
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2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring läromedel i Sverige och internationellt 

samt forskning rörande algebra. 

2.1 Läromedel 
Begreppet ”Läromedel” kan betyda väldigt mycket. Enligt Skolverket (2015c) finns det ingen 

centralt fastställd definition av läromedel men i Skolförordningen från 1971 beskrivs läromedel 

som ”alla de resurser som kan användas i en undervisningssituation”. Idag rymmer begreppet 

läromedel olika former av texter i olika media som till exempel i TV, radio, tidningar, teater, 

filmer, spel/digitala spel och datorer (Skolverket 2015c). I denna studie kommer jag främst att 

använda mig av läromedel i form av det som Ann-Christin Juhlin Svensson (fil.dr. i pedagogik) 

(1998), benämner som ett primärt läromedel, det vill säga läroboken. 

Från och med 1991 övergick granskningen av läromedel till det nybildade Skolverket, men 

granskningen övergick då till att göras i efterhand, men denna försvann när Skolöverstyrelsen 

och Statens institut för läromedelsinformation lades ner 1991. Sedan dess har det inte funnits 

någon statlig granskning i förhand av läromedlen (Skolverket 2015d). Ansvaret att granska 

kvaliteten på läromedel ligger idag på lärarna själva.   

Monica Johansson (Ph.D. in Mathematics Education) (2003), har i sin avhandling undersökt 

kopplingen mellan läroböcker i matematik och styrdokument. Hon menar att 

läromedelsförfattarna kan tolka läroplansmålen olika, vilket kan leda till att det blir skillnader i 

läromedlens innehåll och upplägg. Johansson (2003) menar vidare att det däremot borde vara i 

läromedelsförfattarens intresse att läromedlen är kopplade till gällande läroplan, för att lärare och 

skolor ska vilja köpa in materialet. Linda Haggarty (Lecturer in Education) och Birgit Pepin 

(Professor in Mathematics Education) (2002), har i sin undersökning av innehåll och upplägg i 

läromedel i engelska, franska och tyska klassrum, kommit fram till att läroböckerna är en av de 

betydelsefullaste faktorerna som påverkar elevers lärande i matematik. 

Eric Love och David Pimm (Centre for Mathematics Education, United Kingdom) (1996), 

beskriver i en studie hur ett typexempel på innehållets upplägg i ett matematikläromedel ser ut, 

vilket de kallar ”exposion - examples - exercises”. Detta menar Jablonka och Johansson (2010), 

är en utbredd typ av innehåll och upplägg även i svenska matematikläromedel. 
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Madeleine Löwing (Ph.D. in Mathematics Education) (2004) har i sin avhandling studerat 

kommunikationen lärare - elev och matematiklektioners didaktiska ramar under årskurs 4 till 9 

och har kommit fram till att lärare ofta följer det upplägg som presenteras i det valda läromedlet.  

Eva Jablonka, (Professor i matematik och lärande, Luleå tekniska universitet) och Monica 

Johansson (2010) har undersökt användandet av matematikläromedel i undervisningen. I både 

Finland och Sverige har matematikläromedlet en betydande roll i undervisningen. Däremot 

skiljer sig användandet åt när det gäller matematikläroboken och lärarhandledningen. Svenska 

lärare använder och utgår från matematikläroboken i stor utsträckning när de ska planera 

undervisningen (Jablonka & Johansson, 2010). De finländska forskarna Eero K. Niemi och Jari 

Metsämuuronen (red.) (2010) har i sin rapport kommit fram till att både matematikläroboken 

lärarhandledningen har en betydande och styrande funktion i planeringen av 

matematikundervisningen i Finland. 

Tom Wikman (Pe. D., lektor i pedagogik) (2004), har i sin avhandling undersökt användningen 

av läroböcker i undervisningen. Wikman menar att läroboken har en betydande position i 

undervisningen, detta trots att digitala medier utvecklats som har många fördelar. Han menar 

vidare att lärobokens upplägg spelar stor roll till exempel om det den erbjuder ett innehåll som 

ger möjlighet att snabbt organisera studierna och få en god överblick av upplägget. 

Madeleine Löwing och Wiggo Kilborn (Lektor i matematik) (2002) diskuterar i sin 

undersökning om matematikläromedel där de menar att lärare behöver kunskaper och tid för att 

kunna göra ett genomtänkt val av läromedel, så att det passar den egna undervisningen och 

elevgruppen. Något som även Natalia Karlsson (Docent och lektor i matematik), skriver i sin 

forskningsstudie (2011) Didaktik, teori och praktik i grundskolans matematikundervisning, är att 

lärare behöver kunskaper om hur man utvärderar och jämför läroböcker i matematik. Detta är av 

stor betydelse för att kunna avgöra om läroböckernas innehåll behöver kompletteras, för att nå 

uppställda läromål. 

Läromedlens innehåll och upplägg är betydande, då det styr planeringen och tillvägagångssättet i 

matematikundervisningen både i Sverige och i Finland. Detta är något som flera forskare 

undersökt i sina studier. Däremot saknas det jämförande studier av innehåll och upplägg i de 

tidigare åldrarnas matematikläromedel samt lärares reflektioner kring valet av läromedel. Denna 

studie blir relevant då den undersöker hur de jämförda matematikläromedlen presenterar innehåll 

och upplägg och genom detta bidrar med ny kunskap inom området. 
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2.2 Algebra 
I den här studien kommer fokus att ligga på ett matematiskt område; algebra, som debatterats i 

samband med PISA och TIMSS-undersökningarna. 

Under en längre tid har algebra setts som ett svårt område inom matematiken att ta till sig för 

yngre elever, då de inte ansetts ha den kognitiva förmågan att hantera begrepp rörande algebra, 

som till exempel variabler och funktioner. David W. Carraher (Ph.D. in Psychology), Analúcia 

D. Schliemann (Prof. of Education), Bárbara M. Brizuela (Prof. of Education) och Darrell 

Earnest (Ass. Prof. in Teacher Education) (2006), har under en trettiomånaders period gjort 

klassrumsstudier av fyra klasser i årskurserna 2-4, där de studerat hur elever kan använda det 

algebraiska tänkandet under de tidiga skolåren. De menar i sin studie att algebra istället borde 

utgöra en del av elevernas matematikundervisning så tidigt som möjligt, då det har en betydande 

roll som grund för det matematiska tänkandet samt att eleverna ges en större möjlighet att 

utveckla kunskaper inom området algebra (Carraher, m.fl., 2006). Detta är något som även 

Barbara M. Brizuela, Mara V. Martinez (Ass. Prof.) och Gabrielle A. Cayton-Hodges (Ph.D. in 

Mathematics) (2013), har kommit fram till i sin studie av elever i årskurs 3-5, att elever kan lära 

sig använda algebraiska representationer under de tidigare skolåren. Något som studien också 

visade var att introducering av algebra i de tidiga skolåren, främjade lärandet i den senare delen 

av algebraundervisningen samt även inom andra matematiska områden (Brizuela m.fl. 2013). 

Enligt Rachel M. Welder (Ass. Prof. in Mathematics Education) (2012) är det också av betydelse 

att lärare bör ha en djupare förståelse för matematiken som område, för att kunna göra 

kopplingar till den algebraiska strukturen i matematikundervisningen. 

Johan Häggström, (doktor vid institutionen för pedagogik och pedagogisk profession), (2008) 

har i sin avhandling analyserat hur olika metoder använts och presenterats för att lära ut samma 

matematikinnehåll med fokus på algebra och ekvationssystem till elever på högstadienivå. 

Studien undersökte om det fanns skillnader mellan Sverige och Kina när det gäller lärandet i 

algebra. Resultatet visade att det fanns tydliga skillnader mellan hur länderna undervisar i 

algebra, där det kinesiska klassrummet använde sig av flera genomtänkta sätt att behandla 

innehållet. Detta gjordes genom att använda sig av variation och skapa konstraster för att 

eleverna ska få möjlighet att urskilja viktiga aspekter ur matematikinnehållet. Som ett enkelt 

exempel på variation skriver Häggström att algebrans x och y kan bytas ut mot andra symboler. 

Häggström menar vidare att den svenska matematikundervisningen kan ta efter och lära sig av 
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Kina, när det gäller genomtänkt och systematisk variation av innehållet i undervisningen och att 

den kan tillämpas i svenska klassrum, oavsett klasstorlek och undervisningens upplägg.  

John Mason, (Professor of Mathematical Education) (1996), menar att syftet med algebraiska 

aktiviteter är att eleverna får arbeta med många olika konkreta uppgifter där de kan utveckla en 

känsla för relationer och se samband, för att utveckla en progression mot ett algebraiskt 

tänkande.  

3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt redogör jag för de tre teoretiska utgångspunkter som jag valt för analysens olika 

delar; Basil Bernsteins teoretiska begrepp, Ramfaktorteorin samt Sebastian Rezats modell för 

användning av läroboken i matematikundervisningen. 

3.1 Teoretisk utgångspunkt för läromedelsanalysen 

Som teoretisk utgångspunkt för analysen av läromedlen, har jag valt att utgå från Basil Bernstein 

och de teoretiska begreppen klassifikation, ramar och sekvenser (Bernstein, 1990). Dessa 

begrepp har jag använt för att analysera hur innehåll och upplägg gällande matematikområdet 

algebra framställts i läromedlen. Begreppen är skapande utifrån ett mer generellt sociologiskt 

perspektiv och är inte skapade för att användas i en läromedelsanalys i matematik. Därför 

behöver de konkretiseras och definieras för detta ändamål (se begreppsförklaring, 3.2). Bernstein 

(1924-2000), var Professor i utbildningssociologi vid Londons universitet och han intresserade 

sig i sin forskning för bland annat hur gränser mellan olika grupper skapas och överförs mellan 

individer, men även avseende gränser mellan olika ämnen och ämnesområden. 

