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Sammanfattning

Den  här  studien  är  en  innehållsanalys  som  handlar  om  skolalgebra  och  om  hur  olika

algebraiska  områden  representeras  i  de  mest  använda  matematikläroböckerna  för

mellanstadiet i Sverige. 

I  olika  internationellt  jämförande  undersökningar  har  svenska  elever,  för  varje  ny

undersökning sedan 1995, haft sämre resultat jämfört med tidigare år. Dessutom har svenska

elever haft sämre resultat jämfört med andra OECD-länders elever. Tittar man närmare på

undersökningarna upptäcker man att algebra är det område som svenska elever över tid haft

störst svårigheter med. I det här arbetet inventeras läroböcker eftersom läroböcker i matematik

har en betydande roll i svenska klassrum.

Tidigare forskning visar på att det är gynnsamt för elever att tidigt inleda med algebraiskt

tänkande samt att svenska läroböcker kan bli bättre på att variera algebraiska uppgifter. Den

teoretiska utgångspunkten i det här arbetet är Bernsteins (1996) teori om klassificering och

inramning som sätts i relation till skolalgebra.

Syftet  med  uppsatsen  är  att  analysera  hur  aktuella  svenska  läroböcker  behandlar

ämnesområdet algebra i relation till vad den senaste internationella forskningen bedömer vara

viktiga algebraiska områden.

Studiens forskningsfrågor är:

1. Utifrån den ledande internationella forskningen inom algebradidaktik, vilka olika delar
av algebra finns representerad i svenska läroböcker?

2. Med utgångspunkt från inventeringen i fråga 1, vilka skillnader och likheter finns det 
mellan de två mest populära svenska matematikböckerna för mellanstadiet?

Lärobokserierna som analyseras är Eldorados och Matte Direkts böcker för mellanstadiet.

Kategoriseringen  av  algebraiska  områden  är  hämtad  från  Blanton  et  al.  (2015)  som

internationellt  tillhör  den  ledande  forskningen  inom  algebradidaktik  och  kategorierna  är;

Likvärdighet,  uttryck,  ekvationer  &  olikheter (EEEI),  Generaliserad  aritmetik (GA),

Funktioner  (FT),  Variabler  (Var)  och  Proportionellt  resonemang (PR).  Alla  algebraiska

uppgifter från läroböckerna har kategoriserats i en eller flera av kategorierna.

Resultatet visar på att EEEI är den kategori som har störst representation i båda serierna

och att kategoriernas representation skiljer sig mellan  Eldorado och  Matte Direkt, där den

största skillnaden är i kategorierna PR och framför allt GA där Matte Direkt har få uppgifter.

Slutsatsen är att de algebraiska områdena som användes i analysen inte representeras på ett

likvärdigt sätt i svenska läroböcker samt att olika svenska läroboksserier kan skilja sig från

varandra.

Nyckelord: skolalgebra, algebra, matematik, läromedelsanalys, lärobok
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Inledning

Under hela min snart fyraåriga studietid har skolan varit ett omdebatterat ämne där elevers

sjunkande skolresultat  varit en orsak till  diskussion. Det skolämne som diskuterats kanske

flitigast  och  som  är  ett  av  skolans  viktigaste,  är  matematik.  Svenska  elevers

matematikkunskaper  jämförs  ofta  i  ett  internationellt  perspektiv  genom  internationella

undersökningar där de svenska resultaten har följt en nedåtgående kurva. Svenska elever har

sämre resultat i matematik över tid, i jämförelse med svenska elever. Dessutom har svenska

elever sämre resultat jämfört med elever från andra länder.

Det här arbetet avhandlar ämnet skolalgebra. Det är ett särskilt intressant ämne eftersom

svenska elever i internationellt jämförande test alltid haft låga resultat i just algebra.

Under min utbildning har det ofta påtalats att läromedel som läroböcker kan vara ett bra

stöd men att man som lärare ska försöka arbeta självständigt utan lärobok. I praktiken är dock

min uppfattning att läroböcker är en central del i de flesta ämnena där matematiken utmärker

sig genom att vara det kanske mest läromedelsstyrda skolämnet. I samtliga klasser som jag

praktiserat och/eller vikarierat i har läroboken fungerat som ett självklart element att arbeta

kring  och i.  Därför  anser  jag att  det  är  viktigt  att  granska  läroböcker  som används ute  i

svenska skolor.

Den  här  uppfattningen  stöds  av  Kirsti  Hemmi  –  professor  i  matematikdidaktik  –  och

oberoende skolexperten Per Kornhall som tillsammans i en debattartikel från 2015 (Html 1)

skriver att  lärarutbildningen lärt  studenterna att  vara kritiska till  läroböcker samtidigt  som

läroböcker, av goda skäl, är en viktig del av skolverksamheten. Vidare menar de att det är

viktigt  att staten, läromedelsföretag, forskning och lärare samarbetar så att läromedlen blir

högkvalitativa och forskningsförankrade.

I  det här arbetet  kommer de - i  Sverige -  mest  använda läroböckerna i  matematik,  för

mellanstadiet, att analyseras i relation till den senaste forskningen inom skolalgebra.

Jag vill rikta ett särskilt tack till min handledare som hjälpt mig i mitt arbete och Shirin

Talabani som är min källa till glädje och inspiration på den här utbildningen.
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Bakgrund

Följande  kapitel  kommer  behandla  läroplanens  definition  av  algebra,  internationella

jämförande tester  i  matematik  samt  läroböckernas  relevans för  matematikämnet  i  svenska

skolor.

Läroplanen om algebra

Den svenska  läroplanen  Lgr  11 (Skolverket  2011) har  delat  upp det  centrala  innehållet  i

matematik  för  mellanstadiets  årskurs  4-6  i  sex  kategorier;  Taluppfattning  och  tals

användning,  Algebra,  Geometri,  Sannolikhet  och  statistik,  Samband  och  förändring samt

Problemlösning. Det centrala innehållet inom algebra har följande beskrivning:

 Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant

         tal med en symbol.

 Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

 Metoder för enkel ekvationslösning.

 Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

      (Skolverket 2011, s.57)

Det här är  inte en självklar  definition av algebra eftersom även funktionellt  tänkande och

proportionalitet  ofta  kategoriseras  som  algebraiska  kunskaper  (Blanton  et  al.  2015).  I

läroplanen ingår dessa egenskaper under rubriken Samband och förändring där beskrivningen

är som följer:

 Proportionalitet och procent i samband med förändring.

 Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

 Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

      (Skolverket 2011, s.58)

Internationella undersökningar

Sverige  deltar  i  två  internationella  studier  i  matematik  som  riktar  in  sig  till  elever  i

grundskolan. Dessa är PISA, Programme for International Student Assessment, samt TIMSS,

Trends in International Mathematics and Science Study (Skolverket 2014). Det här arbetet

berör  PISA-resultat  t.o.m.  2012  och TIMSS-resultat  t.o.m.  2011.  I  slutet  av  2016 släpps

resultaten för respektive undersökning från 2015 men dessa rapporter berörs alltså inte här.
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PISA

PISA är ett OECD-projekt som idag är världens största elevstudie och som mäter 15-åriga

elevers kunskaper i matematik, naturkunskap och läsförmåga (Skolverket 2016). OECD står

Organisation for Economic Co-operation and Development (på svenska; Organisationen för

ekonomiskt samarbete och utveckling) och består av 34 länder. De flesta länderna som ingår i

OECD  tillhör  västra  Europa,  Nordamerika  eller  Oceanien  (Html  2).  Den  första  PISA-

undersökningen genomfördes år 2000 och efter det har datainsamling inträffat vart tredje år

(Skolverket  2013,  s.  3).  Inom matematik  undersöker PISA elevers  förmåga att  formulera,

använda och tolka matematik i olika sammanhang.  Specifikt  algebra belyses  inte utan det

handlar om matematiken överlag. Resultatmässigt visar trenden på att svenska elevers resultat

blivit sämre för varje år sedan undersökningarna började för 16 år sedan och det gäller både i

absoluta mått och relativt till andra länder  (Skolverket 2016; Skolverket 2013).

TIMSS

TIMSS är en internationell studie som genomförs vart fjärde år och som undersöker elevers

förmågor i matematik och naturkunskap i årskurserna 4 och 8 (Skolverket, 2012, s. 3). Syftet

är att i ett internationellt perspektiv jämföra elever samt belysa deras kunskaper inom berörda

ämnen (Ibid. s. 8). Det är organisationen IEA (International Association for the Evaluation of

Educational Achievent) som står bakom undersökningen. Sverige deltog i TIMSS för första

gången 1995. Dock har Sverige tidigare deltagit i liknande undersökningar i matematik som

genomförts  av  IEA;  1964 och  1980 (Ibid.  s.16-17).  På  den tiden  var  det  13-åringar  och

gymnasieelever  som deltog.  I  båda  undersökningarna  hade  Sveriges  13-åringar  bland  det

lägsta genomsnittet och jämfört med många industriländer hade svenska elever lägre resultat i

bland annat algebra. I TIMSS 1995 ändrades det då Sverige istället  låg på genomsnittliga

nivåer i matematik. Sverige låg över genomsnittet i Statistik och sannolikhetslära, Mätningar

och Taluppfattning medan Algebra och Geometri var områden där svenska elever fortfarande

låg på nivåer under genomsnittet.  Nästa undersökning som gjordes var 2003 och då hade

resultaten sjunkit  mer än för något annat land sedan 1995. Därefter  har Sverige deltagit  i

samtliga  studier,  vart  fjärde  år,  där  resultaten  blivit  sämre  och  sämre  för  varje  ny

undersökning, t.o.m. 2011 (Ibid. 17-19).

