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Sammanfattning 

Trots att Sverige och Finland är grannländer visar internationella studier att Sverige presterar sämre 

än vad Finland gör i det matematiska området algebra. Syftet med denna studie är att bidra med 

kunskap om tidig algebraundervisning genom att analysera och jämföra vilka likheter samt 

skillnader det finns i det matematiska området algebra mellan läromedel från Sverige och Finland. 

Genom en innehållsanalys av de olika läromedlen från Sverige och Finland har jag fått fram 

resultaten i studien. Innehållsanalysen gjordes utifrån Blantons et al. (2015) kategorisering av 

algebra genom att analysera samt jämföra hur de fem olika områden inom algebra framkom i de 

svenska läromedlen samt i de finska läromedlen. Resultatet av studien visar, att de fem olika 

områdena inom algebra framkom i stort sett i båda ländernas läromedel. Däremot, framkom det 

skillnader i hur ofta samt på vilket sätt de olika områdena var presenterade i de olika läromedlen. 

Studien påvisade att området Generaliserad aritmetik inte alls förekommer i svenska läromedel, så 

förbättringar kan göras både i svenska och finska läromedel. 

 

 
 
Nyckelord: Matematik, tidig algebra, läromedelanalys, Sverige, Finland. 
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1. Inledning 

Mitt självständiga arbete handlar om att analysera likheter samt skillnader i läromedel för årskurs 

tre från Sverige och Finland med fokus på tidig algebra. Finland har fått mycket uppmärksamhet 

för deras höga resultat i PISA-undersökningen (2015), medan Sverige ligger knappt över 

genomsnittet. Även den internationella undersökningen TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study) visar att Sverige har problem med de matematiska områdena 

geometri och algebra (Skolverket, 2016). På grund av detta finner jag ett stort intresse att ta reda 

på vilket sätt grannländerna skiljer sig från varandra i deras läromedel i matematik, med fokus på 

tidig algebra. Svenska nationella studier visar att matematikundervisning är ett läromedelstyrt ämne. 

På grund av detta är det intressant att jämföra och analysera hur de olika läromedlen presenterar 

ämnet algebra samt vilka skillnader vi kan se mellan de olika läromedlen från Sverige och Finland. 

 

Algebran är viktig av många olika skäl enligt Persson (2010, s. 2), eftersom algebran utgör en 

grundförutsättning för vidare studier i matematik samt att med hjälp av algebra kan man lösa 

vardagliga problem lättare. Dessutom är det nödvändigt att medborgare i ett utbildat och 

demokratiskt samhälle har kunskaper inom algebra. Även Löwing och Kilborn (2002) betonar hur 

viktigt det är att medborgare har förståelse och kunskap för matematiska kunskaper, för att kunna 

fungera i ett demokratiskt samhälle. De skriver:  

 
I en demokrati är det viktigt att medborgarna har sådana kunskaper att deras  
ställningstagande och handlande kan utgå från förståelse, reflektion, analys och  
värdering. I annat fall kan det bli svårt för medborgaren att ta tillvara sina  
demokratiska rättigheter och att uppfylla sina medborgerliga skyldigheter.  
Löwing och Kilborn (2002:17)  

 

Åsa Brorsson (2012, s.3) skriver i sin artikel Algebra för lågstadiet, att introducering av algebra i tidiga 

skolår har diskuterats mycket över hela världen. De som är emot introducering av algebra i tidiga 

skolår anser att aritmetik och algebra är två skilda områden, då aritmetik är räkning med tal medan 

algebra är räkning med bokstäver. De anser att eleverna ska först befästa de aritmetiska 

kunskaperna innan algebran, eftersom algebra är för abstrakt för de yngre barnen. Det vill säga att 

eleverna under tidiga skolåren inte är tillräckligt mogna för att kunna ta till sig algebra och lära sig. 

Däremot, de som är för introducering av algebra i tidiga skolår, anser att de två områdena, aritmetik 

och algebra, inte alls är skilda från varandra. Man lyfter fram hur viktigt det är att förstå 

likhetstecknet med det tidiga matematiska tänkandet samt hur algebran hjälper yngre elever att göra 

matematiska generaliseringar.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel behandlas information om jämförelse och skillnaden mellan Sveriges läroplan 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) och Finlands läroplan Grunderna 

för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 (Ggl 14) för lågstadiet i matematik. Mer specifikt, 

hur länderna har beskrivit och lyft fram algebra i sin läroplan. Dessutom kommer en redogörelse 

om hur Sverige och Finland har presterat i olika internationella undersökningar PISA (Programme 

for International Student Assessment) och TIMSS (Trends in International Mathematics and 

Science Study). Till sist, beskrivs vilken roll läromedlen har i matematikundervisningen.  

2.1 Innehåll i svenska och finska läroplanen  

Om vi tittar närmare på det centrala innehållet i svenska läroplanen (Lgr 11) för algebra i årskurs 

1–3, så består det av dessa två punkter: ”Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse” samt ”Hur 

enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas” (s. 55).  