Begreppet klassifikation (eng. classification) används för att referera till relationer mellan 

kategorier och områden (Bernstein 2000, s.99). Enligt Bernstein (2000, s.104) kan 

klassifikationen vara stark eller svag beroende på om gränsen mellan kategorierna är tydlig 

(stark) alternativt otydlig och/eller saknas helt (svag).  

Begreppet ramar/inramning (eng. frames) reglerar innehållet i ett undervisningssammanhang, till 

exempel vad som kommer först och vad som kommer sedan samt med vilken sekvens innehållet 

presenteras (eng. sequencing). Till ramar hör även vilket utrymme ett område eller ämne får i 

undervisningen (Bernstein 2000, s.12). Bernstein delar även in begreppet ramar i starka 

respektive svaga ramar. Stark inramning är när det finns tydliga gränser mellan innehåll i 
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undervisningen och hur det förmedlas. Med svag inramning avser han otydliga gränser mellan 

till exempel ett område som läraren lägger större fokus på och det innehåll som valts bort. 

Då Bernsteins teoretiska begrepp är skapade ut ett generellt sociologiskt perspektiv och inte för 

en läromedelsanalys i matematik, behöver begreppen definieras för detta ändamål innan de 

används i analysen. 

3.1.1  Min tolkning av begreppen  

Begreppet klassifikation kommer i denna studie att handla om vilka avgränsningar som finns i 

läroböckerna. Avgränsningen kan vara hur innehållet delats upp (innehållsförteckning) och 

kapitelindelning och vilket fokus det har.  Klassifikation kan ha olika styrka. Stark klassifikation 

innebär att gränserna mellan olika kategorier och områden är tydliga, som till exempel att 

innehållet i läroboken är upplagt så att området algebra presenteras i separata kapitel. Svag 

klassifikation innebär att det saknas tydliga gränsdragningar, till exempel när olika områden 

integreras.  

Med ramar/inramning avses i denna studie, hur innehåll och uppgifter presenteras, till exempel 

med illustrationer, men även hur upplägget av instruktioner som finns i lärarhandledningen 

framställs med till exempel förslag på genomgångar, tidplaner för olika avsnitt samt kopplingar 

till läromålen. Ramarna kan vara starka eller svaga. Med stark inramning avses exempelvis en 

uppgift som har en tydlig förklaring på hur eleven ska förhålla sig till uppgiften. Svag inramning 

innebär att uppgiften har en mindre tydlig förklaring.  

Med sekvensering avses här hur mycket plats uppgifterna får, det vill säga hur stor mängden är 

samt om det finns en progression/utveckling i uppgifterna. 

3.2 Teoretiska utgångspunkter för reflektioner kring genomförda intervjuer 
I detta avsnitt redogör jag för Ramfaktorteorin samt Sebastian Rezats (Prof. Dr.) (2006, s.409-

414), teoretiska modell, ”A model of textbook use in mathematic education” som varit 

utgångspunkter för reflektionerna kring de gjorda intervjuerna. Något som kan ses som 

gemensamt för Bernsteins teori och Ramfaktorteorin är ambitionen att utgå från 

förklaringsmodeller där olika typer av villkor kan relateras till skilda förutsättningar och till 

verksamheten i skolan (Lundgren 2014, s.217). 
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3.2.1 Ramfaktorteorin  

Som teoretisk utgångspunkt för analysen av lärarintervjuerna, har jag valt att utgå från Ulf P. 

Lundgrens (1999) vidareutveckling av Ramfaktorteorin, som hade sin utgångspunkt i Urban 

Dahllöfs (1967) bok Skoldifferentiering och undervisningsförlopp. Enligt Lundgren (1983, 

s.233), definierar Dahllöf begreppet ram, som faktorer som begränsar den faktiska 

undervisningsprocessen. Lundgren har vidareutvecklat Dahllöfs definition av begreppet ram i sin 

utveckling av Ramfaktorteorin, där Lundgren pekar på att ramar skapar begränsningar eller 

förutsättningar för olika undervisningsprocesser. Lundgren (1983, s.233-234) har gjort följande 

distinktioner i sin definition av ramfaktorer: Konstitutionella ramar som till exempel 

styrdokument (skollagar och läroplaner), Organisatoriska ramar som till exempel ekonomi, 

klasstorlek och tid samt Fysiska ramar som till exempel läromedel och utrustning. 

Gunnar Lindström och Lars Åke Pennlert (2009, s.43) menar att lärare gör medvetna didaktiska 

beslut som har inverkan på undervisningsprocessen, utifrån de kunskaper lärarna har om rådande 

ramfaktorer. De menar till exempel att vid valet av läromedel, sker ett ställningstagande från 

läraren där läraren gör ett val utifrån rådande ramfaktorer, som finns på skolan eller i 

arbetsgruppen där läraren verkar. 

3.2.2  Rezats teoretiska modell för användandet av matmatikläromedel 

Som utgångspunkt för analysen av lärarintervjuerna har jag även använt mig av Rezats teoretiska 

modell (2006, s.409-414) ”A model of textbook use in mathematic education”, för att kunna få en 

uppfattning om hur läraren resonerar kring användandet av matematikläroboken i 

undervisningen. Rezat menar att lärare och elever kan använda sig av matematikboken på olika 

sätt i undervisningen. För att beskriva detta, utgår Rezat från en tredimensionell tetraeder (2006, 

s.413). En tetraeder är en form av pyramid som har fyra triangulära sidor. Modellen representerar 

fyra olika sätt att använda läroboken i matematikundervisningen där varje sida i tetraedern 

representerar en av följande aspekter: 

1. Elev – lärare – lärobok. Läraren är förmedlare av innehållet i elevläroboken. Det innehåll 

som finns i läroboken är det som eleverna främst får lära sig. 

2. Elev – lärobok – matematisk kunskap. Eleven får använda läroboken utan att innehållet 

förmedlas av läraren. 
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3. Lärare – lärobok – matematisk kunskap. Läraren tar stöd av den didaktiska planeringen i 

lärarhandledningen. 

4. Elev - lärare – matematisk kunskap. Läraren använder upplägg och innehåll i 

lärarhandledningen och läroboken, utan att använda läroboken i undervisningen. 

4 Metod och material 
I detta avsnitt redogör jag för vilket tillvägagångssätt som använts för att genomföra studien.  

Inledningsvis presenteras mitt val av metod för i studien, vilka avgränsningar som gjorts och hur 

jag gått tillväga. Avslutningsvis redogör jag för hur studien förhållit sig till reliabilitet, validitet 

samt forskningsetik. 

4.1 Val av metod 
I min studie har jag använt mig av kvalitativa metoder, som komparativ läromedelsanalys 

kompletterat med kvalitativa semistrukturerade intervjuer med lärare. Med kvalitativa metoder 

avses olika metoder som bygger på intervjuer, observationer eller analys av texter, där inte 

statistiska metoder och verktyg använts som analys verktyg (Ahrne & Svensson 2014, s.11). Vid 

en semistrukturerad intervju talar informanten utifrån sina egna erfarenheter, känslor samt hur de 

själva tänker kring temat (Dalen 2007, s.30-31). Jag har använt mig av metodtriangulering, det 

vill säga en kombination av två eller flera metoder som kompletterar varandra och gör det 

möjligt att se på ett fenomen ur olika perspektiv (Stukát 2011, s.41-42). 

Valet av läromedel baseras på de läromedel som jag sett användas ute i skolorna under de 

verksamhetsförlagda utbildningsperioderna. Intervjuerna har gjorts med lärare som använder 

eller har använt de läromedel som analyseras i uppsatsen.  

4.2 Urval och presentation av informanter 
De valda läromedlen för denna studie är anpassade efter aktuell läroplan, Lgr 11. För att välja ut 

vilka läromedel för denna studie så har jag använt mig av det Bryman (2011, s.434) kallar 

målstyrt urval. Detta innebar att jag i förväg bestämde vilka läromedel som jag ville analysera 

med utgångspunkt från frågeställning och tidsram för arbetet. De läromedel som jag valt att 

använda mig av kommer från två olika läromedelsföretag, Studentlitteratur och Bonnier 

utbildning. Läromedlen som analyserats i denna studie är matematikböcker för årskurs tre: 

Favoritmatematik 3A samt 3B, ett läromedel som är framtaget i Finland och MatteDirekt Safari 

3A och 3B som är ett svenskt läromedel. MatteDirekt Safari är ett av de vanligaste 
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matematikläromedlen som används på lågstadiet i Sverige (Bonnier utbildning, 2015) och det 

läromedel som använts i matematikundervisningen på de skolor där jag gjort min 

verksamhetsförlagda utbildning. 

Jag har även valt att intervjua tre lärare som undervisar i årskurs 1-3 och som använder eller har 

använt sig av ett eller båda av de undersökta läromedlen (se sammanställning av informanter 

nedan). 