Resultaten i algebra har, för att summera, ständigt legat på låga nivåer i jämförelse med

andra  länder.  Även  i  TIMSS  från  1995  som  innefattar  det  bästa  resultatet  någonsin  för

svenska elever i matematik, var algebra alltså kvar på nivåer under genomsnittet (Bergsten et

al. 2004, s. 6).
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Läroboken inom matematik

I Sverige har vi en djuprotad tradition av att använda läroböcker i undervisningen (Johansson

2006, s. 29). Idag används läroböcker i matematik som bas i undervisningen och som grund i

lektionsplaneringen  för  lärare  (Skolverket  2012;  Jablonka  &  Johansson  2010).

Läromedelsgranskningen  i  Sverige  upphörde  1991  vilket  innebär  att  det  idag  är  upp  till

enskilda skolor att granska läroböcker där lärare får ta det största ansvaret (Skolverket 2006;

Johansson 2006, s. 29). Att analysera läroböcker är också en kompetens som studenter idag

får  praktisera på lärarutbildningen.  Det  som i sammanhanget  gör det  viktigt  att  analysera

läromedel är att  förläggare,  och i viss mån läroboksförfattare,  främst styrs av ekonomiska

intressen. De är till exempel inte bundna till att följa den aktuella läroplanen. Det innebär att

det på ett sätt är lärarna som påverkar hur marknaden ser ut. Mottagandet av en lärobok är det

som styr huruvida den är värd att produceras i större upplagor eller inte och utvecklingen av

läroböcker följer lärarnas förväntningar av densamma (Johansson 2006, s. 28-29). Trots allt

går det inte komma ifrån att läroböcker underlättar det dagliga arbetet för lärare. Det skulle ta

mycket tid om det var upp till lärare själva att konstruera uppgifter. Dessutom kan de vara till

hjälp för att individualisera arbetet om det finns olika nivåskillnader på uppgifterna. För en

osäker lärare blir läroboken extra viktig då den kan fungera som ett särskilt stöd (Johansson

2006, s. 29).
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Forskningsöversikt

Under de senaste decennierna har det funnits  en debatt  som handlar om när algebran bör

introduceras  i  skolmatematiken  samt  hur  mycket  algebra  skolmatematiken  bör  innehålla.

Även om det finns de som ifrågasätter det faktum att algebra ska läsas av alla elever, med

motiveringen att det är viktigare med mer praktisk matematik samt att elever i grundskolenivå

saknar  mognaden för  abstrakt  tänkande,  är  det  idag en ståndpunkt  som går  emot  modern

kognitiv forskning (Person 2010, s. 2; Carraher et al. 2006, s. 87, 110). Algebraiska kunskaper

ses  istället  som  grundläggande  för  elevers  möjligheter  att  kunna  utvecklas  inom  andra

områden  (Person  2010,  s.  2).  MacGregor  (2004  s.  318)  har  framställt  en  samling  av

anledningar till varför algebra är ett viktigt ämne för alla:

 Algebra är en nödvändig del av den gemensamma kunskapen hos medborgare i ett utbildat och 

demokratiskt samhälle. 

 Algebra utgör en grundförutsättning för vidare studier i matematik, vissa kurser på högre nivå

 och inom många yrkesområden. 

 Algebra är en central komponent i matematisk bildning, vilken utgör en grund för en nations

 teknologiska framtid och ekonomiska framåtskridande. 

 Algebra ger en effektiv väg till att lösa vissa typer av problem. 

 Algebra främjar intellektuella aktiviteter med generalisering, organiserat tänkande och deduktiva

 resonemang. 

      (översatt efter Person 2010, s.2)

Idag tyder flera forskningsresultat på att det inte finns några kognitiva svårigheter som stödjer

tidigare  teorier  om att  algebraiskt  tänkande  bör  ske  senare  under  skoltiden.  Istället  visar

forskning på att även yngre barn är kapabla till det abstrakta tänkandet som tillhör algebra och

förstå likheter, samband och talmönster (Ibid., s. 2-3). Men även tidig klassrumsforskning, där

empirin är hämtad från autentiska elever, pekar på samma resultat. Ett banbrytande arbete är

en studie som ett sovjetiskt forskarlag, under Davydov, genomförde på ryska elever. Studien

visar på att elever som fick instruktioner i algebraisk representation på problem, presterade

bättre  genom  hela  skolgången  jämfört  med  övriga  elever.  De  hade  då  fått  algebraiska

genomgångar mellan klass 1 till 4 medan jämförande elever istället hade aritmetik i fem år,

för att sedan arbeta med algebra först i 6:e klass (Carraher et al. 2006, s. 92-93). Det finns

flera andra senare forskningsexempel över världen som kommer till samma slutsatser om att

barn redan i en tidig ålder kan lära sig förståelsen för algebra samt att det är fördelaktigt att

börja med algebra redan i tidig ålder (Ibid.). 
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En senare klassrumsstudie som handlar om tidig algebra är genomförd av Carraher et al.

(2006). De studerade 69 elever från fyra stycken klassrum i årskurs 2-4 där de under ett antal

lektioner, under 30 månader, fick särskild algebraisk undervisning (Carraher et al. 2006, s. 87,

94). Studien är utförd för att hitta bevis på att unga elever kan lära sig matematiska begrepp

och framförande som ses ligga bortom deras förmågor, vilket de visar belägg för (Ibid., s. 88).

Carraher et al. (2006, s. 110-112) kommer till  slutsatsen att algebra bör integreras som en

tidig del av den matematiska läroplanen även om det finns många anledningar att se det som

mer komplicerat än aritmetik. De menar dock att det kanske inte finns någon anledning att

vänta med att introducera algebra efter aritmetiken. Även Blanton et al. (2015) kommer till

liknande slutsatser i sin undersökning där 106 elever från årskurs tre deltog. 39 stycken av

eleverna fick tidig algebraisk undervisning samtidigt som övriga 67 elever följde den lokala

planeringen för matematik. Studien visar att de elever med tidig algebraisk undervisning var

mer framgångsrika än övriga elever på att använda algebraiska strategier för att lösa problem.

Carraher  et  al.  (2006)  konstaterar  att  lärande  algebra  inte  är  något  väldokumenterat

forskningsfält och att det är överraskande lite som man vet om barns potentiella algebraiska

förmågor.  De konstaterar  även att  det  inte  finns  en enda större  engelskspråkig  lärobok,  i

matematik för barn, som har en sammanhängande algebraisk vision.

I  Sverige  har  Jakobsson-Åhl  (2006),  i  sin  avhandling;  Algebra  in  upper  secondary

mathematics – a study of a selection of textbooks used in the years 1960-2000 in Sweden,

undersökt hur algebran har utvecklats i den svenska gymnasieskolan mellan åren 1960 till

2000,  med  hjälp  av  att  studera  läroböcker.  Läroböckernas  utveckling  har  analyserats  i

sammanhanget av de olika läroplansreformerna som skapats genom åren. Analysen fokuserar

på  presentationen  av  algebra  där  definitioner,  förklaringar,  exempelövningar  samt

räkneuppgifter för elever, ingår i studien. I böckernas framställning av algebra identifierade

Jakobsson-Åhl (2006) tre olika perioder genom historien, översatt från Jacobsson-Åhl 20061;

före-Ny  Matematik,  Ny  Matematik samt  efter-Ny  Matematik.  Ny  Matematik,  eller New

Mathematic,  är ett vedertaget begrepp hämtat från en dramatisk förändring av matematiken

som startade i USA på 50-talet men som även spred sig till  Europa på 60-talet.  I Sverige

betydde det att den euklidiska geometrin fick ge plats åt mängdläran, som blev den nya basen

i  skolans  matematik.  I  tiden  före-Ny  Matematik, som sträcker  sig  fram till  tidigt  60-tal,

konstaterar Jacobsson-Åhl (2006) att algebra var ett separerat skolämne där det fokuserades

på färdigheten att manipulera algebraiska uttryck. Nästa period, Ny Matematik, var starten på

en gradvis interaktion mellan algebra och övriga matematikämnet även om den fortfarande i

huvudsak  sågs  som ett  abstrakt  ämne,  där  nummer  studerades  som talmönster  eller  som

stängda  uppsättningar  vid  särskilda  operationer.  I  sista  perioden,  efter-Ny Matematik, har

interaktionen blivit starkare och den abstrakta algebran har fullt ut ersatts av en algebra som

används  i  geometri  och  tillämpningar  i  vardagssituationer  med  bokstäver,  ekvationer  och

1 pre-New Math; New Math; post-New Math.
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manipulationer  (Jacobsson-Åhl 2006).  Studien visar  på vilket  sätt  skolalgebran  genomgått

förändring sedan 1960-talet och framåt, där skolalgebran mer och mer blivit en del av hela

matematikämnet istället för en del som studeras på sidan om. Jacobsson-Åhl (2006) menar att

studien  bidrar  till  forskningen  om  undervisandet  och  lärandet  av  algebra  samtidigt  som

studien  kan  verka  som  en  djupgående  bakgrund  för  lärare  i  planerandet  av

algebraundervisning.  Dessutom  visar  den  på  viktiga  aspekter  att  tänka  på  i  framtida

reformarbeten, genom att uppmärksamma algebrans förvandling i relation till olika läroplaner.