 

Målet med algebraundervisningen i finska läroplanen (Ggl 14) i matematik i årskurs 3 – 6 står i 

löpandetext under rubriken algebra: ”Eleverna undersöker mönster i talföljder och fortsätter en talföljd enligt 

en regel. De introduceras i begreppet obekant, undersöker ekvationer och söker lösningar till ekvationer genom 

slutledning och prövning” (s. 237). 

 

I helheten är läroplanerna i matematik rätt lika innehållsmässigt då det kommer till det matematiska 

området algebra Exempelvis tar båda länderna upp talföljder samt förståelsen av hur en talföljd 

fortsätter enligt en regel. Den största skillnaden vi kan se i ländernas läroplaner, är att svenska 

läroplanen (Lgr 11) är indelad i årskurs 1–3 och årskurs 4–6, medan finska läroplanen (Ggl 14) är 

indelad i årskurs 1–2 och årskurs 3–6. På grund av detta var jag tvungen att se på målet med 

undervisningen till årskurserna 3–6 i den finska läroplanen (Ggl 14), eftersom syftet med arbetet är 

en jämförelse mellan de olika läromedlen i årskurs tre. Dessutom har svenska läroplanen (Lgr 11) 

en underrubrik för algebra, där det står i punktform vad målet med undervisningen är. Däremot 

står målet med algebra i den finska läroplanen (Ggl 14) i en löpandetext, med en underrubrik som 

heter algebra. Målet med algebraundervisningen i årskurs 1 – 2 i finska läroplanen har ingen 

underrubrik för algebra, detta är också en skillnad mellan de olika läroplanerna.  

2.2 TIMSS & PISA 

TIMSS undersökning (2011) i matematik visar att Finland var bland de högst presterande länder. 

Finland hamnade på åttonde plats och Sverige på 26:e plats av 50 länder. Mellan åren 1999 och 

2003 presterade Finland sämre i matematikundersökningen. Samma sak hände med Sverige mellan 

åren 1995 och 2003. Efter 2003 förbättrade Finland sina resultat och presterade högst av alla länder 
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i Norden, medan Sverige fortsatte att prestera dåligt. TIMSS (2015) visar att Sverige har en 

förbättring i matematikundersökningen 2003 samt 2011, men resultaten är fortfarande lägre än 

1995 års nivå. Fastän matematikresultaten har blivit bättre, ligger Sverige fortfarande under 

genomsnittet för EU- och OECD-länderna i ämnet matematik (Skolverket, 2016). Genom 

resultaten kan man se hur stor skillnaden är i prestationen mellan Sverige och Finland. Däremot 

visar PISA (2015) att de svenska eleverna har förbättrat sina resultat jämfört med PISA 2012. Med 

dessa resultat ligger Sverige på OECD-genomsnittet. Resultaten av PISA (2015) visar att Sverige 

låg på en 17:e plats och Finland på en åttonde plats av 35 länder.  

2.3 Läromedlens roll i matematikundervisningen 

De internationella studierna (TIMSS) visar att läraren och läromedlen har störst inflytande på 

elevernas inlärning i matematik. Dessutom visar studierna att läromedlen i matematik är mer 

dominerande i undervisningen i Norden än i övriga länder i världen (Grevholm, 2011, s. 92). Enligt 

Skolverket (2003) har läromedlen en viktig roll i matematikundervisningen, eftersom 

matematikämnet tycks vara mest beroende av det. Läromedlet kan ge läraren stöd i planeringen 

och ge eleverna uppgifter och problem de kan arbeta med. Ett bra läromedel är en fördel, då det 

kan bidra till en positiv utveckling av undervisningen. Däremot kan ett dåligt läromedel vara alldeles 

för enformigt, vilket kan leda till avståndstagande till ämnet hos elever. Även Löwing och Kilborn 

(2002, s. 116) hävdar att lärarna behöver stöd av läromedlet i matematikundervisningen. Dessutom 

använder de flesta lärare bara ett läromedel och på grund av detta blir kravet på läromedlets kvalitet 

hög. När man använder sig av ett läromedel är det viktigt att tänka på att läromedlet utgår från den 

senaste läroplanen samt att alla delar från läroplanen finns med i boken, för att undervisningen ska 

bli givande (Englund, 1999). Då jag kan se att läromedlet har en viktig roll i undervisningen kommer 

detta att vara i fokus i denna studie. 
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3. Tidigare forskning 

I denna del kommer en redogörelse om tidigare forskning som anses vara relevant inom det 

matematiska området algebra. Först kommer definitioner av tre olika begrepp som är relevanta för 

denna studie, att hjälpa till att ringa in vad algebra är. Avslutningsvis, kommer forskning som är 

kopplad till Blantons et. al (2015) kategorisering av algebra, som också ligger till grund till denna 

studie. 

3.1 Definition av algebra  

Det finns många olika definitioner av algebra inom matematikforskningen (Persson, 2010, s. 3). 