4.2.1 Sammanställning av läromedel 

Läromedel Förlag Utgivningsår Antal sidor 

Favorit matematik 3A Studentlitteratur 2013 213 

Favorit matematik 3B Studentlitteratur 2013 225 

MatteDirekt Safari 3A Bonnier utbildning 2011 143 

MatteDirakt Safari 3 B Bonnier utbildning 2011 143 

Tabell 1. Läroböcker i matematik som har använts som underlag för analysen. 

 

4.2.2 Sammanställning av informanter 

Namn Utbildning Ålder Antal år 

i yrket 

Undervisar 

i åk 

Använt läromedel 

Lärare A Lågstadielärare 61 40 3 Favoritmatematik och 

MatteDirekt Safari 

Lärare B Lågstadielärare 63 42 3 Favoritmatematik och 

MatteDirekt Safari 

Lärare C Lågstadielärare 30 2 1 Favoritmatematik  

Tabell 2. Översikt, informanter. 
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4.3 Genomförande av metod 
I detta avsnitt redogör jag för hur jag gått tillväga i arbetet med att bearbeta det empiriska 

materialet. 

4.3.1 Intervjuer 

Syftet med att intervjua lärare var att ta reda på hur de resonerade kring innehåll och användande 

av de läromedel som var föremål för denna analys. Därför har jag valt att använda mig av 

semistrukturerade intervjuer då jag ville att informanten skulle ha möjlighet att tala fritt utifrån 

de frågor och teman som jag valt, men ändå efter en styrd samtalsstruktur. Enligt Dalen (2007, 

s.30-31) består en semistrukturerad intervju av en delvis öppen karaktär men är styrd av de 

bestämda teman som forskaren bestämt i förväg. Jag använde mig av en intervjuguide (se bilaga 

1), då det krävs vid en semistrukturerad intervju (Dalen 2007, s.31). Samtliga intervjuer har 

spelats in. 

4.3.2 Bearbetning och analys av empiriskt material 

Det empiriska materialet till denna studie består av valda läromedel för denna analys, inspelade 

intervjuer med lärare samt intervjuanteckningar. Materialet har bearbetats, vilket enligt Ahrne & 

Svensson (2011, s.25) innebär att sortera, ordnas och kategoriseras efter det område som jag 

arbetat med i denna studie, för att finna svar på de frågor som jag undersökt. Därefter 

analyserade jag ett urval av materialet, det vill säga det som var relevant för denna studie, 

algebrauppgifter i respektive läromedel. Detta urval granskades och analyserades sedan genom 

det valda teoretiska perspektivet samt de analysverktyg som jag valt att använda mig av. 

Samtliga uppgifter som tillhörde detta område har räknats i respektive läromedel och sedan 

sammanställts i en tabell (se tabell 3 samt bilaga 2) som visar hur många uppgifter tillhörande 

området algebra som de undersökta läromedlen innehöll.  

4.3.3 Trovärdighet och generaliserbarhet 

Enligt Ahrne & Svensson (2011, s.27-28) kan reliabiliteten öka i undersökningen om man 

använder sig av metodtriangulering. Genom att kombinera olika metoder ges möjligheten att 

belysa ett fenomen ur olika perspektiv och på så sätt få fram en mer objektiv beskrivning, än om 

endast en metod använts vid undersökningen (Ahrne & Svensson 2011, s.27-28). Detta har jag 

tagit fasta på och har därför använt mig av flera metoder, både läromedelsanalys samt intervjuer, 

för att kunna ge ett större perspektiv på det jag undersökt. 
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Enligt (Stukát 2011, s.133) används begreppen reliabilitet och validitet för att undersöka om 

studien mäter det som forskaren avsett att mäta samt granska noggrannheten i studien. 

Räkneuppgifterna i respektive läromedel är definierade utifrån gällande läroplan Lgr 11 för att 

motsvara ett så korrekt resultat som möjligt.  

4.3.4  Etiska ställningstaganden 

All vetenskaplig forskning avseende människor ska följa Vetenskapsrådets Forskningsetiska 

principer (Dalen 2007, s.20-21). Informanterna informerades innan intervjuerna genomfördes om 

vad dessa innebär samt om att jag följer de etiska principerna under hela 

undersökningsprocessen. Informanterna har även godkänt ljudinspelning av intervjuerna.  

4.3.5  Avgränsning 

Avgränsningen för denna studie har utgått från aktuellt styrdokument, Lgr 11. Med utgångspunkt 

från det centrala innehållet i Lgr 11, har jag valt att definiera vilka uppgifter i de undersökta 

läromedlen som berör matematikområdet Algebra (Skolverket 2011, s.63), se definition under 

punkt 1.2. 
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5 Analys och resultatredovisning 
I detta avsnitt presenteras analysen av de studerade läromedlen i matematik samt reflektioner 

kring hur de intervjuade lärarna resonerade angående val och användande av läromedel i 

matematikundervisningen. Läromedlen analyseras först enskilt, därefter jämförs de under 

rubriken Resultat (punkt 5.3). Under avsnittet Diskussion (punkt 5.4), diskuteras resultatet av 

innehållsanalysen i de undersökta läromedlen i förhållande till bakgrund och tidigare forskning. 

Under rubrik Analys av genomförda intervjuer (punkt 5.5) presenteras den tematiska 

innehållsanalysen av de genomförda intervjuerna där fokus är på tre huvudteman: styrande 

faktorer för val av läromedel, användning av läromedel i matematikundervisningen samt området 

algebra. Detta avsnitt följs av en Diskussion kring informanternas resonemang (punkt 5.6). 

5.1 Favorit matematik  

5.1.1 Favorit matematik 3A 

Klassifikation, inramning och sekvensering 

Läromedlet Favorit matematik 3A innehåller fyra kapitel där varje kapitel är uppdelat i ett antal 

lektioner. Inledningsvis presenteras lärobokens figurer som är de två barnen Charlie och Isa, 

skatan Sally samt ekorren Kurre tillsammans med information om bokens upplägg. Till varje 

lektion finns det fyra sidor som innehållet basuppgifter, ”Öva” (repeterande extrauppgifter) samt 

”Pröva” (träning på svårare nivå). Det finns också ”Favoritsidor” som innehåller aktiviteter som 

övar problemlösning och olika matematiska resonemang, en diagnos samt ”Sallys hinderbana” 

där eleverna får repetera begrepp och arbetsmoment från respektive kapitel (Karppinen, 

Kivikuoma & Urpiola 2013a, s.3).  

Innehållsförteckningen finns i två varianter, en som visar kapitelinnehåll samt sidhänvisning 

samt en innehållsförteckning som vänder sig till eleven, där det framgår vad som eleven får lära 

sig (se figur 1). I den elevanpassade innehållsförteckningen är kapitlen färgmarkerade i separata 

färger, vilket följer med konsekvent genom bokens upplägg. Däremot klassificeras inte området 

Algebra som ett eget område, utan merparten av algebrauppgifterna ingår i kapitel 1 

(Taluppfattning, addition och subtraktion) och kapitel 2 (Multiplikation) samt kapitel 4 (Division 

och proportionalitet). Läromedelsförfattarna har valt att integrera algebrauppgifterna i samtliga 

kapitel med övningar som rör likhetstecknets betydelse samt olika talmönster. Då det inte 

framgår att läromedlet omfattar området Algebra i innehållsförteckningen eller den koppling till 

Lgr 11 som finns nederst på sidorna, skapar detta en svag klassifikation. 
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Figur 1. Innehållsförteckning, Favorit matematik 3A (Karppinen, Kivikuoma &  

Urpiola 2013a, s.4-5). 

I första kapitlet som handlar om taluppfattning, addition och subtraktion, presenteras 

algebrauppgifterna i form av talmönster inom områdena addition och subtraktion. Eleven ska 

fortsätta att träna på att upptäcka olika talmönster och fylla i där det fattas tal, till exempel 

genom att öka eller minska med ett bestämt tal. I kapitel 2 som handlar om multiplikation, består 

flertalet av algebrauppgifterna i att varje bild motsvarar ett tal som eleven ska fylla i. Det tredje 

kapitlet ”Problemlösning och multiplikation” är det som innehållet minst antal algebrauppgifter, 

men det förekommer både fortsätt mönstret övningar samt räkneuppgifter med en bild där ett tal 

ska sättas in. I det fjärde kapitlet som handlar om division, fortsätter övningarna med att varje 

bild motsvarar ett tal samt att träna på att se olika matematiska mönster genom att dela upp 

figurer i likadana bitar (Karppinen, Kivikuoma & Urpiola 2013a).  

Uppgifterna i Favorit matematik 3A har genomgående en kort instruktion, men följs av 

illustrationer som visar hur övningen ska genomföras. Rubriken överst på sidan beskriver 

innehållet i övningarna och längst ner på sidan finns information om avsnittets innehåll med 

koppling till det centrala innehållet i Lgr 11. Detta fungerar som ett stöd för både lärare och elev, 

vilket innebär att på sättet innehållet presenteras, så skapar det en stark inramning (se figur 2 
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nedan). Sekvenseringen i Favorit matematik 3A innebär att algebrauppgifterna är relativt jämt 

fördelade i tre av de fyra kapitlen (se diagram i bilaga 2).  

 
Figur 2. Exempel på algebrauppgift i Favoritmatematik 3A (Karppinen,  

Kiviluoma & Urpiola, 2013a, s.21). 