Häggström (2008) jämför  algebraundervisningen mellan  Sverige och Kina.  Analys  och

jämförelse  har  genomförts  genom  att  filma  sexton  lektioner  från  sex  högstadieklasser  i

Sverige och Kina.  En från Sverige,  två från Hong Kong samt tre från Shangai.  Analysen

baseras på variationsteorin,  som handlar om olika sätt  att  undervisa för att  förstå ett  visst

innehåll  (Häggström 2008, s. 56). Häggströms analys fokuserar på skillnader i hur samma

matematikinnehåll lärs ut. Studien konstaterar att det finns betydande skillnader mellan det

svenska  och  det  kinesiska  klassrummet  vid  undervisning  utav  algebra.  Skillnaden  ligger

främst i att Kina arbetar med mer genomtänkta metoder för att bearbeta innehållet.  I Kina

varierar  de innehållet  metodiskt  för att  upptäcka och förstå viktiga perspektiv av algebra.

Häggström (2008) menar att Sverige har mycket att lära av Kina ur den aspekten. Studien

visar  även på liknande resultat  gällande  läroböcker,  där de kinesiska läroböckerna  har  en

omfattande variation ur många relevanta aspekter medan de svenska läroböckernas uppgifter

mer liknar varandra i jämförelse (Häggström 2008, s. 226). Häggström (2008, s. 197) menar

bland annat att ekvationstypen i svenska klassrum, helt och hållet tas för givet. Till exempel

används inte termen ”linjära ekvationer”.  Alla ekvationer benämns som ”ekvationssystem”

utan att benämningarna på något sätt indikerar att det finns olika typer av ekvationssystem.

Variationsbristen  i  svenska  algebraiska  klassrum är  en  slutsats  som även  går  att  dra  av

Lundbergs (2011) studie där läroböcker och nationella prov jämförs avseende proportionalitet.

Studien  undersöker  också  hur  läroböcker  och nationella  prov realiserar  läroplanen.  Datan

visar att proportionalitet förekommer på ett ostrukturerat sätt i både läroböcker och nationella

prov  samtidigt  som hanteringen  av  begreppet  proportionalitet  skiljer  sig  från  varandra.  I

läroböckerna ingår de flesta proportionalitetsuppgifterna inom geometri medan de i nationella

proven i regel hittas inom aritmetik. Även om den för studien aktuella läroplanen Lpf 94 - till

skillnad från Lgr 11 - inte nämner begreppet proportionalitet har begreppet ett eget avsnitt i

samtliga undersökta läromedel. I samtliga fall är avsnittet placerat innan funktioner (Lundberg

2011, s. 108-109). Resultatet pekar på att cirka var fjärde uppgift innefattar proportionalitet

men att det hanteras på ett ganska ensidigt sätt (2011, s. 90-95, 111). Lundberg (2011, s. 112)

menar att det gör att begreppet blir alltför ensidigt skildrat vilket i sin tur gör så att eleverna

inte får tillräckligt med möjligheter att utvecklas inom det sammanhang där de bedöms. 
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Teoretiska utgångspunkter

Följande avsnitt handlar om vilka teoretiska utgångspunkter som det här arbetet har och syftar

till att beskriva det perspektiv som betraktar fenomenet skolalgebra samt att förklara begrepp

som är centrala. Det här arbetets teoretiska utgångspunkt är hämtad från läroplansteoretikern

Basil  Bernsteins  (1996)  teori  om  klassificering  och  inramning,  diskurs  samt

rekontextualisering.

Bernstein (1996, s. 102; Singh 1997, s. 5-7) menar i bakgrunden av pedagogiska diskurser

att makt bildats i styrkan av symboliska avgränsningar, snarare än innehållet i kategorier av

diskurser. Makten är då klassificering och kontrollen är inramningen som samverkar för att

behålla den symboliska isoleringen mellan olika diskurser. Maktrelationer skapar, legitimerar

och  reproducerar  symboliska  gränser  mellan  olika  kategorier  som  ämnesområden.

Klassificering  kan  följaktligen  i  det  här  sammanhanget  syfta  till  att  analysera  olika

maktförhållanden  mellan  olika  ämnesområden  inom  matematik,  såsom  algebra.  Om

ämnesområdet är tydligt avgränsat mot övrigt innehåll kan klassificeringen anses vara stark

medan klassificeringen istället  är  svag om ämnesområdet  istället  är  integrerat  med övriga

områden (Bernstein & Lundgren 1983).

Pedagogiska  diskurser  definierar  Bernstein  (1996,  s.  184-185;  Singh  1997)  som  en

uppsättning  regler  eller  procedurer  för  skapandet  av kunskap från pedagogisk  samverkan.

Bernstein talar om två olika typer av pedagogiska diskurser, en undervisningsdiskurs och en

normativ diskurs, som handlar om social ordning. Han hänvisar till forskning som delar upp

och gör skillnad mellan den officiella och den dolda läroplanen, och menar att det enbart finns

en pedagogisk diskurs som formar kunskapen av läroplanen. Den pedagogiska diskursens två

delar har istället ett ömsesidigt förpliktigande mot varandra då undervisningsdiskursen bäddar

in färdigheter i en social ordning som gör att en specifik läroplansidentitet alltid utgörs av en

normativ diskurs. Den normativa diskursen är den som sätter gränser för vilka möjligheter

som finns och vad som är tänkbart respektive otänkbart inom skolväsendet.

Då kunskaper från läroplanen flyttas från en arena till en annan skapar det ett utrymme för

maktförändring  och  följaktligen  en  förändring  i  ideologisk  mening.  Denna  process  där

kunskap  förflyttas  mellan  olika  arenor  kallar  Bernstein  för  rekontextualisering  (Bernstein

1996, s. 56-59; Singh 1997). Han menar att det skapas ett ideologiskt luftrum varje gång som

en sådan arenaförflyttning sker och när förflyttningen skett ger det upphov till selektion och

omtolkningar. I det här arbetet finns det flera arenor som berör diskursen skolalgebra. Från

forskning, via läroplanen,  till  läroböcker och skolor, fram till  läraren som undervisar sina

elever. Genom den rekontextualiseringen finns det många viktiga aspekter som kan påverkas i

endera riktningar.
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Syfte och frågeställningar

Syftet  med  den  här  studien  är  att  analysera  hur  aktuella   svenska  läroböcker  behandlar

ämnesområdet algebra i relation till vad den senaste internationella forskningen bedömer vara

viktiga  algebraiska  områden.  Det  övergripande  syftet  är  att  analysera  hur  ämnesområdet

algebra  skiljer  sig  från  olika  arenor.  Detta  är  speciellt  intressant  eftersom svenska elever

resultatmässigt haft en negativ trend i jämförande internationella undersökningar i matematik.

Sedan 1995 har svenska elever presterat sämre för varje ny undersökning i matematik, både

jämfört med svenska elever och jämfört med andra OECD-länders elever (Skolverket 2012;

Skolverket 2013). En viktig orsak till varför området algebra valts ut till det här arbetet är att

algebra är en av de inriktningar där svenska elever presterat sämst och där resultaten genom

alla år, t.o.m. 2011, varit under genomsnittet i jämförelse med andra OECD-länders elever

(Skolverket  2012).  Eftersom läroböcker  i  matematik  används  som bas  i  undervisningen  i

svenska klassrum (Ibid.) är det viktigt att undersöka och analysera dess innehåll. Vidare finns

det idag inte någon statlig läromedelsgranskning i Sverige, vilket  gör det extra viktigt  för

andra medverkande att inventera läroböcker.

Den här studiens forskningsfrågor är:

1.   Utifrån den ledande internationella forskningen inom algebradidaktik, vilka olika 
delar av algebra finns representerad i svenska läroböcker?

2.   Med utgångspunkt från inventeringen i fråga 1, vilka skillnader och likheter finns 
det mellan de två mest populära svenska matematikböckerna för mellanstadiet?

13



Metod

Följande  kapitel  kommer  förklara  hur  forskningsfrågorna  ska  kunna  besvaras;  hur

datainsamlingen ska gå till för att införskaffa information och hur materialet ska analyseras.

Empiri

De läroböcker som används i den här studien; Eldorado och Matte Direkt, är två av de mest

använda  läroböckerna  inom matematik  i  den  svenska  grundskolan  (Neuman  et  al.  2016),

vilket är anledningen till att de används i det här arbetet. Däremot innefattar analysen inte alla

böcker  som  ingår  i  respektive  serie,  utan  det  finns  en  avgränsning  till  de  böcker  som

rekommenderas  för  mellanstadiets  årskurser;  4  till  6.  Inom dessa  läroboksamlingar  ingår

nästan  samtliga  uppgifter  med  algebraiskt  innehåll  i  studien.  Närmare  bestämt  är  det

grunduppgifterna samt två olika nivåer på fortsättningsuppgifterna som ingår. Detta har valts

ut eftersom övriga uppgifter antingen är repetitionsuppgifter eller extrauppgifter. Det är en

struktur som läroboksserierna har gemensamt och det blir ett liknande antal uppgifter från

serierna  som  ingår  i  studien.  Mer  precis  beskrivning  hittas  under  respektive

lärobokspresentation nedan. 

Eldorado

Det förlag som ger ut läroboksserien Eldorado är Natur & Kultur och serien sträcker sig från

förskoleklass fram till årskurs 6. För mellanstadiets elevböcker i årskurserna 4-6 ingår det 6

stycken elevböcker som representerar varje termin.

Läromedlet för mellanstadiet består av:

 Grundbok (A&B) som även finns som digitalbok med ljud samt som ”skriva i bok”

där eleverna kan skriva direkt i läroboken.

 Lärarbok

 Facit

Varje kapitel  innehåller ett lärandemål i taget där de först jobbar med grundkursen för att

därefter ha möjlighet att välja mellan två olika svårighetsnivåer. Antingen de blåa sidorna,

som ligger på samma svårighetsgrad som grundkursen, eller de röda sidorna som innehåller

mer  utmanande  uppgifter.  Varje  kapitel  avslutas  med  utvärdering,  diagnos,

repititionsuppgifter och problemlösningsuppgifter. 