Enligt Bilstein, Libeskind och Lott (2010) kan man beskriva algebra som ett område i matematiken 

där symboler representerar tal eller givna talområden. Enligt Persson (2002) handlar algebra om att 

man kan använda olika former av abstrakta representationer i situationer, där användningen av bara 

siffror och tal blir alldeles för otydligt eller svårt att förstå. Dessutom handlar algebra om variabler, 

parametrar och formler samt tabeller och grafer som beskriver samband av skilda slag. Skolverket 

(2011, ss. 16 – 17) beskriver i Kommentarmaterial till kursplanen i matematik att algebra handlar om att 

använda bokstäver istället för siffror och tal, för att kunna formulera och lösa problem. Blanton et 

al. (2015) kategoriserar algebra i fem olika områden (Ekvivalenser, uttryck, ekvationer och 

olikheter; Funktionslära; Variabler; Proportionalitet; Generaliserad aritmetik) som kallas för ”big 

ideas”. 

3.2 Definition av aritmetik 

Inom aritmetik behandlar man de fyra räknesätten, taluppfattning, beräkningsprocedurer samt en 

förståelse för hur dessa fungerar. I det centrala innehållet i svenska läroplanen (Lgr 11) behandlar 

rubriken ”Taluppfattning och tals användning” aritmetik. I inledningen framkom, att det finns två 

skilda syner på introducering av algebra i tidiga skolår (Brorsson, 2012, s.3). Vissa anser att man 

bör befästa aritmetik först innan man kan börja med algebra, eftersom man anser att barnen inte 

är tillräckligt mogna för algebrainlärning.  

3.3 Definition av algebraiskt tänkande 

Haylock (2006, s. 223) skriver att algebraiskt tänkande börjar redan i tidiga skolåren, till exempel 

upptäcka, förstå och förklara mönster i udda och jämna tal eller känna igen relationen mellan 

dubbelt och hälften. Bråting och Madej (2017, s. 6) beskriver att uppgifter där eleverna får upptäcka 

mönster hos resultaten av additionerna mellan udda och jämna tal bygger upp och förbättrar 

elevernas algebraiska tänkande. Genom algebraiska tänkande kan man lösa problem inom 

matematiken. 
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3.4 Algebrans roll under tidiga skolåren  

Hemmi et al. (2017) skriver i deras studie Characterizing Swedish school algebra – initial findings from 

analyses of steering documents, textbooks and teachers´ discourses om varför Sverige presterar dåligt i 

matematik enligt alla undersökningar som gjort inom ämnet. Dessutom diskuteras det om 

läroplanen (Lgr 11) och läromedlen i matematik är orsaken till att Sverige har presterat lågt i 

undersökningarna. Hemmi et al. (2017) analyserar läroplanen (Lgr 11) och läromedlen för årskurs 

1 – 6 utifrån Blantons et al. (2015) kategorisering av algebran med ”big ideas”. Blanton et al. (2015) 

har kategoriserat algebran i fem olika områden: Ekvivalenser (likheter), uttryck, ekvationer och olikheter; 

Funktionslära; Variabler; Proportionalitet och Generaliserad aritmetik. Utifrån Blantons et al. (2015) 

kategorisering av algebra visar studiens resultat att tre av de fem områden som algebran är indelad 

i, Ekvivalenser (likheter), uttryck, ekvationer och olikheter; Funktionslära och Variabler är väl representerade 

i läroplanen. Däremot förekommer Generaliserad aritmetik inte alls i läroplanen. Funktionslära är mest 

representerad område där Proportionalitet och uppbyggnad av mönster ingår i. Till skillnad från 

läroplanen är Ekvivalenser (likheter), uttryck, ekvationer och olikheter den mest representerade område i 

läromedlen. Funktionslära och Variabler är väl representerade områden och Generaliserad aritmetik 

förekommer väldigt lite i läromedlen, på grund av att den inte alls förekommer i läroplanen. Att 

Generaliserad aritmetik är lite representerade både i läroplanen och i läromedlen kan en orsak till att 

algebra är och har varit det svagaste matematiska området för Sverige enligt undersökningar av 

PISA samt TIMSS.  

 

Så som Hemmi et. al (2017) använde Blantons et. al (2015) kategorisering av algebra har Palm 

Kaplan (2019) också gjort det. Hon skriver i hennes doktorsavhandling International large-scale 

assessments and mathematics textbooks in a curriculum reform process - Changes in lower secondary school algebra 

in Sweden 1995–2015 om hur läromedlen i matematik har förändrats under 1995 – 2015 i relation 

till de olika läroplanerna som förändrats under åren. Till skillnad från Hemmi et al. (2017) studie 

har Palm Kaplan studerat förändringar i högstadiet. Studien är indelad i tre mindre studier vars 

resultat visar att algebrauppgifterna är presenterade i läromedlen på et förvirrande sätt, vilket leder 

till att läromedlen saknar en röd tråd i algebraundervisningen. I studien kom Palm Kaplan fram till 

att Generaliserad aritmetik och Proportionalitet var ovanliga och förekom inte ofta, varken före eller 

efter 2011 i de olika läromedlena under åren. Däremot visade studien att algebrauppgifter där 

funktionellt tänkande och Ekvivalenser, uttryck, ekvationer och olikheter var i fokus ökade.  