 

 

Figur 3. Exempel på koppling till Lgr 11 som återfinns i varje lektionsavsnitt (Karppinen, 

Kivikuoma & Urpiola 2013a, s.26). 
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5.1.2 Lärarhandledning, Favorit matematik 3A 

Lärarhandledningen fungerar som stöd för läraren i hur denne ska använda elevläroboken Favorit 

matematik 3A. Innehållsförteckningen visar samma innehåll som i elevläroboken. I 

lärarhandledningen finns det till varje lektion följande upplägg: centralt innehåll till lektionerna, 

färdig förslag på arbetsupplägg, en ramberättelse med fokus på lektionens innehåll, samtalsbild 

för introduktion till lektionen, huvudräkningsuppgifter, problemlösningsuppgifter samt tips och 

idéer på lekar och laborativt material. Det finns även en kunskapsbank med en kort introduktion 

till det område som är fokus för lektionen, extra kopieringsmaterial samt vad läraren behöver 

förbereda inför nästa lektion (Asikainen, Nyrhinen, Rokka & Vehmas, 2013b, s.4-5). Det finns 

också en terminsplanering över höstterminen, där det ges en översikt av antalet lektioner per 

kapitel samt vilken månad det är inplanerat. Avgränsningarna gällande hur innehåll och 

upplägget delats upp skapar en stark klassifikation, då de presenteras med en tydlig struktur samt 

ger ett gediget stöd i form av planerat lektionsinnehåll anpassat till Lgr 11.  

Författarna till denna lärarhandledning har valt att ta upp vilka förmågor som innehållet i 

elevläroboken övar och hänvisar till kunskapsmålen. Sist i boken finns illustrationer som visar 

matriser med centralt innehåll, kunskapskrav samt vilket innehåll som elevläroboken Favorit 

matematik 3A tar upp. Enligt Lgr 11 ska eleven inom området algebra ”kunna föra och följa 

matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, 

slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och 

besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet” (Skolverket 2011, s.68). Enligt lärarhandledningen 

Favorit matematik 3A får eleven inom området Algebra, träna på likheter t ex 4 = 8/2, att hitta 

matematiska regler i en mirakelmaskin, prealgebraiska, logiska uppgifter samt uppfatta och 

fortsätta mönster och talmönster (Asikainen m.fl. 2013b, s.256). Detta skapar en stark inramning, 

där innehåll och upplägg presenteras med tydligt fokus på vad som eleverna får träna på i 

elevläroboken. 

5.1.3 Favorit matematik 3B 

Klassifikation, inramning och sekvensering 

Favorit matematik 3B följer samma struktur när det gäller upplägg som höstterminens Favorit 

matematik 3A och innehåller fem kapitel som benämns ”Tal i bråkform”, ”Klockan”, 

”Taluppfattning, huvudräkning och uppställning”, ”Geometri, mätning, omkrets och area” samt 

”Mätning, enheter och repetition”. Varje kapitel i innehållsförteckningen samt i bokens rubriker 

har separata färgmarkeringar som skapar tydliga avgränsningar som i Favorit matematik 3A. Ett 
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av områdena, ”Taluppfattning” återkommer här ifrån Favorit matematik 3A, som innehåller en 

fördjupning till att utvidga talområdet upp till 10 000 (Karppinen, Kivikuoma & Urpiola 2013c, 

s.4-5). Däremot förekommer det algebrauppgifter i alla kapitel, men det framgår inte av 

innehållsförteckningen, vilket skapar en svag klassificering, då det inte finns någon avgränsning 

mellan områdena. Uppgifterna som rör området Algebra handlar om att fortsätta mönstret, 

jämföra tal (likheter) samt att träna likheter mellan olika enheter.  

Uppgifterna i Favorit matematik 3B har genomgående en kort instruktion, men följs av 

illustrationer som visar hur övningen ska genomföras. Rubriken överst på sidan beskriver 

innehållet i övningarna och längst ner på sidan finns information om avsnittets innehåll med 

koppling till det centrala innehållet i Lgr 11. Detta fungerar som ett stöd för både lärare och elev, 

vilket innebär att på sättet innehållet presenteras, så skapar det en stark inramning (se figur 4 

nedan).  

Sekvenseringen i Favorit matematik 3B innebär att algebrauppgifterna är fördelade relativt jämt i 

kapitel 2 och 3, medan kapitel 1 och 5 innehåller flest uppgifter som räknas in under området 

Algebra. Kapitel 4 som handlar om klockan innehåller minst antal algebrauppgifter (se diagram i 

bilaga 2).  

I första kapitlet som handlar om ”Tal i bråkform”, handlar algebrauppgifterna om likhetstecknets 

betydelse och samband mellan matematiska begrepp. I kapitel 2 som handlar om klockan, består 

de få algebrauppgifter som finns i att fortsätta mönstret genom att fylla i de klockslag som 

saknas i ett talmönster. Det tredje kapitlet ”Taluppfattning, huvudräkning och uppställning” 

består algebrauppgifterna av att träna på likhetstecknets betydelse (jämföra tal) samt fortsätt 

mönstret övningar. I det fjärde kapitlet som handlar om Geometri, där det bara finns ett fåtal 

algebrauppgifter får eleven utveckla och även beskriva olika mönster. Det femte kapitlet som 

handlar om Mätning och Enheter, innehåller flest algebrauppgifter där eleven får träna likheter 

vid omvandling mellan olika enheter. 

När det gäller antal uppgifter så visar sekvenseringen i Favorit matematik 3B att det förekommer 

flest algebrauppgifter i detta läromedel, jämfört med övriga läromedel i denna studie (se diagram 

i bilaga). Favoritmatematik 3B skiljer sig från 3A genom att innehållet är mer utvecklat när det 

gäller algebrauppgifterna i 3B-boken, vilket innebär att det finns en progression i uppgifterna 

som till exempel att eleverna får möjlighet att först träna på olika mönster, för att sedan beskriva 

vad som händer uttryckt i text.  
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Figur 4. Favorit matematik 3B, Mönster samt uppgift  

att beskriva ett mönster (Karppinen, Kiviluoma &  

Urpiola, 2013c, s.145). 

 

5.1.4 Lärarhandledning, Favorit matematik 3B 

Denna lärarhandledning är uppbyggd på samma sätt som Favorit matematik 3A med fyra sidor 

för varje lektion. Den fungerar som stöd till elevläroboken och har samma sidnumrering som 

den, så det ska underlätta att hitta rätt sida. Lärarhandledningen Favorit matematik 3B är 

uppbyggd utifrån elevläroboken och efter varje lektionsavsnitt finns en omfattande information. 

Bland annat om vad innehållet i lektionen är, förslag på arbetsgång, frågor till en samtalsbild, 

huvud- och problemlösningsuppgifter, tips på lekar samt en kunskapsbank som innehåller en kort 

introduktion till det område som lektionen ska handla om. Det finns även information om 

eventuella förberedelser inför nästa lektion (Asikainen, m.fl. 2013d, s.3-5). Dessa tydliga 

avgränsningar ger läraren ett betydande stöd i den didaktiska planeringen och skapar en stark 

klassifikation. 

Inom området Algebra ska eleven enligt kunskapskarven i Lgr 11 kunna hantera enkla 

matematiska likheter och använda likhetstecknet på ett fungerande sätt. I lärarhandledningen 

framgår det att eleven, under området Algebra i Favorit matematik 3B, får träna likheter samt 

likheter vid omvandling mellan enheter, fortsätta geometriska mönster, talmönster samt beskriva 

regeln vid mönster (Karppinen, Kiviluoma & Urpiola, 2013d, s.274). Detta skapar en stark 

inramning då det tydligt framgår vilket innehåll i läromedlet som tillhör området Algebra. 
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Figur 5. Centralt innehåll och kunskapskrav i Lgr 11 samt innehåll inom området algebra  

i Favorit matematik 3B (Asikainen, m.fl. 2013d, s.274). 

 

5.2 MatteDirekt Safari  

5.2.1 MatteDirekt Safari 3A 

Klassificering, inramning och sekvensering 

I MatteDirekt Safari 3A får eleverna möta två barn som heter Tanja och Tim samt kängurun 

Trixi. De har en magisk jeep som kan ta dem vart som helst i världen eller i tiden Trixi dyker upp 

på flera ställen i läromedlet som komplement till informationen i genomgångsrutorna (Falck, 

Picetti & Elofsdotter Meijer 2011a, s.6). Läromedlet MatteDirekt Safari 3A är upplagt så att 

varje kapitel innehåller fem delar som benämns ”Safaridelen” (grundkurs), ”Diagnos”, 

”Förstoringsglaset”(repetition), ”Kikaren” (fördjupning) samt en ”Enhetsdel”. Med Safaridelen 

är tanken att den fungerar som en grundkurs och att alla elever ska göra dessa uppgifter och 

sedan göra Diagnosen. Beroende om diagnosen gått bra, kan eleven hoppa fram till ”Kikaren” 

och om eleven behöver repetera och arbeta vidare med grunduppgifter, fortsätter eleven med 

”Förstoringsglaset”. Avsnittet ”Enhetsdel” innehåller uppgifter som tar upp olika enheter som tid 

och volym (Falck m.fl. 2011a, s.3).  

Innehållsförteckningen finns i en variant, där det framgår vilket matematikområde varje kapitel 

handlar om samt sidhänvisning. Varje kapitel är uppdelat i likadana avsnitt, det vill säga 
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Diagnos, Förstoringsglaset, Kikaren samt Enheter. Endast rubriken talar om vilket 

matematikområde som avses (Falck m.fl. 2011a, s.2). Området Algebra klassificeras inte som ett 

eget område och har ingen egen rubrik i innehållsförteckningen, utan finns integrerat i övriga 

kapitel i boken, vilket skapar en svag klassifikation. 