14



De uppgifter som ingår i den här studien är grundkursuppgifterna samt de blåa och röda

uppgifterna.

Matte Direkt

Matte Direkt är en läroboksserie för förskoleklass till årskurs 9 och ges ut av förlaget Sanoma

Utbildning. De elevböcker som tillhör mellanstadiets årskurser; 4-6, kallas för Borgen och är

6 till antalet, en för varje termin. 

Läromedlet Borgen består av:

 Elevbok (A&B)

 Lärarhandledning

 Läxbok

 Fördjupningsbok

 Träningshäfte

Böckerna innehåller fem kapitel som alla har samma strukturella uppbyggnad. De börjar med

en samtalsbild  kring det  ämne som kapitlet  handlar  om och presenterar  även målen  samt

tillhörande  matematiska  termer.  Därefter  finns  det  räkneuppgifter  i  s.k.  Borggården till

eleverna som avslutas med en diagnos. De elever som tycker diagnosen är för svår får räkna

vidare i den blåa avdelningen som kallas för Rustkammaren medans övriga elever får räkna

vidare i röda avdelningen  Tornet där uppgifterna är mer utmanande. Förutom ovanstående

räkneuppgifter  innehåller  även  varje  kapitel;  gruppuppgifter,  ”sant  eller  falskt”-frågor,

sammanfattande uppgifter, problemlösningsuppgifter samt repititionsuppgifter.

I den här studien ingår grunduppgifterna i Borggården samt de blåa och röda uppgifterna

som heter Rustkammaren respektive Tornet.

Analytiskt verktyg

Analysverktyget  för det här arbetet  är  hämtad från en studie (nämnd i  Tidigare forskning

ovan) som utförts av Blanton et  al.  (2015) som handlar om tidigt  införande av algebraisk

undervisning för elever i USA. Forskarna jämför skillnaden mellan elever som fått ta del av

forskningsstyrd  algebraisk  undervisning  och  elever  som  följer  den  lokala  kursplanen  i

matematik.  Studien  visar  på  betydande  framgångar  för  dem  elever  med  algebraisk

undervisning (Blanton el al. 2015, s. 39). Den algebraiska undervisningen som eleverna fick

grundar sig i en kategorisering av algebra där Blanton et al. (2015, s. 44) menar att grenarna i

kategoriseringen  är  fundamentala  för  att  förstå  algebra,  även  om det  går  att  kategorisera

algebra på andra sätt. Blanton et al. (2015, s. 43) kallar dessa grenar big ideas och de är fem
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till  antalet; 1)  likvärdighet, uttryck, ekvationer och olikheter,  2)  generaliserad aritmetik, 3)

funktioner, 4) variabler och 5) proportionellt resonemang2. Det är den kategoriseringen som

används för att kategorisera de algebraiska uppgifterna i läromedlen. Här nedan kommer en

utförligare beskrivning av vilka typer av förmågor som ingår under respektive område. Notera

att  den  sista  kategorin  Proportionellt  resonemang  inte  beskrivs  i  staplar  som  övriga

kategorier  och att  andra källor  använts  för  definitionen.  Det  är  för  att  den kategorin  inte

innefattades i Blanton et al.'s (2015) studie, som berörde elever i årskurs 3.

1. Likvärdighet, uttryck, ekvationer & olikheter (EEEI)

 Tolka ekvationer skrivna i olika format (annat än a+b=c) och utvärdera om de är sanna

eller falska

 Lösa  öppna  tal  (som  8+5=_+4)  genom  resonera  om  den  strukturella  relationen  i

ekvationen

 Använda variabla uttryck för att skapa linjära problemsituationer

 Identifiera  meningen  med  variabler  som  används  för  att  representera  en  okänd

kvantitet

 Tolka algebraiska uttryck i sammanhanget av ett problem

 Skapa problemsituationer för att göra linjära ekvationer i form av x+a=b

 Analysera en ekvation för att bestämma värdet av en variabel

2. Generaliserad  aritmetik (GA)

 Analysera information för att dra slutsatser om aritmetiska relationer

 Uttrycka slutsatser i ord och/eller variabler

 Identifiera värden eller domäner av värden där en hypotetisk generalisering är sann

 Beskriv meningen av en repeterad variabel eller olika variabler i samma ekvation

 Identifiera en generalisering som används

 Rättfärdiga  en  aritmetisk  generalisering  genom  empiriska  argument  eller

representationsbaserade argument; undersöka begränsningar med empiriska argument

3. Funktioner (FT)

 Skapa linjär data och organisera in dessa i en tabell

 Identifiera meningen med en variabel som används för att representera en förändrad

kvantitet

 Identifiera återkommande mönster och beskriva i ord; för att förutsäga närliggande

data

 Identifiera en kovariational relation och beskriva den med ord

 Identifiera regler i en funktion och beskriva med ord och variabler

2 Equivalence,  Expressions,  Equations  &  Inequalities;  Generalized  Arithmetic;  Functional  Thinking;
Variable; Proportional Thinking.
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 Använda en funktionsregel för att förutsäga vida funktionella värden

 Ge ett värde till en beroende variabel, bestämma värdet av den oberoende variabeln

(omvändning)

 Konstruera en graf med koordinater

4. Variabler (Var)

 Använda variabler för att representera aritmetiska generaliseringar

 Undersöka meningen med en repeterad variabel eller olika variabler i en ekvation eller

matematisk regel

 Använda  variabler  för  att  representera  en  okänd  kvantitet  (oföränderlig  eller

föränderlig)

 Förstå att en variabel är mätandet eller mängd av ett objekt, snarare än objektet

 Tolka meningen av en variabel i ett problemsammanhang

 Använda variabler för att representera linjära problemsituationer

 Beskriva en funktionsregel med hjälp av variabler

(översatt från Blanton et. al. 2015, s. 45)

5. Proportionellt  resonemang (PR)

Refererar till möjligheten att föra algebraiska resonemang om två generaliserade kvantiteter

som är relaterade på ett sådant sätt att förhållandet mellan kvantiteterna är konstant (Blanton

et  al.  2015,  s.  45).  Kiselman  och  Mouwitz  (2008,  s.  98)  definierar  proportionalitet  som

sambandet  mellan  två  storheter  där  kvoten  mellan  storheterna  är  konstant  och  förklarar

närmare genom ekvationen y=kx där y och x är proportionella mot varandra då det finns en

konstant  (k).  Relationen mellan  cirkelns  radie  och dess omkrets  eller  priset  på x kg med

kilopriset y kr är andra exempel på proportionaliteter (Karlsson & Kilborn 2014, s. 73-74).

Genomförande

Den här studien är en innehållsanalys, vilket betyder att texterna studeras på ett kvantifierande

sätt (Stukát 2005, s. 53). De algebraiska uppgifterna i läroboksserierna kategoriseras utifrån

analysverktyget  Blanton  et  al.'s  (2015)  kategorisering  av  algebra  för  att  få  ett  resultat

angående hur frekvent de olika kategorierna förekommer.  Det här är också en komparativ

studie eftersom olika läroböcker inom samma ämne jämförs med varandra (Ibid.). I det här

arbetet är det Eldorado och Matte Direkt som jämförs för att få ett resultat som kan visa på

vilka skillnader och likheter som finns mellan läroböckerna.

Alla uppgifter med algebraiskt innehåll kategoriseras i enlighet med analysverktyget. Med

uppgift avses i den här studien de tal som ligger under ett visst uppgiftsnummer. Det innebär

att en uppgift kan innehålla flera deluppgifter. Vanligtvis benämns deluppgifterna inom en
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uppgift som bokstäver; a), b), c), d) etc. En uppgift kan således innehålla flera kategorier,

både genom att olika deluppgifter kan ha olika karaktär men även genom att en uppgift i sig

kan innehålla flera kategorier.  Det som sker då är att  de till  räkningen anses tillhöra flera

kategorier – och tillräknas i flera kategorier - där ingen hänsyn tas till vilken kategori som

uppgiften kan sägas tillhöra mest. För resultatet innebär det att andelen uppgifter som läggs

till  i  samtliga  kategorier,  i  relation  till  andelen  algebraiska  uppgifter,  överstiger  hundra

procent.

Här  nedan kommer  exempel  och kommentarer  på hur  typiska  uppgifter  inom de  olika

kategorierna kan se ut i Eldorados och Matte Direkts läroböcker för mellanstadiet.

Likvärdighet, uttryck, ekvationer & olikheter (EEEI)

Den  här  kategorin  representeras  vanligen  genom ekvationer  av  olika  svårighetsgrad  men

också i uppgifter då likhetstecknets betydelse behandlas, där eleverna t.ex. ska svara på om

olika  likheter  stämmer  eller  inte.  Även  manipulationer  som förenklingar  ingår  i  den  här

kategorin.

 Figur 1. Matte Direkt Borgen 6A (Carlsson, Liljegren & Falck 2012, s. 143)

Generaliserad  aritmetik (GA)

Uppgifter där eleverna ska fortsätta på talmönster genom generalisering är typiska för den här

kategorin men också uppgifter där eleverna ska fortsätta på mönster av figurer.
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Figur 2. Eldorado 6A (Forsbäck & Olsson 2013, s. 33)

I figur 2 ska eleverna både rita figurer och fortsätta på talmönstret.  Att eleverna även ska

kunna generalisera större figurer genom att använda sig av variabeln ”n” innebär att den här

uppgiften även ingår i kategorin Variabler (Var).