 

Blanton et al. (2015) genomförde en longitudinell studie The Development of Children’s Algebraic 

Thinking: The Impact of a Comprehensive Early Algebra Intervention in Third Grade om hur eleverna 

förbättrar sina prestationer i matematiken efter man har introducerat algebra i tidiga skolåren. 

Studien är genomförd i USA. För att få fram resultaten i studien har de genomfört en årslång studie 

i två klasser i årskurs tre. Studien handlade om att jämföra hur de olika klasserna presterade i 

matematiken om den ena klassen fick en speciellt anpassad algebraundervisning och den andra 
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klassen fick en traditionell matematikundervisning. Eleverna fick göra två prov. Det första provet 

skulle eleverna göra innan, för att forskarna skulle få veta deras förkunskaper. Det andra provet 

skulle eleverna göra efteråt, för att se hur undervisningsmetoderna ger effekt. Studiens resultat 

visade en förändring samt skillnad i elevernas matematikinlärning i algebra. De elever som fick en 

speciellt anpassad algebraundervisning visade en förbättring på att lösa algebraiska problem. De 

var även bättre på att använda likhetstecknet på rätt sätt samt förstod bättre vad ekvationer är. 

Genom denna studie kan man se varför det är viktigt att börja med algebra redan i tidiga skolår. 

Det finns bevis att eleverna presterar bättre i matematik om de har fått tillräckligt omfattande och 

bra matematikundervisning. Det man ska komma ihåg i algebraundervisningen, är att 

introduceringen av algebra måste vara anpassad till barn i tidiga skolår. 
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4. Teori 

I det här kapitlet kommer jag att beskriva den teori från Blanton et al. (2015) som ligger till grund 

för studien samt definiera några viktiga begrepp som står i fokus i denna studie.  

4.1 Algebrans ”big ideas”  

För att kunna identifiera samt kategorisera algebrans olika delområden har jag använt Blantons et 

al. (2015, s 43) kategorisering av algebra med fem så kallade ”big ideas”. Enligt Blanton et al. (2015) 

är dessa fem områden i algebra grundläggande för att eleverna ska kunna utveckla sitt algebraiska 

tänkande. Bråting och Madej (2017) tar upp” big ideas” i deras artikel Generalisera – en bro mellan 

aritmetik och algebra. De fem områdena är: Ekvivalenser (likheter), uttryck, ekvationer och olikheter; 

Funktionslära; Variabler; Proportionalitet och Generaliserad aritmetik. 

 

Jag kommer att beskriva de olika områdena mer specifikt nedan: 

 

Ekvivalenser (likheter), uttryck, ekvationer och olikheter handlar om likhetstecknets betydelse, vilket 

betyder att man ska förstå matematiska relationer samt att man ska kunna resonera kring ekvationer 

och uttryck. Dessutom ska man utveckla förmågan att beskriva förhållanden mellan mängder. 

Funktionslära fokuserar på hur mängder och storheter varierar i relation till varandra. Detta innebär 

att eleverna ska bland annat kunna läsa av tabeller, figurer, algebraiska symboler och grafer samt 

kunna beskriva dessa med ord. Variabler kan användas inom olika områden i matematiken. Det 

handlar om att eleverna har en förståelse för vilken roll en variabel kan ha i en matematisk kontext, 

till exempel att variabler står för ett obekant tal, som i uppgiften x + 7 = 13. Man kan använda 

variabler för att generalisera mönster. När man exempelvis byter ut variablerna mot värden, skulle 

instruktionen gälla i alla situationer för alla tal (Billstein, Libeskind & Lott, 2010). Proportionalitet 

handlar om att man kan se att två mänger är i proportion med varandra, exempelvis att man förstår 

varför och hur två bråktal förhåller sig till varandra. Generaliserad aritmetik innebär att kunna se 

matematiska strukturer bakom beräkningar med specifika tal genom att identifiera generella 

mönster i aritmetiken (Bråting & Madej, 2017, s. 5). Enligt Blanton et al. (2015) består generaliserad 

aritmetik av två olika delar, resonemang kring strukturer hos aritmetiska uttryck samt generaliseringar av 

aritmetiska samband. Resonemang kring strukturer hos aritmetiska uttryck handlar om att resonera kring 

egenskaper hos olika tal. Eleven har en förståelse och kunskap att upptäcka ett mönster i 

kombinationer av udda och jämna tal, så som: udda + udda = jämn, udda + jämn = udda och så 

vidare. Generaliseringar av aritmetiska samband innebär grundläggande egenskaper hos tal och 

operationer. Det är också de första generaliseringar som eleverna brukar göra. Det handlar om att 

börja upptäcka att ordningen spelar ingen roll vid addition eller multiplikation av två tal (Bergsten, 