Varje kapitel inleds med en samtalsbild med ett speciellt tema, som till exempel havet eller 

stenåldern. Här finns också en ruta med mål som presenterar vad eleven ska lära sig i respektive 

kapitel, dessa mål återfinns också inne i varje kapitel. Författarnas tanke är att MatteDirekt Safari 

ska bygga på det matematiska samtalet med resonemang kring olika moment, vilket de menar 

ska utgöra en central del av undervisningen (Falck m.fl. 2011b, s.4). Uppgifterna i läromedlet har 

dock genomgående korta instruktioner som emellanåt följs av en illustration som visar ett 

exempel. Det krävs att läraren tar stöd av lärarhandledningen för att få en god överblick om hur 

vissa uppgifter ska genomföras, vilket innebär att sättet som det presenteras på skapar en svag 

inramning. 

Figur 6. Exempel på hur målen framställs i MatteDirekt Safari 3A.  

(Falck m fl. 2011, s.16). 

I första kapitlet som handlar om Tal representeras algebrauppgifterna av så kallade ”lucktal”, där 

det fattas ett tal, exempelvis 350 + _=1000. I kapitel två som handlar om addition, finns liknande 

algebrauppgifter med lucktal som till exempel 367 + _= 467. Det tredje kapitlet om subtraktion 

har också lucktal men har omvänd ordning som till exempel 14 = 9 + _. I fjärde kapitlet som rör 

multiplikation och division och är det kapitel som innehåller minst antal algebrauppgifter, består 

de av att räkna ut vilket tal som ska stå istället för en bild. I femte och sista kapitlet består 

algebrauppgifterna av tal där eleven ska välja rätt tecken eller egna tal så att svaret stämmer. 

Sekvenseringen i 3A-boken innebär att algebrauppgifterna är någorlunda jämt fördelade mellan 

kapitlen, dock är de mindre representerade i avsnittet om multiplikation (se diagram i bilaga). 

Uppgifterna ligger på ungefär samma nivå genomgående i boken, vilket gör att progressionen 

består främst i att färdighetsträna och repetera uppgifterna. 
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5.2.2 Lärarhandledning, MatteDirekt Safari 3A 

Lärarhandledningen för MatteDirekt Safari 3A ger förklaringar och förslag till varje uppslag i 

elevläroboken, till exempel hur nya moment kan introduceras eller tips på aktiviteter som kan 

öka förståelsen för de moment som finns i kapitlet. Inledningsvis finns en innehållsförteckning 

för bokens olika delar som sedan följs av en presentation på två sidor av elevlärobokens struktur. 

På nästa uppslag finns en förklaring till hur själva lärarhandledningens innehåll är strukturerat;. 

en gemensam introduktion, gemensamma aktiviteter, arbetsblad, utvärdering, läxor, facit samt 

fördjupning (Falck m.fl. 2011b, s.7). Till varje nytt moment som finns i elevläroboken, finns det 

i handledningen en tipsruta med konkreta tips för introduktionen samt vilket material som 

behövs för övningen. Det finns även förslag till olika gemensamma aktiviteter, varav några 

lämpar sig bäst att genomföra utomhus. I slutet av varje kapitel finns arbetsblad för kopiering 

och sist finns ”min utvärdering” där eleverna ges möjlighet att reflektera över om de uppgifter 

som tagits upp i kapitlet varit lätta eller svåra. Där anges också vilken läxa som är lämplig att ge 

eleverna och som finns i en separat läxbok (Falck, m.fl. 2011b, s.7). Längst bak i 

lärarhandledningen finns en cd-skiva som innehåller en digital version av lärarhandledningen 

samt facit till arbetsbladen och läxorna. Avgränsningarna hur innehåll och struktur framställs i 

lärarhandledningen skapar en stark klassifikation, genom att det finns en tydlig struktur gällande 

vilket innehåll och upplägg som finns för den didaktiska planeringen.  

Däremot när det gäller upplägget, saknas det förslag på en övergripande lektionsplanering samt 

en översikt hur elevlärobokens innehåll är kopplat till läroplanens centrala innehåll och 

kunskapskrav. I början av varje kapitel finns det en ruta som beskriver de mål som finns för 

kapitlet, men det framgår inte hur de är kopplade till Lgr 11. Inom området Algebra ska eleven 

kunna använda likhetstecknet på ett fungerande sätt samt hantera enkla matematiska likheter. I 

lärarhandledningen framgår det inte vad läromedlet tar upp inom algebra. Dessa faktorer skapar 

en svag inramning, då det blir otydligt vilket innehåll som tillhör området algebra.  

5.2.3 MatteDirekt Safari 3B 

Klassificering, inramning och sekvensering 

Läromedlet MatteDirekt Safari 3B följer samma upplägg som MatteDirekt 3A, men fortsätter 

numreringen på kapitlen från 3A, så att första kapitlet heter Kapitel 6, Tal. Sedan följer kapitlen 

samma innehåll, det vill säga, Tal, Addition, Subtraktion, Multiplikation och Division, fast med 

undantag för kapitel 10 som heter Målhoppet. Detta kapitel är ett repetitionskapitel för 

taluppfattning, addition/subtraktion samt multiplikation/division. I 3B-boken är talen större med 
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variation från ental upp till tusental. I det första kapitlet som heter kapitel 6, handlar det om tal 

där Algebrauppgifterna finns i form av tal som Hur mycket fattas till 1000?, där eleven ska fylla 

i lucktalet som fattas. I kapitel 7 som behandlar området Addition, finns det som sista punkt 

”upptäcka mönster”  i rutan med målen för kapitlet (Falck m.fl. 2011c, s.34). I detta kapitel 

finns det ett uppslag på två sidor där eleven får träna på olika talmönster, men det framgår inte 

att det handlar om algebra. I kapitel 8 som handlar om Subtraktion fortsätter lucktalsövningarna, 

där eleven ska räkna ut vilket tal som fattas. I kapitel 9 som handlar om Multiplikation och 

Division finns det lika många uppgifter som rör området algebra, som i kapitlet med talmönster. 

Algebrauppgifterna rör likhetstecknets betydelse, där en faktor saknas i räkneuppgifterna. Sista 

kapitlet är Målhoppet med repetition av de fyra räknesätten samt enheter som innehåller 

talmönsteruppgifter, uppgifter där bilden ska bytas ut mot ett tal samt lucktal. Då 3B-boken 

innehåller ett kapitel som handlar om Addition där det framgår att ett av kapitlets mål är att 

”upptäcka mönster”, men inte tagit upp att det handlar om algebra, blir klassifikationen svag, då 

det skulle ha kunnat finnas en tydligare avgränsning mellan matematikområdena. 

Något som skiljer 3A och 3B-boken ifrån varandra är att det finns ett uppslag med uppgifter i 

3B-boken som rör mönster och talmönster, det vill säga algebra. Informationen på dessa två 

sidor är kortfattad som till exempel ”Tal kan bilda talmönster”, ”Fortsätt talmönstret” och 

”Vad kommer sedan? Rita och skriv” (Falck, m.fl. 2011c, s.46-47). Information om vad som 

händer mellan talen saknas samt vad som är viktigt för eleven att tänka på, vilket gör att 

inramningen är svag. Sekvenseringen i 3B-boken innebär att algebrauppgifterna förekommer 

främst i kapitlet som rör Addition samt i kapitlet om Multiplikation och Division (se diagram i 

bilaga). Uppgifterna ligger på samma nivå genomgående i boken, vilket gör att progressionen 

består i att färdighetsträna och repetera räkneuppgifter. 
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Figur 7. Exempel på uppgift i MatteDirekt Safari 3B; 

 matematiskt mönster. (Falck, m.fl. 2011, s.46). 

5.2.4 Lärarhandledning, MatteDirekt Safari 3B 

Lärarhandledningen för MatteDirekt Safari 3B är uppbyggd på samma sätt som för MatteDirekt 

Safari 3A och består inledningsvis av en innehållsförteckning för bokens olika delar samt 

presentation av elevlärobokens struktur. Innehållsförteckningen i Lärarhandledningen för 3B 

följer elevlärobokens upplägg och fortsätter att räkna vidare från innehållet i 3A-läroboken, så att 

första kapitlet heter ”Kapitel 6 Tal”. Varje kapitel inleds med en samtalsbild med avsikt att väcka 

intresset och fantasin hos eleverna. I lärarhandledningen finns det förslag på frågor till 

samtalsbilden som ska fungera som utgångspunkt för matematiska resonemang samt även ge en 

introduktion till de olika momenten i kapitlen (Falck, m.fl. 2011, s.5). Förutom förslag till läxor 

finns det facit till uppgifterna i elevläroboken, däremot finns facit till arbetsblad och läxor endast 

på den medföljande cd-skivan. Avgränsningarna hur innehåll och struktur framställs i 
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lärarhandledningen presenteras på samma sätt som i lärarhandledningen för 3A och skapar 

därmed en stark klassifikation, genom att det finns en tydlig struktur gällande vilket innehåll och 

upplägg som finns för den didaktiska planeringen. 