Funktioner (FT)

I den här kategorin handlar uppgifterna i läroböckerna främst om att bygga upp förmågan att

konstruera och läsa av grafer. Uppgifterna nedan är exempel på tidiga uppgifter inom den här

kategorin där eleverna ska läsa av ett antal koordinater.

Figur 3. Matte Direkt Borgen 6A (Carlsson Liljegren & Falck 2012, s. 112)

Variabler (Var)

Till skillnad från EEEI-uppgifter tillhör uppgifter i den här kategorin de tal där eleverna själva

ska skriva ut algebraiska uttryck. Om eleverna även ska räkna ut de algebraiska uttrycken

innebär det att uppgiften innefattar båda kategorierna (EEEI och Var).
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Figur 4. Eldorado 6A (Forsbäck & Olsson 2013, s. 13)

I exemplet ovan ska eleverna enbart skapa algebraiska uttryck vilket följaktligen innebär att

de endast tillhör berörda kategori.

Proportionellt resonemang (PR)

Den här kategorin går att hitta i uppgifter där förhållandet mellan generaliserade kvantiteter är

konstant.  I  exemplet  nedan innebär  det  att  förhållandet  mellan  figurens  bas  och längd är

densamma för båda figurerna eftersom rektanglarna är likformiga.

Figur 5. Eldorado 6A (Forsbäck & Olsson 2013, s. 93)

Studiens tillförlitlighet

Här diskuteras studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.

Reliabiliteten har att göra med kvaliteten på mätinstrumentet, hur tillförlitlig den är (Stukát

2005, s. 125). Hur skulle resultatet se ut om någon annan gjort undersökningen eller om den

gjorts vid ett annat tillfälle? Hur mycket skulle värdena skilja sig? Det som i den här studien

talar för en hög reliabilitet är det faktum att kategorierna på förhand är konkret formulerade

vilket  gör  kategoriseringen  lättare  att  genomföra.  Det  faktum  underlättar  ambitionen  att

studien ska bli likvärdig oberoende på vem som genomför den. Enligt Stukát (2005, s. 126)

kan man  kontrollera  reliabiliteten  genom att  göra  om undersökningen för  att  jämföra  om

resultaten stämmer. Det är något som också gjorts. Dessutom har de avsnitt och uppgifter som

kan anses vara svårare att kategorisera, eller som i någon aspekt ligger i en gråzon, analyserats
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vid  flera  tillfällen  och  diskuterats  med  insatt  part.  Det  som  i  det  här  fallet  kan  göra

reliabiliteten osäker ligger hos den person som genomför analysen. Om exempelvis misstag

gjorts eller om något missuppfattats. För att minimera den risken måste man vara noggrann

och påläst i ämnet. Trots det finns det inga garantier för att resultatet inte skulle skilja sig om

någon annan genomför undersökningen även om denne är lika noggrann och påläst. Däremot

bör inte skillnaden kunna bli så pass stor att slutsatserna från resultatet  kan motsägas och

reliabiliteten får därmed anses vara hög.

Validiteten handlar istället om studiens giltighet, hur bra mätinstrumentet mäter det som

avses att mätas. En förutsättning för hög validitet är hög reliabilitet men det är inte tillräckligt

eftersom fel saker kanske mäts  (Stukát 2005, s. 125-126). I det här arbetet  får validiteten

anses vara hög då resultatet  i undersökningen är konkreta svar till  forskningsfrågorna som

formulerats, redan i ett direkt led. Sedan kan även vidare information läsas in.

Slutligen kommer frågan om resultatet kan generaliseras eller inte. Då studien koncentrerar

sig på de två populäraste läroböckerna i matematik för mellanstadiet skulle man till viss del

kunna göra ett antagande att även andra läroböcker följer ett liknande mönster gällande de

likheter  som finns. Detta också eftersom att  ledande produkter ofta även fungerar som en

förebild. Om det finns resultat som istället skiljer sig mellan läroböckerna går det ändå att dra

en form av slutsats om att det även skiljer sig mellan andra läroböcker.

Etiska hänsynstaganden

Inom  forskning  finns  det  vissa  forskningsetiska  principer  att  förhålla  sig  kring.

Vetenskapsrådet för humaniora och samhällskunskap har anammat fyra stycken huvudkrav

vars syfte är att fungera som norm för relationen mellan forskare och deltagare (Codex, s. 6).

Dessa huvudkrav kallas för; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och

nyttjandekravet. Då den här studien berör läromedel och är en textanalys är kraven ingenting

som det här arbetet behöver förhålla sig till. Däremot bör det nämnas i det här sammanhanget

att de resultat som framkommer inte på något sätt kommer att manipuleras eller dylikt för att

tjäna någons intresse.
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Resultatanalys

Det  här  avsnittet  behandlar  resultat  och  analys  av  studien.  Först  kommer  de  olika

läroböckernas  resultat  för  varje  årskurs,  från  4:an  till  6:an,  att  presenteras  och  därefter

kommer en sammanslagen analys av varje läroboksserie. Detta både för att kunna jämföra de

olika  läroböckerna  men även för  att  få  ett  resultat  av  svenska läroböckers  behandling  av

algebra på nationell och generell nivå.

Resultaten redovisas först i stapeldiagram som sedan beskrivs i efterföljande kommentarer

där varje punkt från Blanton et al.:s (2015) sammanfattning, av fundamentala områden för att

lära  sig  behärska  algebra,  kommer  att  behandlas  var  för  sig  utifrån  kontexten  och

användningssättet i läroböckerna.

Årskurs 4

Diagram 1. Åk 4

Källa: Eldorado (Forsbäck & Olsson, 2011) och Matte Direkt Borgen (Falck, Picetti & Sundin, 2011).

Diagrammet omfattar 94 uppgifter.

Diagrammet visar att Eldorado för åk 4 har 57 uppgifter med algebraisk karaktär och av dessa

uppgifter tillhör 29 stycken kategorin EEEI och 28 stycken tillhör kategorin PR. Matte Direkt

Borgen för åk 4 har 37 uppgifter som samtliga tillhör kategorin EEEI.
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Eldorado

Likvärdighet, uttryck, ekvationer & olikheter (EEEI)

Av 57 algebraiska  uppgifter  i  Eldorados läroböcker  för årskurs 4;  4A och 4B,  tillhör  29

stycken (ca 51%) kategorin EEEI. I 4A tillhör samtliga åtta algebraiska uppgifter EEEI, i ett

kapitel som behandlar  symboler, räknesätt och räknelagar. Sju av uppgifterna har att göra

med likhetstecknets betydelse där eleverna ska tolka och bestämma om olika ekvationer är

sanna  eller  falska.  Den  åttonde  uppgiften  består  av  6  stycken  ekvationer  (se  figur  6).

Eldorado använder variabeln ”x” omgående för att representera ett okänt tal.

Figur 6. Eldorado 4A (Forsbäck & Olsson 2011, s. 50)

4B:s EEEI-uppgifter består alla av öppna tal där det finns en lucka på en annan plats än där

summan, produkten eller kvoten ska stå. Talen är bland aritmetiska uppgifter där de fungerar

som variation för traditionellt uppbyggda tal, där summan, produkten eller kvoten är öppen.

Proportionellt resonemang (PR)

Resterande algebraiska  uppgifter  för årskurs  4 tillhör  kategorin  Proportionellt  resonemang

(PR). I 4A finns inga sådana tal men i 4B är de 28 stycken uppgifter, vilket innebär att ca 49%

av alla uppgifter i årskurs 4 i läromedlet Eldorado som berör algebra har med proportionellt

resonemang att göra. Samtliga tal finns i ett avsnitt som behandlar skala. Uppgifterna går ut

på att rita om figurer från en skala till en annan och för att kunna göra det måste eleverna

kunna använda sig av proportionellt resonemang.

Matte Direkt Borgen

Likvärdighet, uttryck, ekvationer & olikheter (EEEI)

I Matte Direkt Borgens båda läroböcker för årskurs 4 förekommer det 37 olika uppgifter som

är av algebraisk karaktär. 32 av dem går att hitta i 4A och resterande 5 i 4B. Alla tillhör

kategorin Likvärdighet, uttryck, ekvationer & olikheter (EEEI). De flesta uppgifterna består

av öppna tal och samtliga är utspridda i ickealgebraiska sammanhang. Med ickealgebraiska

sammanhang menas att det är i sammanhang där algebra inte behandlas specifikt. På platsen i
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ekvationen där den okända variabeln ska stå har läroboksförfattarna använt sig av frågetecken,

sjörövarflaggor och noter.

Årskurs 5

Diagram 2. Åk 5

Källa:  Eldorado (Forsbäck  &  Olsson,  2012) och  Matte  Direkt  Borgen (Falck  &  Picetti,  2013).

Diagrammet omfattar 229 uppgifter.

Diagrammet visar att  Eldorado för åk 5 har 162 uppgifter med algebraisk karaktär och av

dessa uppgifter tillhör 76 stycken kategorin EEEI, 35 uppgifter tillhör GA, 34 uppgifter tillhör

FT och 44 stycken tillhör kategorin Var.  Matte Direkt Borgen för åk 5 har 67 algebraiska

uppgifter som samtliga tillhör kategorin EEEI.