Häggström & Lindberg, 1997, s. 79):  
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a + b = b + a  

a · b = b · a  

 

Bråting och Madej (2017, s. 6) skriver att man brukar betrakta generaliserad aritmetik som en bro 

mellan aritmetik och algebra. Detta betyder att när man kan behärska och använda generaliserad 

aritmetik kan man övergå från aritmetik till algebra. En förutsättning är att eleverna har en god 

taluppfattning för att lyckas med algebra (Grønmo & Rosén, 1998, s. 46).  
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om tidig algebraundervisning genom att analysera 

samt jämföra svenska och finska läromedel i matematik i årskurs tre. Följande frågeställning ska 

besvaras i mitt självständiga arbete: 

1. Vilka likheter samt skillnader finns mellan svenska och finska läromedlen? 
2. Hur stor andel av läromedlen utgörs av uppgifter av Blantons et al. (2015) kategorisering 

av algebra? 
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6. Metod 

I denna del kommer en redogörelse av metoden, urval samt beskrivning av läromedel och 

analysprocessen. Metoden som används för att få fram resultaten i studien är både en kvantitativ 

innehållsanalys samt en kvalitativ innehållsanalys av matematikläromedel avsedda för årskurs tre, 

med fokus på tidig algebra. Enligt Bergström och Boréus (2012, s. 50) kan man använda en 

innehållsanalys för att kvantifiera innehållet i en text med ett specifikt forskningssyfte. I detta fall 

kvantifierar jag innehållet i de olika läromedlen utifrån hur ofta samt på vilket sätt tidig algebra 

framkommer i dem. Studien är även komparativ, då jag kommer att jämföra likheter och skillnader 

mellan de olika läromedlen från Sverige och Finland (Stukát, 2011, s. 60). Jag anser att en kvantitativ 

innehållsanalys är en lämplig metod att använda, då intresset i min studie ligger på hur ofta de olika 

områdena inom algebra framkommer i de olika läromedlen. Efter en kvantitativ innehållsanalys 

använder jag mig av en kvalitativ innehållsanalys för att genomföra en djupanalysering av de olika 

läromedlen. Detta för att kunna jämföra samt analysera hur de olika områdena inom algebra 

framkommer, samt vilka likheter det finns och på vilket sätt de olika läromedlen skiljer sig från 

varandra. 

6.1 Urval  

För att studien ska vara aktuell måste valda läromedel vara utformade efter den senaste läroplanen, 

både i Sverige och Finland. De svenska läromedlen som jag valt att analysera i mitt arbete skulle 

vara utgivna efter 2011 och de finska läromedlen skulle vara utgivna efter 2014. Detta för att vara 

anpassade till de aktuella läroplanerna (Lgr11 och Ggl14). När jag valde ut vilka böcker jag skulle 

analysera låg fokus på att välja läromedel som är vanligt förekommande i ländernas 

matematikundervisning. 

6.2 Beskrivning av läromedlen 

Denna del innefattar en kort beskrivning av läromedlen som jag har valt att analysera. I min studie 

har jag valt att analysera fyra läromedelsserier för årskurs tre. Två läromedelsserier är från Sverige 

och två är från Finland. Mitt arbete fokuserar enbart på uppgifter som berör tidig algebra i 

matematikläromedlen och på grund av detta har läromedlet avgränsats till det matematiska området 

algebra. All information som förekommer i denna del är hämtad från förlagens hemsidor. 

 

Först beskriver jag de två läromedelsserierna från Sverige och sedan de två läromedelsserierna från 

Finland. 
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6.2.1 Koll på matematik 3A & 3B  

Koll på matematik är ett svenskt läromedel från Sanoma utbildning. Läromedlet är inriktad till 

årskurserna 1 – 3 och den första matematikboken (3A) kom ut 2016 och den andra (3B) kom ut 

2017. Författarna till läromedlet är; Hanna Almström och Pernilla Tengvall. Bokens illustratör är 

Filippa Widlund. Det finns två läroböcker per läsår, en till höstterminen och en till vårterminen. 

Läromedlet är utformat efter den svenska läroplanen (Lgr 11).  

6.2.2 Prima matematik 3A & 3B 

Prima matematik är ett svenskt läromedel från Gleerups. Läromedlet är för årskurs 1 – 3 och det 

tryckta läromedlet kom ut 2014. Författaren till boken är Åsa Brorsson och illustratören är Johanna 

Kristiansson. Prima matematik är utformat efter Lgr 11 (2011) samt uppbyggt utifrån det centrala 

innehållet i läroplanen. Det finns en bok till höstterminen och en till vårterminen. Dessutom finns 

det en digital variant av det tryckta läromedlet som har samma matematiska upplägg och innehåll 

som den tryckta läroboken.  