Däremot när det gäller upplägget, saknas det förslag på en övergripande lektionsplanering samt 

en översikt hur elevlärobokens innehåll är kopplat till läroplanens centrala innehåll och 

kunskapskrav. I början av varje kapitel finns det en ruta som beskriver de mål som finns för 

kapitlet, men det framgår inte hur de är kopplade till Lgr 11. Inom området Algebra ska eleven 

kunna använda likhetstecknet på ett fungerande sätt samt hantera enkla matematiska likheter, 

men även kunna hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, 

beskrivas och uttryckas (Skolverket 2011, s.639). I lärarhandledningen framgår det inte vad 

läromedlet tar upp inom algebra. Dessa faktorer skapar en svag inramning, då det blir otydligt 

vilket innehåll som tillhör området algebra.  

 

Figur 8. Lärarhandledning, MatteDirekt Safari 3B. Exempel på 

 målbeskrivning för ett kapitel (Falck, m.fl. 2011d, s. 9). 

 

 

 

 



30 

 

5.3 Resultat 
I detta avsnitt presenteras en jämförelse mellan de två undersökta läromedelsserierna.  

Syftet med denna studie var att undersöka hur matematikområdet algebra framställts i de två 

läromedelsserierna för årskurs 3 och om det fanns några skillnader i innehåll och upplägg 

gällande detta område i det svenska jämfört med det finska läromedlet. Resultatet visar att det 

finns skillnader i hur området algebra framställs. 

Klassifikation 

När det gäller klassifikationen i de undersökta läromedlen, så finns det likheter mellan det finska 

och svenska läromedlet. Båda läromedelsserier visar svaga klassifikationer när det gäller innehåll 

och upplägg. I Favorit matematik 3A & 3B har författarna valt att integrera uppgifterna som rör 

algebra i samtliga kapitel, men då det inte framgår i vare sig innehållsförteckningen eller i de 

kopplingar till läroplanen som finns längst ner på sidorna, att läromedlet omfattar algebra, så 

skapar det en svag klassifikation. I MatteDirekt Safari 3A & 3B finns det ett liknande upplägg 

där de uppgifter som rör algebra också är integrerade i övriga avsnitt i läromedlet. Däremot finns 

det ett kapitel om talmönster som omnäms i målen för avsnittet i MatteDirekt Safari 3B, men det 

framgår inte att det handlar om algebra, vilket skapar en svag klassifikation även i detta 

läromedel. 

Som konstaterats tidigare i studien, så har inte elevläroböckerna Favorit matematik 3A och 3B 

några uppgifter som benämns som algebrauppgifter. Däremot får läraren veta vilka uppgifter 

som räknas till området algebra genom lärarhandledningen till Favorit matematik 3A och 3B. 

Detta innebär att förutsättningarna blir mindre för eleverna att kunna uppfatta algebra som ett 

eget matematikområde. 

Sammanfattningsvis går det att se att klassifikationen av algebra som eget område, är svag i båda 

läromedelsserierna. 

Inramning och sekvensering 

De analyserade läromedlen visar på olika sätt att presentera innehållets inramning. Det finska 

läromedlet Favorit matematik skapar en starkare inramning, jämfört med det svenska, när det 

gäller presentationen av uppgifterna. Instruktionerna följs av illustrationer som visar exempel på 

räkneuppgifterna. Rubriken beskriver även innehållet i övningarna samt att det finns 

hänvisningar till Lgr 11 längst ner på sidan. I MatteDirekt Safari däremot, finns målen för 
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kapitlen endast på kapitlets första sida, men saknas på respektive delområde inne i kapitlen, 

vilket gör att det skapar en svag inramning. 

Området algebra behandlas i båda läromedelsserierna men är ett område som författarna har valt 

att inte lyfta fram som ett separat område i elevläroböckerna. Däremot finns området algebra 

med i det finska läromedlet Favorit matematiks lärarhandledningar, där det presenteras i en 

matris som visar centralt innehåll, vilka matematiska områden i elevläroböckerna som är knutna 

till algebra, samt kunskapskrav för årskurs 3, vilket skapar en stark inramning. Denna 

information saknas i MatteDirekt Safaris lärarhandledningar, vilket skapar en svag inramning, då 

det blir otydligt vilket innehåll i elevläroböckerna som tillhör området algebra. En likhet är den 

starka klassifikationen som båda läromedelsserierna visar i sina lärarhandledningar, när det 

gäller avgränsningarna hur innehåll och struktur framställs. De är båda strukturerade efter 

elevläroböckernas innehåll. 

En likhet mellan det finska och svenska läromedlet är hur uppgifterna är formulerade. 

Algebrauppgifter i form av tal där ett tal är ersatt av en bild eller en lucka, används i både det 

svenska och det finska läromedlet. Detsamma gäller för övningarna med likhetstecknets 

betydelse. Sammanfattningsvis finns det i de två analyserade läromedlen både starka och svaga 

inramningar.  

När det gäller sekvenseringen, så finns det skillnader mellan det finska och svenska läromedlet i 

sekvenseringen av antalet uppgifter. I tabell 3 som finns nedan, går det att se att mängden 

algebraiska uppgifter i de analyserade läromedlen är större i det finska läromedlet, jämfört med i 

det svenska läromedlet MatteDirekt Safari. Favorit matematik 3B är det läromedel som har flest 

antal algebrauppgifter, 60 % i förhållande till antalet sidor. I diagrammen, som bifogats som 

bilaga 2, framgår det att det finska läromedlet har en grupperad sekvensering, där 

algebrauppgifterna främst finns i kapitlen som handlar om tal i bråkform, taluppfattning samt 

mätning och enheter. Det svenska läromedlet uppvisade en mer varierad sekvensering, där 

algebrauppgifterna främst finns i kapitlen som behandlar tal, addition och multiplikation och 

division. En annan skillnad mellan de två läromedlen var att det finska läromedlet Favorit 

matematik 3B, visade en progression, en utveckling av uppgifterna, som till exempel att eleven 

först får träna på olika matematiska mönster, för att i nästa uppgift beskriva med text vad som 

händer i mönstret.  
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Sammanställning som visar antalet uppgifter i de analyserade läromedlen. 

Läromedel Antal  

algebrauppgifter* 

(Totalt antal  

algebrauppgifter för 3A  

och 3B) 

Antal uppgifter i 

procent (%) i 

förhållande till 

antalet sidor 

Antal sidor 

Favorit matematik 3A 114 53% 213 

Favorit matematik 3B 135 (249) 60% 225 

MatteDirekt Safari 3A 36 25% 143 

MatteDirekt Safari 3B 41 (77) 29% 143 

Tabell 3. * Till algebrauppgifter hör uppgifter som berör områdena matematiska likheter och 

likhetstecknets betydelse i olika räknesammanhang, mönster i talföljder och enkla geometriska 

mönster (Skolverket 2011, s.63). 

Favorit matematik 3A och 3B innehåller 249 algebrauppgifter totalt, medan MatteDirekt Safari 

3A och 3B innehåller 77 algebrauppgifter . 
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5.4 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet av innehållsanalysen i de undersökta läromedlen i förhållande 

till bakgrund och tidigare forskning.  

Läromedlet i matematikundervisningen har en betydande roll, då undervisningen i detta ämne 

baserar sig till stor del på läromedlets innehåll och upplägg (Skolverket 2003, s.39). Båda dessa 

faktorer påverkar därmed vilket innehåll det blir på matematiklektionerna samt hur läraren lägger 

upp genomgången av till exempel nya moment eller matematikområden och vad eleverna ska 

lära sig under en viss period. 

Som utgångspunkt för denna studie fanns tanken att det skulle finnas skillnader mellan svenska 

och finska läromedel, som eventuellt skulle kunna påverka resultatet i PISA och TIMSS-

rapporterna. Resultatet av analysen visar att både det finska och det svenska läromedlet uttryckte 

konkreta mål för de olika avsnitten både i elevläroböckerna samt i lärarhandledningarna. Dock 

fanns kunskapskrav och kopplingar till målen rörande algebra, uttryckt på ett tydligare och på ett 

mer omfattande sätt i den finska lärarhandeldningen. Separata kapitel som endast behandlade 

algebra, fanns inte i något av de undersökta läromedlen.  

Något konkret som skiljde de båda läromedlen åt var mängden uppgifter inom området algebra. 

Avgränsningen mellan de matematiska områdena var i stort sett desamma, men mängden 

algebrauppgifter som eleverna ska genomföra under ett läsår innebar en stor skillnad. Det 

finländska läromedlet Favorit matematik 3A & 3B innehöll tillsammans 172 uppgifter mer inom 

området algebra, som eleverna förväntas göra under två terminers matematikundervisning. Detta 

framgår av tabell 3 samt av de diagram som finns bifogade i bilaga 2. Resultatet från de 

internationella PISA och TIMSS-rapporterna, har ju visat att Finland och deras sätt att undervisa 

eleverna i matematik på, fungerar. Med det resultatet i åtanke, borde kanske det läromedel som 

innehåller den större mängden algebrauppgifter vara det som behövs, det vill säga det finska 

läromedlet Favorit matematik, för att även svenska elever ska kunna nå ett bättre resultat i 

matematik.  

Favorit matematik visade som tidigare nämnts i resultatet, en progression både när det gällde 

antal uppgifter som rör algebra samt när det gällde progressionen, utvecklingen av 

algebrauppgifterna, främst i 3B-boken. Enligt Carraher m.fl. (2006), handlar introduktion av 

algebra om olika sätt att tänka algebraiskt samt att det kräver en djup medvetenhet och förståelse 
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från lärarens sida. Även Welder (2012) anser att detta är en viktig aspekt för lärare att tänka på 

utifrån ett undervisningsperspektiv.  