Eldorado

Likvärdighet, uttryck, ekvationer & olikheter (EEEI)

I  de  båda  läroböckerna  från  årskurs  fem  i  Eldorado finns  det  162  uppgifter  som är  av

algebraisk  karaktär.  76  stycken  av  dem,  som motsvarar  ca  47%,  är  EEEI-uppgifter.  Alla

uppgifter  går  att  hitta  i  lärobok 5A där  det  finns  ett  specifikt  kapitel  som behandlar  just

algebra. Uppgifterna består av öppna tal; likheter och olikheter; samt några textuppgifter. På

platsen där den okända variabeln ska stå använder sig läroboksförfattarna av antingen ”x”

eller en lucka.

Generaliserad aritmetik (GA)

35 uppgifter av 162 (ca 22%) innefattar generaliserad algebra. Samtliga i lärobok 5A i det

kapitel som behandlar algebra. 16 av dem är tolkning och uträkningar av numeriska uttryck
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medans 19 av dem har med mönster att göra. Med numeriska uttryck menas att eleverna ska

dra slutsatser om aritmetiska relationer som hur vissa räknelagar fungerar. Numeriska uttryck

fungerar som en introduktion för en algebra där okända variabler börjar användas, senare i

samma kapitel.

I uppgifterna med mönster ska eleverna kunna identifiera en generalisering som används

och  rättfärdiga  den  genom  empiriska  argument  eller  representationsbaserade  argument.

Uppgifterna består både av rena talmönster samt mönster av symboler. Variabeln ”n” används

för att kunna beskriva allmänna generaliseringar.

Funktioner (FT)

Lärobok 5B har 34 stycken algebraiska uppgifter och samtliga har med funktionellt tänkande

att göra. Av alla algebraiska uppgifter för årskurs fem står Funktioner (FT) för cirka 21%.

Läroboken behandlar koordinatsystem och strukturen för uppgifterna i grunduppgifterna samt

blå - och röd avdelning är upplagt på liknande sätt där progressionen för eleverna går från att

kunna läsa av och sätta ut koordinater till att kunna rita egna koordinatsystem. Uppgifterna

ingår i ett kapitel som behandlar just funktioner.

Variabler (Var)

44 stycken,  eller  ca 27%, av uppgifterna innefattar  Variabler  (Var).  Och samtliga hittas  i

lärobok 5A i kapitlet om algebra. Området behövs i ekvationsuppgifter då eleverna ska tolka

meningen av en variabel i ett problemsammanhang eller ekvation. Några av uppgifterna går

exempelvis  ut  på  att  eleverna  ska  para  i  hop  rätt  ekvation,  av  ett  antal  förslag,  med  ett

problem.  I  samtliga  räkneavdelningar  finns  det  även  uppgifter  där  eleverna  ska  använda

variabler för att representera linjära problemsituationer.

Även i avsnittet om mönster där generaliserad aritmetik används behöver eleverna använda

sig av variabler för att representera de algebraiska generaliseringarna i mönstren. Detta görs,

som beskrivits ovan, genom användning av variabeln ”n”.

Matte Direkt Borgen

Likvärdighet, uttryck, ekvationer &olikheter (EEEI)

Precis  som  i  Matte  Direkt  Borgens läroböcker  för  årskurs  4,  ingår  samtliga  algebraiska

uppgifter i kategorin Likvärdighet, uttryck, ekvationer & olikheter (EEEI). Däremot är de fler

till  antalet  i  årskurs  5;  67 stycken varav 34 i  5A och 33 i  5B.  I  5A är  talen  utspridda i

ickealgebraiska sammanhang som;  De 4 räknesätten,  Stora tal och  Vikt  och volym där de

fungerar som variation från traditionellt uppbyggda tal. I 5B ingår en majoritet av talen (22 av

25



33) i ett kapitel som behandlar geometri. Uppgifterna går ut på att ta reda på graden hos en

vinkel genom att ha information på gradantalet på övriga vinklar genom regeln för summan

av samtliga vinklar. Den okända vinkeln är utbytt mot diverse bokstäver.

I 5B använder sig författarna för första gången av ”x” som symbol för en okänd variabel.

Fram till dess varieras symbolen bland annat mellan snäckskal, kannor, bilar, påsar, lådor,

frågetecken, svärd, nycklar, ”lutande tornet i Pisa”, stövlar, kepsar, sköldar och ett spöke.

Figur 7. Matte Direkt Borgen 5A (Falck & Picetti 2013, s. 74)

Här  är  ett  exempel  (figur  7)  från  Matte  Direkt i  samband  med  måttenheter  där  tre

ekvationsuppgifter  går  att  hitta.  Däremot  används  inte  ”x”  utan  den  okända  variabeln

representeras av en keps.

Årskurs 6

Diagram 3. Åk 6

Källa:  Eldorado (Forsbäck & Olsson, 2013) och Matte Direkt Borgen (Carlsson, Liljegren & Falck,

2013). Diagrammet omfattar 405 uppgifter.

Diagrammet visar att  Eldorado för åk 6 har 228 uppgifter med algebraisk karaktär och av

dessa uppgifter tillhör 75 stycken kategorin EEEI, 45 uppgifter tillhör GA, 35 uppgifter tillhör

FT, 81 uppgifter tillhör Var och 66 stycken tillhör kategorin FT. Matte Direkt Borgen för åk 6
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har 177 algebraiska uppgifter där 60 uppgifter tillhör kategorin EEEI, 12 uppgifter tillhör GA,

54 uppgifter ingår i FT, 64 tillhör Var och 25 av uppgifterna tillhör kategorin PR.

Eldorado

Likvärdighet, uttryck, ekvationer & olikheter (EEEI)

Eldorados läroböcker för årskurs 6 innefattar  228 uppgifter  som är algebraiska.  Av dessa

uppgifter tillhör 75 stycken (ca 33%) kategorin EEEI. Nästan alla går att hitta i ett kapitel i 6A

som handlar om just algebra och är på sidor där eleverna ska räkna ut diverse ekvationer.

Fortfarande använder sig författarna av luckor ibland men mestadels används variabeln ”x”.

Generaliserad aritmetik (GA)

45 stycken uppgifter, motsvarande ca 20%, ingår i kategorin Generaliserad aritmetik (GA).

Precis  som  var  fallet  i  årskurs  5  finns  det  två  olika  typer  av  generaliserad  aritmetik  –

numeriska uttryck & mönster - som ingår i kapitlet som handlar om algebra. 

Funktioner (FT)

Samtliga algebraiska uppgifter där funktionellt tänkande ingår är i 6B och alla, med ett par

undantag, finns i samma kapitel som heter  Samband och förändring. Det är sammanlagt 35

stycken, vilket motsvarar ca 15%. Uppgifterna går från koordinatsystem, som behandlades i

årskurs 5, till grafer där eleverna ska kunna rita egna grafer.

Variabler (Var)

81 uppgifter (ca 36%) går under den här kategorin. Alla i lärobok 6A och alla (utom en) är i

kapitlet om algebra. De flesta uppgifterna är problemsituationer där eleverna ska använda sig

av variablen ”x” för att lösa dem eller uppgifter där generaliseringar i talmönster ska göras

med hjälp av variabeln ”n”.

Proportionellt resonemang (PR)

Uppgifter där förmågan till proportionellt resonemang behövs räknas till 66 stycken, vilket

motsvarar  ca  29%.  De  hittas  i  uppgifter  i  båda  böckerna  under  tre  olika  kapitel  och

sammanhang.  Det  första  sammanhanget  är  i  kapitlet  Samband  och  förändring där  även

funktionellt tänkande ingår. Det andra är i uppgifter som behandlar skala och likformighet och

det sista sammanhanget är i uppgifter som avhandlar hastighet.  Samband och förändring  är

det enda kapitlet i serien som uttalat skriver ut begreppet proportionalitet.
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Matte Direkt Borgen

Likvärdighet, uttryck, ekvationer & olikheter (EEEI)

I 60 av 177 uppgifter (ca 34%) ingår kompetenser inom EEEI i läroböckerna 6A & B. I det

femte  och sista  kapitlet  i  lärobok 6A kommer  det  första  kapitlet  som enbart  handlar  om

algebra. Det är också där de flesta algebraiska uppgifter finns. Majoriteten av uppgifterna är

ekvationer där variabeln ”x” för det mesta används.

Det  finns  även åtta  stycken  problemlösningsuppgifter  där  eleverna  ska använda sig av

ekvationer. Samtliga av dessa tal finns i den röda avdelningen av det algebraiska kapitlet.

Generaliserad aritmetik (GA)

12 uppgifter tillhör Generaliserad aritmetik och det motsvarar ca 7% av de båda läroböckerna

i åk 6. Samtliga av talen är i uppgifter som har med mönster och figurer att göra, i kapitlet

som heter Algebra. Dessa finns bland grunduppgifterna och i blå avdelning – ingen i den röda.

Funktioner (FT)

Cirka 31%, eller 54 stycken, av uppgifterna handlar om funktionellt tänkande och samtliga

går  att  hitta  i  ett  eget  kapitel  i  lärobok  6A  som  heter  Koordinatsystem  och  lägesmått.

Progressionen går från att eleverna ska tolka och rita in punkter i ett koordinatsystem till att

tyda  grafer/diagram.  I  endast  en  uppgift,  som finns  bland grunduppgifterna,  ska eleverna

själva rita en graf/diagram. 

Variabler (Var)

64 stycken av talen tillhör kategorin Variabler (Var). Det motsvarar ca 36% av de algebraiska

uppgifterna. De finns i nämnda kapitel som behandlar algebra. Till att börja med ingår de i

uppgifter där eleverna introduceras för algebraiska uttryck. De förekommer också i avsnittet

där eleverna ska rättfärdiga aritmetiska generaliseringar av mönster. Slutligen går de även att

hitta  i  den  röda  avdelningens  textuppgifter  där  eleverna  ska  använda  variabler  för  att

representera linjära problemsituationer.