6.2.3 Karlavagnen 3A & 3B 

Karlavagnen (Tuhattaituri) är ett finskt läromedel från Otava utbildning. Läromedlet är inriktad till 

årskurs 1 – 6 och det nya reviderade läromedlet kom ut 2016. Författarna till boken är; Päivi 

Kiviluoma, Kimmo Nyrhinen, Pirita Perälä, Pekka Rokka, Maria Salminen och Timo Tapiainen. 

Illustratören till böckerna är Mirjami Manninen. Läromedlet består av två elevböcker, en lärobok 

till höstterminen och en till vårterminen. Karlavagnen åtlyder den finska läroplanen (Ggl 14).  

6.2.4 Milli 3A & 3B  

Milli är ett nytt läromedel från Finland och är inriktad till årskurs 1 – 4. Utgivaren är Sanoma pro 

och läromedlet kom ut år 2019. Författarna till boken är; Leena Hänninen, Kirsi Malinen, Pekka 

Ranta och Lasse Vallo. Illustratörerna till böckerna är Juha Koivusalo, Henna Ryynänen, Juho 

Niemelä och Anssi Tuovinen. Det finns två elevböcker per läsår, en till höstterminen och en till 

vårterminen. Läromedlet är utformat efter den finska läroplanen (Ggl 14).   

6.3 Analysprocessen 

För att strukturera analysprocessen använde jag mig av Blantons et al. (2015) kategorisering av 

algebra vilket beskrivs mer utförligt i teoriavsnittet. Jag använde deras ”big ideas” för att kunna se 

vilka uppgifter jag ska fokusera och analysera i läromedlen. Innan jag började med analysprocessen 

gjorde jag en matris om de fem olika ”big ideas” för att underlätta tolkningen samt analyseringen 

av de olika läromedlen, samt för att kunna se hur ofta de olika områdena förekommer i uppgifter.  

För att veta hur stor andel algebrauppgifter respektive uppgifter som utgörs av en viss kategori 

enligt ”big ideas” behövde jag räkna ut hur många uppgifter det fanns totalt i varje läromedel. 
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Resultaten analyserades och jämfördes för att hitta skillnader mellan läromedlen och länderna. 

Genom en sammanställning kunde jag utläsa och jämföra hur stor andel av läromedlets uppgifter 

som utgörs av algebra respektive uppgifter inom kategorin ”big ideas”. Jag har även räknat ut hur 

stor andel av den totala mängden uppgifter i läromedlet som utgörs av algebra. Resultaten har 

analyserats och jämförts på ett kvantitativt sätt mellan läromedel samt länder. När jag genomförde 

analyseringen av de svenska läromedlen kunde jag fokusera på kapitlen som hade en rubrik för 

algebra, medan i de finska läromedlen var jag tvungen att gå igenom hela boken, då det fanns inga 

rubriker eller annat som avslöjade vilka kapitel som tar upp algebra. Under min analysering kom 

det även fram att en uppgift kan ingå i flera områden inom algebra, vilket gjorde analyseringen en 

aning krångligare. Jag behövde då tänka på varje område inom algebra medan jag genomförde 

analyseringen av en uppgift. Dessutom har jag bara valt att fokusera på uppgifter i min analysering 

och inte informationsrutor. I slutet av analyseringen sammanställde jag likheter och skillnader som 

uppkom i ländernas läromedel. 

 

Områdena som analyserats är: Ekvivalenser (likheter), uttryck, ekvationer och olikheter som består av 

uppgifter där man till exempel ska använda likhetstecknet som en våg så att de olika mängderna 

väger lika. Dessutom kan uppgifter förekomma som innehåller ekvationer i detta område. 

Funktionslära finns i uppgifter där man ska till exempel fylla en tabell på ett visst sätt eller uppgifter 

som handlar om uppbyggnad av ett mönster. Variabel handlar om ekvationer, till exempel att det 

finns en symbol i ekvationen i stället för en bokstav. Proportionalitet hittar man i uppgifter där man, 

till exempel ska mäta hur mycket saftkoncentrat man ska tillsätta i vatten för att kunna få en viss 

mängd färdig saft. Dessutom förekommer uppgifter om hälften och dubbelt som behandlar detta. 

Generaliserad aritmetik ingår i uppgifter där man använder de olika räknesätten addition, subtraktion, 

multiplikation och division, genom att resonera kring deras förhållande till varandra samt vilka 

egenskaper de olika räknesätten har. En uppgift om generaliserad aritmetik skulle kunna vara att 

eleven får öva på att ordningen inte spelar någon roll när man räknar multiplikation.  