Enligt tidigare forskning, främjar introducering av algebra i de tidigare skolåren, även lärandet 

för eleverna i den senare delen av algebraundervisningen, men även inom andra matematiska 

områden (Brizuela m.fl. 2013). Om ett matematiskt område som algebra inte benämns och lyfts 

fram i de läromedel som används för undervisning i de tidigare åldrarna, då det enligt Carraher 

m.fl. (2006) poängteras att Algebra borde utgöra en del av elevernas matematikundervisning så 

tidigt som möjligt, kan det innebära att förutsättningarna blir mindre för eleverna att kunna 

uppfatta algebra som ett eget matematikområde. En anledning till att de undersökta läromedlen 

inte benämner algebra i elevläroböckerna skulle kunna vara det som Carraher m.fl. (2006) 

menar, att algebra anses av många som ett ämne som kräver mycket goda kunskaper i aritmetik 

och att detta är en anledning till att algebran först uppträder i senare årskurser som ett eget 

matematiskt område.  
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5.5 Analys av genomförda intervjuer 
I den tematiska innehållsanalysen av de genomförda intervjuerna har jag fokuserat på tre 

huvudteman: styrande faktorer för val av läromedel, användning av läromedel i 

matematikundervisningen samt fokusområdet algebra. 

5.5.1 Styrande faktorer för valet av läromedel 

Enligt Lundgren (1999, s.36) får olika ramfaktorer betydelse för de olika val som lärare gör. 

Lundgren (1983, s.233) redogör för olika ramfaktorer som han benämner konstitutionella ramar 

(t ex läroplaner och styrdokument), organisatoriska ramar (ekonomi, gruppstorlek och tid) samt 

fysiska ramar (t ex läromedel och utrustning). Det visade sig att flertalet av de ovan beskrivna 

ramfaktorerna påverkade valet av läromedel för lärarna i denna studie, när de beskrev hur de valt 

det läromedel som de använde i sin undervisning.  

Samtliga av de intervjuade lärarna använde en lärobok som huvudläromedel. Lärare C var nöjd 

med valet av läroböcker till sin matematikundervisning. Hen berättade att de fick lägga fram 

förslag på läromedel som de skulle vilja ha i undervisningen och sedan fick de rösta på det de 

ansåg skulle fungera bäst. ”Jag hade lite tur när jag började jobba här så fick vi faktiskt rösta 

fram i arbetslaget vilket läromedel vi ville ha och jag röstade fram detta 

läromedel…”Favoritmatte” utifrån min tidigare erfarenhet av det”. Lärare C menade att 

faktorer som påverkat valet av läromedel för hens del är arbetskamrater, men även vilket 

elevunderlag man har, som till exempel att några elever behöver mera utmaningar och att det är 

viktigt att läromedlet kan tillhandahålla mer krävande övningar. Även storleken på elevgruppen 

menade hen är en faktor att ta hänsyn till. Lindström och Pennlert (2009, s.44) anser att 

ramfaktorer som till exempel storlek på elevgrupp och lokal är betydande och som påverkar val 

av läromedel och undervisningsmetod. Lärare C anser även att det är viktigt att det läromedel 

som hen använder i undervisningen har tydliga kopplingar till läroplanen, vilket gör att hen 

känner sig trygg med läromedlet. En annan faktor som påverkar valet av läromedel är 

tidsaspekten. Läromedlet behöver innehålla bra övningsuppgifter, då hen inte har tid för att skapa 

övningar själv. 

Lärare A och B menar att sättet hur man väljer att undervisa på, är en faktor som påverkade deras 

val av läromedel. De använder sig av både MatteDirekt Safari och Favoritmatematik i 

undervisningen när de anser att det behövs, men Favoritmatematik är huvudläromedlet. De 

menar att det krävs en trygghet hos läraren i att veta vilka mål som ställs på 

matematikundervisningens innehåll enligt läroplanen, för att kunna variera sig när det gäller 
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användningen av läromedel. Löwing och Kilborn (2002, s.58) menar att det krävs att läraren har 

en trygghet i sitt arbete för att kunna välja ett realistiskt perspektiv i matematikundervisningen. 

Lärare A menar att det finns tydliga kopplingar till läroplansmålen i Favoritmatematikläroboken, 

vilket medför att hen känner en trygghet med och en bra förberedelse inför de nationella proven i 

matematik. Även Lärare C anser att det underlättar om det läromedel som hen använder 

innehåller tydliga kopplingar till syften och mål för respektive kapitel i matematikboken. Hen 

menar att det ger ett bra stöd till läraren, men även att det synliggör vad eleverna tränar på.  

Ekonomi är en annan ramfaktor som kan påverka valet av läromedel. Lärare C menar att 

ekonomin även påverkat valet av läromedel, medan Lärare A menar att ekonomin inte var en 

avgörande faktor för valet av läromedel. 

Intervjuerna med lärarna i studien visar att det finns skillnader avseende hur de resonerar kring 

valet av läromedel och även när det gäller vilka faktorer som påverkat valet.  

5.5.2 Användning av läromedel i matematikundervisningen 

Lärare A menar att den egna undervisningsmetoden är en bidragande faktor till användningen av 

läromedel i undervisningen, då hen gärna använder sig av två olika läromedel. I detta fall 

använder hen sig av både Favoritmatematik samt MatteDirekt Safari vid tillfällen då hen anser 

att det är lämpligt utifrån sin erfarenhet. Utifrån de krav som ställs på matematikundervisningens 

syfte och innehåll enligt läroplanen, som till exempel att välja och använda olika matematiska 

metoder (Skolverket 2011, s.62-63), innebär det att läraren har en trygghet i att variera 

uppgifternas innehåll efter det de anser passar elevgruppen. Mouwitz (2001, s.37-38) betonar 

vikten av att skapa olika förutsättningar för lärande, anpassade efter elevernas kunskaper och 

erfarenheter. 

Lärare A använder elevläroboken som huvudmaterial i undervisningen och planerar 

undervisningen utifrån den. Även lärare B använder elevläroboken som huvudmaterial i 

matematikundervisningen och anser att det inte skulle bli något flyt i undervisningen om hen ska 

följa lärarhandledningen, lärare B säger ”jag använder den mest för tips och idéer”. Lärare C 

använder sig av både elevläroboken och lärarhandledningen. Lärarhandledningen använder hen 

som inspiration men även som stöd till planeringen av matematikundervisningen, då hon anser 

att den tar upp det som är viktigt i matematiken. ”Jag kan ändra regler i lekar, men då justerar 

jag det om det inte passar eleverna. Det underlättar mitt arbete, då jag oftast inte har tid att 

göra övningar själv”. Lärare C anpassar planeringen av övningarna i läromedlet beroende på hur 
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stor elevgruppen är och använder övningar i läromedlet som hen anser passar vid respektive 

undervisningstillfälle. 

Något som även påverkar hur man använder matematikboken i undervisningen är förberedelser 

inför de nationella proven. Lärare A menar att de nationella proven påverkar planeringen under 

vissa tidsperioder under året, då det handlar om att förbereda eleverna så bra som möjligt. Då är 

fokus på att repetera olika matematikområden. 

Samtliga av de intervjuade lärarna använder Favoritmatematik som huvudläromedel i sin 

undervisning. Två av lärarna har många års erfarenhet från att arbeta med MatteDirekt Safari och 

väljer ibland att använda sig av båda läromedelsserierna. Lärare C använder läromedlet enligt 

Rezats modell nummer 3, det vill säga att hen utgår i första hand från lärarhandledningen som 

hen använder för den didaktiska planeringen. Lärare A och B använder däremot läromedlet 

utifrån Rezats modell nummer 1, där läraren utgår från innehållet i elevläroboken i första hand, 

men tar stöd av lärarhandledningen i form av tips och idéer för undervisningen. 

5.5.3 Algebra 

Lärare A och B anser att uppgifterna som rör algebra i Favoritmatematik för årskurs 3 håller en 

bra nivå som uppmuntrar till att träna det matematiska språket med matematikbegrepp. Däremot 

menar hen att det ibland kan bli lite klurigt att hänga med i vissa uppgifter i läroboken, eftersom 

de bytt till Favorit matematik från årskurs 3 och för att kunna hänga med i den, så krävs det att 

eleverna har kunskaper om det matematiska språket och matematiska begrepp. Löwing (2006, 

s.90) menar att viktiga komponenter för att utveckla elevens matematiska förmåga är att träna 

användandet av olika matematiska begrepp. Något som även Johnsen Höines (2010, s.104) 

belyser är att det matematiska talspråket bildar en nödvändig grund för den matematiska 

begreppsbildningen och det matematiska symbolspråket.  

Lärare C anser att Favorit matematik för årskurs 3 täcker in området algebra på ett omfattande 

sätt, som till exempel att läromedlet även tar upp likheter vid omvandling mellan olika enheter, 

men även att det finns några kluriga algebrauppgifter i boken, som exemplet med 

mirakelmaskinen på sidan 96 i Favorit matematik 3A, där eleven får träna på att förstå det 

matematiska mönstret för att kunna lista ut hur maskinen fungerar. 
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5.6 Resultat och diskussion kring informanternas resonemang 
I detta avsnitt följer en diskussion kring resultatet av de genomförda lärarintervjuerna och de tre 

teman som var huvudfokus; grunden för val av läromedel, användningen av läromedel i 

undervisningen samt fokusområdet algebra. 