Proportionellt resonemang (PR)

Den  sista  kategorin  förekommer  i  25  av  uppgifterna  vilket  är  14%  av  de  algebraiska

uppgifterna.  Samtliga  går  att  hitta  i  kapitlet  Koordinatsystem  och  lägesmått och  finns  i

sammanhanget där eleverna ska tolka grafer. Samtliga uppgifter har också att göra med priset

i relation till tid eller kilo. 
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Årskurs 4-6, Eldorado & Matte Direkt Borgen

Diagram 4. Åk 4-6

Källa:  Eldorado (Forsbäck & Olsson, 2013) och  Matte Direkt  Borgen (Carlsson,  Liljegren, Falck,

Picetti & Sundin, 2013). Diagrammet omfattar 728 uppgifter.

Diagrammet visar att  Eldorados hela läroboksserie för mellanstadiet har 447 uppgifter med

algebraisk karaktär och av dessa uppgifter tillhör 180 stycken kategorin EEEI, 80 uppgifter

tillhör  kategorin  GA,  69  uppgifter  tillhör  FT,  125  uppgifter  tillhör  Var  och  94  stycken

uppgifter tillhör kategorin FT.  Matte Direkt Borgens hela läroboksserie har 281 algebraiska

uppgifter  där  164 uppgifter  tillhör  kategorin  EEEI,  12  uppgifter  tillhör  GA,  54 uppgifter

tillhör FT, 64 uppgifter tillhör Var och 25 av uppgifterna tillhör kategorin PR.

Algebraiska uppgifter

Eldorado har 447 uppgifter som kan räknas till algebraiska kompetenser medan Matte Direkt

Borgen har 281 stycken. En fundamental skillnad mellan serierna är att Eldorado introducerar

algebra redan i årskurs fem genom kapitlet Algebra medan Matte Direkt väntar till årskurs 6.

Samtidigt har  Eldorado ytterligare ett kapitel i årskurs 6 som behandlar algebra. En annan

skillnad är att  Eldorado har  uppgifter och avdelningar i övriga kapitel som är algebraiska

medan motsvarande  uppgifter  inte  finns  i  Matte  Direkt.  Alternativt  att  de finns  men  inte

kategoriserats  till  algebra då de inte innefattar  algebraiskt tänkande, samtidigt som de inte

heller är en introduktion till algebraiskt tänkande. Detta kommer konkretiseras nedan.
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Likvärdighet, uttryck, ekvationer & olikheter (EEEI)

Den dominerande kategorin bland de fem kompetenserna är EEEI. I Eldorado ingår kategorin

EEEI i 40% av de algebraiska uppgifterna och i Matte Direkt Borgen är det majoriteten, 58%.

I antal är det jämnare; 180 - mot 164 uppgifter i vardera sex läroböcker. I båda serierna är

uppgifterna utspridda som enklare ekvationer i samband med färdighetsträning inom ett annat

område än algebra eller stationerade i kapitlen som behandlar algebra. I både  Eldorado och

Matte Direkt Borgen ingår ekvationer dessutom i kapitel som behandlar geometri. En skillnad

mellan läroböckerna är att Eldorado introducerar variabeln ”x” omgående, i åk 4, i samband

med ekvationer medan Matte Direkt väntar till åk 5 och använder det inte kontinuerligt fören

algebra introduceras i åk 6.  Matte Direkt har dock en sak som Eldorado saknar och det är

problemlösningsuppgifter  som  ska  lösas  med  hjälp  av  ekvationer.  Eldorado har

problemlösningsuppgifter som kan lösas med hjälp av ekvationer men som inte nödvändigtvis

behövs. 

Generaliserad aritmetik (GA)

I Eldorado är det ca 18% av de algebraiska uppgifterna som innehåller generaliserad aritmetik

och motsvarande siffra i  Matte Direkt Borgen är 4%, vilket gör den till  bokseriens minsta

kategori. Räknat i antal är det 80 uppgifter mot  Borgens 12 uppgifter. I båda serierna ingår

mönster och talmönster, som är en del av generaliserad aritmetik, i algebrakapitlen. Eldorado

har,  som tidigare beskrivits,  två sådana kapitel  jämfört  med en i  Borgen.  Eldorados båda

algebrakapitel  börjar  med  numeriska  uttryck  (se  figur  8)  som  innehåller  generaliserad

aritmetik vilket är ett avsnitt som saknas helt i Matte Direkts algebrakapitel. Det är också en

anledning till den stora skillnaden serierna emellan.

Figur 8. Eldorado 6A (Forsbäck & Olsson 2011, s. 10)

Funktioner (FT)

Funktioner (FT) är den kategori som siffermässigt är jämnast mellan de fem kategorierna.

Mellan bokserierna är siffrorna för Eldorado 69 stycken uppgifter som motsvarar ca 15% mot

Matte Direkts 54 stycken, som motsvarar ca 19%. I Eldorado är de uppdelade i två kapitel. Ett

lite  enklare  i  åk  5  där  eleverna  ska  träna  på  att  sätta  ut  koordinater  och  ett  i  åk  6  där
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uppgifterna utvecklas till grafer med proportionella samband.  Borgen har istället ett kapitel

för åk 6 som behandlar samma typ av uppgifter och färdigheter.

Variabler (Var)

I  Eldorado är  det  125  uppgifter  och  ca  28%  av  de  algebraiska  uppgifterna  som  tillhör

kategorin Variabler (Var) och i Matte Direkt Borgen är det 64 uppgifter och ca 23%. I båda

serierna  går  så  gott  som alla  att  hitta  i  kapitlen  som behandlar  algebra  och särskilt  i  de

inledande uppgifterna där den okända variabeln hanteras. Även i den avdelning där talmönster

behandlas,  inom  samma  kapitel,  behövs  kompetenser  inom  den  här  kategorin  då

generaliseringar ska beskrivas med hjälp av en okänd variabel där de dock använder olika

bokstäver som representationsbokstav.

Proportionellt resonemang (PR)

94  uppgifter  och  ca  21%  av  de  algebraiska  uppgifterna  i  Eldorado har  att  göra  med

proportionellt resonemang medan motsvarande siffror i Matte Direkt Borgen är 25 uppgifter

och  ca  9%.  Likheten  mellan  läroboksserierna  är  att  de  ingår  i  det  kapitel  i  åk  6  med

koordinatsystem och funktionellt tänkande där grafer ska tolkas och ritas. I  Eldorado heter

kapitlet Samband och förändring och i Borgen heter kapitlet Koordinatsystem och lägesmått.

Det  är  också de enda kapitlen  som begreppet  proportionalitet  används.  Skillnaden mellan

serierna är att Eldorado har ett par andra sammanhang där proportionellt resonemang behövs.

Det ena är om hastighet (som inte behandlas i Borgen) och det andra är uppgifter med skala.

Skala  finns  även  i  Borgen men  de  uppgifterna  är  rena  multiplikationsuppgifter  där

proportionellt resonemang och algebraiskt tänkande inte behövs. Då de inte heller fungerar

som introduktion till andra uppgifter med algebraisk karaktär är de heller inte inräknade som

algebraiska uppgifter.
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Diskussion

I det här avsnittet kommer analysen och resultatet som presenterades ovan att sättas i relation

till tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkt. Dessutom kommer konsekvenser

av studiens slutsatser att diskuteras på olika nivåer.

Diskussion gentemot tidigare forskning

Utifrån studiens resultat kan man utläsa att  Eldorado börjar med algebra i form av enklare

ekvationer  (EEEI)  i  årskurs  4  samt  med  uppgifter  som  behandlar  proportionalitet  (PR).

Däremot finns det inte något uttalat algebraiskt avsnitt för åk 4. Ekvationerna är utspridda

medan proportionalitetsuppgifterna har med uträkningen av skala att göra. I årskurs 5 kommer

första  uttalade  algebraiska  avsnittet  i  form  av  kapitlet  Algebra  där  kompetenserna;

Likvärdighet,  uttryck,  ekvationer  &  olikheter (EEEI),  Generaliserad  aritmetik (GA)  och

Variabler (Var) behandlas. Då det även i åk 5 finns ett avsnitt där  Funktioner (FT) berörs

genom koordinatuppgifter innebär det att  Eldorado behandlat alla algebraiska kompetenser i

åk 5.  Matte Direkt  Borgen skiljer  sig från  Eldorado på det  sättet  att  de enda algebraiska

uppgifter som finns genom hela åk 4 och åk 5 är utspridda ekvationer (EEEI). Med utspridda

ekvationer menas att de inte ingår i ett specifikt algebraiskt avsnitt och att få ekvationer är

samlade på samma ställe. Det här är ett förhållningssätt, från båda serierna, som inte går i linje

med  den  forskning  från  exempelvis  Carraher  (2006)  och  Blanton  (2015)  som  menar  att

algebraiskt tänkande kan och bör ske redan i tidig ålder. Carraher (2006, s. 92-93) hänvisar

även till att det finns flera andra forskningsresultat som visar på att det är fördelaktigt att börja

med  algebra  i  tidigare  ålder.  Detta  gäller  framförallt  Matte  Direkt  som  skjuter  upp

introduktionen av algebra till åk 6 samtidigt som samtliga algebraiska uppgifter i åk 4 och 5

tillhör samma kategori av algebra.