6.4 Studiens tillförlitlighet 

Det är alltid viktigt att ha en diskussion om arbetets validitet och reliabilitet. Dessutom är det viktigt 

att vara medveten om att alla undersökningar har brister samt att det även kan finnas brister i eget 

arbete (Stukát, 2011, s. 133). Eftersom detta var min första egna innehållsanalys och jämförelse 

som jag har skrivit och gjort tolkningar på, finns det en risk för brister i analysen. För att öka 

tillförlitligheten i min studie har jag gått igenom varje läromedel grundligt en gång, men om jag har 

blivit osäker på någon uppgift, om det är en algebraisk uppgift eller inte, har jag diskuterat min 

analys dels med min handledare och dels med en forskare i matematikdidaktik som har stor 

erfarenhet av att analysera matematikuppgifter utifrån Blantons et al. (2015) kategorisering av 

algebra. På grund av att det är flera personer som diskuterat samt analyserat de olika uppgifterna i 

läromedlen ökar studiens tillförlitlighet. Trots detta finns det alltid en risk att jag kan ha missat eller 
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missförstått någon uppgift. Genom en innehållsanalys och en jämförelseanalys mellan de olika 

läromedlen har jag svarat på studiens frågeställningar. 
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7. Resultat & Analys 

I denna del kommer en redogörelse om resultaten som analysen av de olika läromedlen har gett. 

Resultaten presenteras utifrån studiens frågeställningar genom att varje område inom algebra enligt 

Blanton et al. (2015) har en egen del där det kommer jämförelser på vilket sätt samt hur ofta de 

olika algebraiska områdena framgick i de svenska och i de finska läromedlen. Slutligen kommer en 

sammanfattande analys om likheter samt skillnader som mellan ländernas läromedel.  

7.1 Ekvivalenser (likheter), uttryck, ekvationer och olikheter  

Studiens resultat visade att det första området Ekvivalenser (likheter), uttryck, ekvationer och olikheter 

framkom mest i de svenska läromedlen. Det första området tas upp i den svenska läroplanen (Lgr 

11), vilket möjligen är anledningen till att detta område framkom så ofta. Uppgifterna handlade 

bland annat om likhetstecknets betydelse. Det första området Ekvivalenser (likheter), uttryck, ekvationer 

och olikheter samt det tredje området Variabler kan ingå i samma uppgift. Båda områdena handlar 

om ekvationer, eftersom man kan koppla ekvationer med likhetstecknets betydelse, att se till att 

det är lika mycket på båda sidorna av likhetstecknet. På grund av detta kan en uppgift ingå i flera 

områden inom de fem olika algebraiska områdena enligt Blanton et al. (2015). När man ser på 

uppgifter i de svenska och finska läromedlen kan man inte se stora skillnader. Skillnaderna som 

framkom handlade om hur uppgifterna var upplagda. Även om uppgifterna var upplagda på olika 

sätt var det ändå samma grundprincip i uppgifterna.  

 

I läromedlen från Finland hittade man skriftliga uppgifter, där eleven hade fått svaren men skulle 

själv hitta på olika lösningar för att svaren skulle stämma. Till exempel i figur 1 ska eleven hitta på 

minst tre lösningar för att få svaret 150, genom att använda talen som finns i tavlan. 

 

 
Figur 1: Hänninen, Malinen, Ranta, Vallo, Koivusalo, Ryynänen, Niemelä, Tuovinen (2019) 3A, s. 45 

 

Både i de svenska och finska läromedlen hittade man likadana uppgifter där eleven skulle öva på 

likhetstecknets betydelse genom att räkna ut uppgifterna (addition, subtraktion, multiplikation) så 

att svaret stämmer. Figur 2 visar hur en sådan uppgift kan se ut. Dessa uppgifter kan också anses 
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tillhöra det tredje området Variabler inom algebra, då eleven ska hitta på vilket tal som saknas i 

ekvationen. Figur 3 visar exempel på uppgifter från ett finskt läromedel, som liknar figur 2.  

 

 
Figur 2: Brorsson, Kristiansson (2014) 3B, s. 123 

 

 
Figur 3: Kiviluoma, Nyrhinen, Perälä, Rokka, Salminen, Tapiainen, Manninen (2016) 3A, s. 84  

7.2 Funktionslära 

Funktionslära hittades i uppgifter där man exempelvis skulle hitta mönster i en talföljd och fortsätta 

det enligt en regel. Resultaten visade att båda länderna har Funktionslära i deras läromedel, men det 

framkom oftare i de svenska läromedlen. Däremot fanns det skillnader hur uppgifterna såg ut. I de 

finska läromedlen förekom inte uppgifter där eleven skulle fortsätta ett mönster enligt en regel lika 

ofta som i de svenska läromedlen. Figur 4 visar ett exempel från ett finskt läromedel, där eleven 

ska fortsätta en talföljd enligt en regel. Figur 5 visar ett exempel från ett svenskt läromedel, där 

eleven ska fortsätta ett mönster enligt en regel. Dessa uppgifter framkom oftare i de svenska 

läromedlen än i finska.  