I denna studie visade det sig att olika ramfaktorer som Lundgren (1983, s.237) benämner 

konstitutionella ramar (t ex läroplaner och styrdokument), organisatoriska ramar (ekonomi, 

gruppstorlek och tid) samt fysiska ramar (t ex läromedel och utrustning), påverkade 

undervisningen bland de intervjuade lärarna. En organisatorisk ramfaktor som elevgruppens 

storlek, möjliggjorde att undervisningen kunde varieras och anpassas till ett mindre antal elever 

när det var halvklass.  

Ekonomi räknas också som en organisatorisk ramfaktor som påverkar undervisningen enligt 

Lindström och Pennlert (2009, s.44). I denna studie ansåg en av lärarna att ekonomi var en 

bidragande faktor vid valet av läromedel.  

Ett annat resultat som framkom bland de intervjuade lärarna var att den tid de har till förfogande 

var en annan ramfaktor som hade betydelse för valet av läromedel. Då tiden inte räcker till för att 

till exempel göra egna matematikuppgifter, krävs det att det matematikläromedel som de 

använder i undervisningen innehåller uppgifter som kan ge eleverna förutsättningar för att nå 

kunskapsmålen. 

Även konstitutionella ramar som läroplaner och styrdokument, visade sig påverka lärarnas val av 

läromedel. En av lärarna ansåg att hen vill känna sig trygg med att det läromedel hen valt, har 

tydliga kopplingar till Lgr 11: s centrala innehåll samt kunskapsmål i matematik. Ytterligare en 

faktor som visade sig påverka undervisningens innehåll och läromedel är perioden kring de 

nationella proven, då en betydande del av tiden ägnades åt förberedande övningar för proven. 

När det gäller användningen av läromedel i matematikundervisningen, så framkom det att 

fysiska ramar som läromedel, som lärarna känner sig trygga med, är betydande för 

undervisningen. Två av lärarna använde elevläroboken som huvudläromedel i undervisningen, 

däremot använde de lärarhandledningen som stöd vid behov samt att de anpassade och varierade 

undervisningen genom att ibland använda sig av de läromedel som de hade tidigare erfarenheter 

utav. En av lärarna använde sig av lärarhandledningen i första hand och utgick från den vid den 

didaktiska planeringen. 
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En av de intervjuade lärarna belyste en algebraisk övning som var av det klurigare slaget, där 

eleven fick träna på att se matematiska mönster. Enligt Löwing (2008, s.286) är viktigt att 

eleverna ges möjlighet att grundlägga goda förutsättningar för algebra och att de behöver vänja 

sig vid vad det innebär att använda bokstäver för att beteckna tal och att se matematiska mönster. 

Många elever uppfattar tyvärr algebra som något svårt och krångligt och kanske inte vet att de 

arbetat med algebra under de tidiga skolåren. Ett problem menar Karlsson & Kilborn (2015, 

s.115), är att algebra inte lyfts fram som ett eget matematikområde i undervisningen. 

6 Slutdiskussion 
Den här studien har fokuserat på att jämföra ett finskt och ett svenskt läromedel utifrån dess 

innehåll och upplägg rörande området algebra. I tidigare studier där finska och svenska 

läromedel jämförts, har fokus främst varit på hur läromedel används i undervisningen. Denna 

studie har även undersökt hur lärare resonerar och reflekterar kring valet av läromedel samt hur 

de använder det i undervisningen. 

Resultatet av analysen visade att det fanns skillnader i hur området algebra framställts i de 

undersökta läromedlen. När det gäller klassifikationer, det vill säga vilka avgränsningar som 

finns i läromedlen i form av exempelvis innehåll och upplägg, är de båda undersökta läromedlen 

relativt lika varandra. Undantaget var att ett av läromedlen innehöll ett avsnitt där det framgick i 

målen för avsnittet att det skulle innehålla uppgifter som handlade om att ”upptäcka mönster”. 

När det gäller inramning, det vill säga hur innehåll och uppgifter presenteras, skiljde sig det 

finska och svenska läromedlet åt, då det finska visade på en starkare inramning av innehållet än 

det svenska. Även sekvenseringen skiljde sig åt mellan läromedlen, då det finska läromedlet 

Favorit matematik innehöll en större mängd algebrauppgifter samt att det visade på en högre 

progression avseende uppgifternas innehåll.  

Sett utifrån resultatet i denna studie, så är det betydelsefullt att det finns en medvetenhet hos 

lärare när det gäller valet av läromedel i matematikundervisningen, då denna studie visar att det 

finns en skillnad i hur läromedelsförfattarna har valt att presentera innehåll och upplägg i 

respektive läromedel. Detta är viktigt ur ett lärarperspektiv att ha i åtanke, så att eleverna får 

möjlighet att utvecklas mot en formell algebra. 

Sett till resultatet angående hur de intervjuade lärarna använder läromedlen i undervisningen, så 

visar det att elevläroböckerna inte är kompletta utan det stöd med förklaringar och instruktioner 
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som finns i lärarhandledningarna. Samtliga lärare använder sig av lärarhandledningen, men på 

olika sätt enligt Rezat’s teoretiska modell. 

Resultatet visar på att algebra är ett område som inte benämns eller omtalas i någon av de 

undersökta elevläroböckerna, med undantag av lärarhandledningen till det finska läromedlet 

Favorit matematik. 

Samtliga ovan nämnda faktorer skulle kunna vara en bidragande orsak till att finska elever 

presterar bättre än svenska elever i de internationella testerna PISA och TIMSS. Detta antagande 

är dock svårt att generalisera då denna studie endast undersökt två olika läromedelsserier i 

matematik, det finska läromedlet Favorit matematik samt det svenska läromedlet MatteDirekt 

Safari samt bygger på intervjuer med tre lärare. För att kunna komma fram till fler och tydligare 

skillnader mellan svenska och finska läromedel krävs det en mer omfattande undersökning 

mellan flera läromedel samt även en större undersökning bland lärare. 

Denna studie har undersökt och jämfört ett svenskt och ett finskt läromedel i matematik för 

årskurs 3 inom området algebra. Studien har även undersökt hur lärare resonerar kring valet av 

matematikläromedel samt hur de använder det i undervisningen. Som förslag till vidare 

forskning skulle det vara intressant att undersöka vad eleverna faktiskt lär sig, hur samspelet 

mellan lärare – elev – bok fungerar samt vilka möjligheter till resonemang som läroboken 

tillåter. Detta skulle kunna undersökas genom att genomföra lektionsobservationer, då lärares 

uppfattning vad som händer under en lektion, inte alltid överensstämmer med vad som äger rum 

ur elevernas synvinkel. 
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8 Bilagor 
I detta avsnitt finns två bifogade bilagor; intervjuguide samt diagram som visar en 

sammanställning av antalet algebrauppgifter i respektive läromedel. 

8.1 Bilaga 1 – Intervjuguide 
Information till informanterna vad som gäller kring de forskningsetiska principerna. 

Bakgrundsfakta: 

Kön: 

Ålder: 

Utbildning: 

Antal år i yrket: 

Vilka årskurser har du undervisat i matematik? 

Tema 1: Val av läromedel 

Med läromedel avses här läroböcker i matematik. 

1. Vad är avgörande när du väljer läromedel?  

2. Vilka läromedel används och på vilket sätt används de i din undervisning?  

3. Skulle du vilja använda ett annat läromedel? 

Om ja, vad är det som gör att du inte använder det idag? 

4. Hur viktig tycker du att läroboken är i undervisningen? 

Tema 2: Användning av läromedel i matematikundervisningen 

1. Använder du dig av lärarhandledningen när du planerar dina lektioner? 

2. Hur viktig anser du att lärarhandledningen är för undervisningen? 

3. Hur tänker du kring planering av din matematikundervisning? 

4. Vilket innehåll anser du är viktigast? 

5. Hur prioriterar du innehållet/stoffet i din undervisning? 

6. Använder du något planeringsunderlag?  
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Undertema: Lärandemiljö i förhållande till användandet av matematikläromedlet 

1. Hur ser du på din roll som lärare i förhållande till användandet av matematikläromedlet?  

(t ex att du som lärare är förmedlare av läroboken och dess innehåll till eleven, använder 

läroboken mer didaktiskt eller använder läroboken i syfte att förmedla kunskaper, men 

utan att använda den) 

2. Hur ser du på elevens roll? (t ex eleven använder läroboken utan lärarens roll som 

förmedlare) 

3. Hur ser du på materialets (matematikläromedlets) roll?  

 

Tema 3: Algebra 

Det centrala innehållet för årskurs 3 för området algebra är enligt läroplanen (Skolverket 2011, 

s.63): 

Algebra 

 Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. 

 Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas 

och uttryckas. 

Skälet till varför elever bör möta algebra i skolan diskuteras i olika forskningssammanhang. 

Några argument som ges inom matematikdidaktiken är bland annat att: 

 Algebra är ett naturligt språk för problemlösning 

 Algebra stärker förmågan att föra generella resonemang  

 

1. Anser du att läromedlen (MatteDirekt Safari och /eller Favorit matematik) avseende 

innehåll och upplägg, jobbar mot målen i åk 3 när det gäller algebra? 

2. Om ja, på vilket sätt? 

3. Om nej, varför inte det? 

 

 

Stort tack för att du tog dig tid för intervjun! 
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8.2 Bilaga 2 – Diagramöversikt 
Översikt av antalet algebrauppgifter i de undersökta läromedlen. 
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