Algebran är integrerad med övrig matematik samtidigt som det finns specifika kapitel som

behandlar  enbart  algebra;  två  i  Eldorado och  ett  i  Matte  Direkt,  där  kapitlen  präglas  av

introduktion  av ”x” som variabel  för det okända och dess funktion (Var),  ekvationer  och

manipulationer (EEEI), samt olika mönster av figurer och tal (GA). Olika enklare ekvationer

(EEEI) går att hitta i flera kapitel i båda läroboksserierna redan från årskurs 4. Ekvationer

ingår i geometriuppgifter i båda serierna och Eldorado behandlar även proportionalitet (PR)

inom geometri med hjälp av skala och likformiga figurer, samtidigt som funktioner (FT) har

egna kapitel i båda serierna; två i Eldorado och ett i Matte Direkt, där koordinater och grafer

behandlas. I samtliga av dessa kapitel ingår även samband och förändring (PR). Matte Direkt

Borgen är ensam om att ha riktiga problemlösningsuppgifter där ekvationer behövs genom att

använda en variabel som representation för det okända (EEEI; Var). Jakobsson-Åhls (2006)
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slutsats att interaktionen blivit starkare mellan algebra och övrig matematik och att en mer

abstrakt  algebra  ersatts  av  en  algebra  som  tillämpas  i  konkretare  sammanhang  verkar

fortfarande stämma av analysen att döma i den här studien. Den studie som Jacobsson-Åhl

(2006) utförde sträcker sig till år 2000 där den skolalgebraiska tidsperioden döpts till efter-Ny

Matematik och möjligtvis är det där som vi fortfarande befinner oss. Eftersom det här inte är

en  jämförande  studie  mellan  olika  tidsperioder  går  det  inte  att  säga  mycket  mer  än  att

skolalgebran inte verkar ha svängt tillbaka till en mer abstrakt nivå som präglade algebran i

tidigare  perioder  samt  att  algebran  fortfarande är  integrerad  med övrig matematik  och en

integrering med vardagen.

Variationen mellan olika algebraiska kompetenser skiljer sig mellan  Eldorado och Matte

Direkt.  Eldorado har  fler  algebraiska  uppgifter  men  uppgifterna  har  även  en  jämnare

fördelning mellan de olika algebraiska kompetenserna. Att uppgifterna är fler gör också att

variationen  inom  kategorierna  i  Eldorado har  större  variation  och  går  att  hitta  i  fler

sammanhang. Häggström (2008) menar att  variationen hos ekvationer är större i kinesiska

klassrum än i Sverige, dock avser den studien högstadiet där uppgifterna är mer komplexa

jämfört med mellanstadiet. Däremot finns det ingenting från den här undersökningens analys

som  visar  på  någon  antydan  till  större  variation  hos  ekvationerna  i  sig,  även  om

sammanhangen  ändras.  Lundberg  (2011)  visar  i  sin  tur  på  att  proportionalitetsuppgifter  i

svenska  läromedel  hanteras  på  ett  ensidigt  sätt,  samtidigt  som de  flesta  uppgifterna  i  de

undersökta läroböckerna går att hitta i geometriavsnitten men att begreppet proportionalitet i

samtliga  fall  har ett  eget  avsnitt  innan funktioner.  Till  skillnad från Lpo 94 som var den

aktuella läroplanen vid undersökningens tidpunkt nämner Lgr 11 begreppet proportionalitet. I

åk 4-6 nämns det i det centrala innehållet under Samband och förändring där även funktioner

ingår (Skolverket 2011, s. 58). Det är också någonting som de undersökta läroboksserierna

tagit fasta på då begreppet proportionalitet i samtliga två fall ingår i samma kapitel där även

funktioner ingår. I serierna går det att hitta ett varsitt i böckerna för åk 6. Matte Direkt har lagt

alla sina proportionalitetsuppgifter  inom det kapitlet  medan  Eldorado även har uppgifter  i

andra sammanhang som handlar om proportionalitet; exempelvis inom geometri genom skala

och likformighet.

Diskussion gentemot teoretisk utgångspunkt

Bernsteins  (1996)  klassificering  kan  utifrån  det  här  arbetet  appliceras  på  ämnesområdet

algebra där man kan man kan analysera det finns en tydlig inramning genom symboliska

gränser. Avgränsningens tydlighet är det som avgör om klassificeringen är stark eller svag.

Algebrans  klassificering  skiljer  sig  mellan  olika  arenor  såsom forskning,  läroplan  och

lärobok. Med utgångspunkt från Blanton et al.:s (2015) algebraiska kompetenser, som här får

representera den algebraiska forskningen, kan man konstatera att deras definition av algebra

skiljer  sig  från  läroplanens  (Skolverket  2011)  definition.  Kunskapsförflyttningens  process
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mellan  de  olika  arenorna  -  som  Bernstein  kallar  för  rekontextualisering  –   skapar  ett

ideologiskt luftrum där selektion och omtolkningar kan ske. Det kan vara en anledning till att

definitionerna skiljer sig från varandra. Av Blanton et al.s (2015) fem olika kategorier inom

algebraisk kompetens  har läroplanen enbart  med tre av dem under rubriken  Algebra i  det

centrala innehållet. De som saknas är Funktioner (FT) och Proportionellt resonemang (PR)

som istället ingår under rubriken Samband och förändring. I den här studien av läroböckerna

kan man konstatera att rekontextualiseringen från läroplanen inte förändrats i den aspekten

eftersom de algebraiska kompetenserna,  genom kapitelindelningen,  är uppdelade på precis

samma  sätt  som  läroplanens  centrala  innehåll.  Algebra  har,  med  andra  ord,  en  smalare

definition  i  både  läroplanen  och  i  läroböckerna  än  vad  den  har  i  forskarvärlden.

Klassificeringen av algebra får således ses som svag då en betydande del av ämnesområdet är

integrerat med övriga områden.

Att den svenska skolalgebran har svag klassificering innebär i sin tur att algebra inte har

någon högre maktposition inom matematiken i Sverige. Eftersom svenska elever i algebra,

enligt  internationella jämförande studier (Skolverket 2012), alltid legat under genomsnittet

skulle en delförklaring kunna vara att  algebra inte är tillräckligt betydande i  kontexten av

svensk matematik.

Konsekvenser av studiens slutsatser

Studien  visar  att  Likvärdighet,  uttryck,  ekvationer  &  olikheter (EEEI)  är  den  klart  mest

representerade kategorin i båda läroboksserierna där antalet uppgifter inte heller skiljer sig

nämnvärt.  Funktioner  (FT) liknar också varandra siffermässigt där antalet uppgifter når upp

till ungefär en tredjedel av EEEI-uppgifterna. Om det är en slutsats som även går att göra i

andra läroboksserier eller i andra läromedel skulle man i framtiden kunna studera. Resten av

kompetenserna;  Generaliserad  aritmetik (GA),  Variabler (Var)  och  Proportionellt

resonemang (PR), skiljer sig åt så pass mycket böckerna emellan att det finns ett stort behov

att studera andra läroböcker för att kunna göra en gemensam nationell sammanfattning. Det

faktum att Matte Direkt Borgen har så pass få uppgifter inom kategorierna GA och PR gör det

intressant för explicita studier inom områdena.  Till exempel kan man studera kategorierna

från ett klassrumsperspektiv; hur lärare och elever arbetar inom områdena samt hur elever

klarar sig inom områdena beroende på lärobok.

Studiens slutsatser pekar på stora skillnader mellan läroböcker, vilket är något som lärare

måste vara medvetna om. Eftersom läroboken används som bas i undervisningen (Jablonka &

Johansson 2010) är det viktigt  att  vara medveten om att  läroboken inte automatiskt  är  en

garanti  för att  allt  inom läroplanens kunskapsområde finns med i  samma utsträckning. Ett

signifikant exempel från studiens resultat är att  Matte Direkt  endast har tolv uppgifter inom

generaliserad aritmetik. Följden blir då att en lärare som använder  Matte Direkt som bas i
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undervisningen  behöver  kompletterande  material  för  att  eleverna  ska  kunna  nå

kunskapsmålen.
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Konklusion

Jag har i det här arbetet visat på att olika kompetenser inom algebra inte representeras på ett

likvärdigt  sätt  i  svenska  matematikböcker.  Dessutom skiljer  sig  olika  bokserier  åt  på  ett

betydande sätt. Kompetenserna som listats i det här arbetet går att kategorisera på olika sätt

men  att  det  är  viktiga  algebraiska  kompetenser  är  något  som den ledande  internationella

forskningen inom algebradidaktik är ense om. Därför är det oroväckande då vissa delar har en

mycket  liten  representation  i  böckerna.  I  sin  tur  gör det  att  det  blir  oerhört  viktigt  vilket

läromedel  som  man  som  lärare  och  elever  jobbar  med.  Särskilt  i  ett  svenskt

matematiksammanhang är det viktigt då vi traditionellt använder oss av läroböcker som grund

för  planering  och  undervisning.  Eftersom  det  inte  existerar  någon  statlig  granskning  av

läroböcker i Sverige idag finns det ett stort behov av att granska läromedel, vilket kan vara

både komplicerat och tidskrävande. 

För att ändå lyckas i sitt arbete tror jag det är viktigt att man ser läroböcker som en hjälp i

undervisningen  och  inte  som  något  man  måste  följa  till  punkt  och  pricka.  Vi  ska  följa

läroplanen och det är genom den vi kan kontrollera så att allt som eleverna ska kunna, också

finns med i läroboken. Finns det inte det får man ta fram material på annat sätt eller göra

själv. Det ligger inom vår kompetens efter fyra års utbildning. 

Slutligen  tror  jag  att  det  är  bra  att  fortsätta  följa  vad  som  sker  i  den  didaktiska

forskningsvärlden även efter studietiden då det finns mycket där som man kan lära sig utav

samt för att det främjar utvecklingen av både lärarförmågan och professionen.
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