 

 
Figur 4: Kiviluoma, Nyrhinen, Perälä, Rokka, Salminen, Tapiainen, Manninen (2016) 3A, s. 192 
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Figur 5: Brorsson, Kristiansson (2014) 3B, s. 138 

Till skillnad från de finska läromedlen hittades flera uppgifter där eleven skulle fylla ett diagram 

eller en tabell på ett visst sätt i de svenska läromedlen. Figur 6 visar en uppgift från ett svenskt 

läromedel där eleven ska fylla i ett diagram. Dessutom förekom skriftliga uppgifter oftare i de 

svenska läromedlen. Ett exempel på en sådan uppgift ser man i figur 7. Eleven ska försöka se 

mönstret i halsbandet. 

 

 
Figur 6: Brorsson, Kristiansson (2014) 3B, s. 140 

 

 

Figur 7: Almström, Tengvall, Widlund (2017), Sanoma utbildning, 3B, s. 164 
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7.3 Variabler 

Resultaten visade att det tredje området Variabler framkom oftare i de finska läromedlen än i de 

svenska. Några av dessa uppgifter som ingick i området variabler kunde också placeras i det första 

området, Ekvivalenser (likheter), uttryck, ekvationer och olikheter. Exempelvis figur 2 samt figur 8 visar 

hur dessa två områden kan ingå i en uppgift. I båda uppgifterna övar eleven på likhetstecknet, 

genom att det ska vara lika mycket på båda sidorna på likhetstecknet. 

 

 
Figur 8: Kiviluoma, Nyrhinen, Perälä, Rokka, Salminen, Tapiainen, Manninen (2016) 3B, s. 49 

En tydlig och stor skillnad som framkom mellan svenska och finska läromedlen var att i de svenska 

läromedlen används oftast bokstäver vid ekvationsuppgifter. I de finska läromedlen används det 

symboler vid ekvationsuppgifter och aldrig bokstäver. Figur 8 visar ett exempel från ett finskt 

läromedel, där eleven ska lösa vilka tal symbolerna presenterar. Figur 9 visar ett exempel från ett 

svenskt läromedel där man kan se användningen av bokstäver vid ekvationsuppgifter.  

 

 
Figur 9: Almström, Tengvall, Widlund (2017), Sanoma utbildning, 3B, s. 140 

Figur 10 visar ett exempel från ett svenskt läromedel, där eleven ska byta ut bokstaven till ett tal. 

Dessa uppgifter saknades helt i de finska läromedlen.  
 



 

 22 

 
Figur 10: Almström, Tengvall, Widlund (2016), Sanoma utbildning, 3A, s. 39 

7.4 Proportionalitet  

Resultaten visade att Proportionalitet framkom minst av de fem områdena efter Generaliserad aritmetik 

i båda ländernas läromedel. Dessutom visade resultaten att skillnaden mellan länderna inte var stor. 

Proportionalitet framkom oftast på samma sätt i ländernas läromedel men vissa skillnader kunde 

utläsas. Exempelvis fanns det uppgifter i både svenska och finska läromedel som handlade om att 

man skulle göra saft. Eleven skulle öva på proportionella samband genom att mäta hur mycket saft 

och vatten man ska tillsätta för att få en viss mängd färdig saft. Figur 11 visar ett exempel från ett 

svenskt läromedel och figur 12 visar ett exempel från ett finskt läromedel där eleven får öva på 

proportionella samband i en uppgift.     

 

 
Figur 11: Almström, Tengvall, Widlund (2017), Sanoma utbildning, 3B, s. 163 
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Figur 12: Hänninen, Malinen, Ranta, Vallo, Koivusalo, Ryynänen, Niemelä, Tuovinen (2019) 3B, s. 71 

I Proportionalitet ingick också uppgifter där eleven skulle öva på hälften och dubbelt. Dessa uppgifter 

framkom inte alls i de finska läromedlen medan i de svenska läromedlen stod de i stor fokus inom 

Proportionalitet. Figur 13 visar ett exempel som handlar om att öva på hälften och dubbelt i en 

uppgift. 

 

 
Figur 13: Almström, Tengvall, Widlund (2017), Sanoma utbildning, 3B, s. 162 

7.5 Generaliserad aritmetik 

Resultaten visade att Generaliserad aritmetik inte alls fram kom i de svenska läromedlen, medan i de 

finska läromedlen framkom det några uppgifter. Uppgifterna som innehöll Generaliserad aritmetik 

handlade om att eleven skulle få en uppfattning av att ordningen inte spelar någon roll. Bland annat 

i Karlavagnen 3A (s. 115) framkom Generaliserad aritmetik tydligt i en uppgift, se figur 14. I uppgiften 

ska eleven dra streck mellan rätt räknesätt samt rätt svar (produkt) och få en förståelse att ordningen 

inte spelar roll vid exempelvis multiplikationsuppgifter. 
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Figur 14: Kiviluoma, Nyrhinen, Perälä, Rokka, Salminen, Tapiainen, Manninen (2016) 3A, s. 115 

7.6 Sammanfattande analys kring likheter samt skillnader mellan de olika 

läromedlen i Sverige och Finland 

Den första stora skillnaden som uppkom i analysen var skillnaden i layouten mellan de olika 

ländernas läromedel. När man tittar på de svenska läromedlens innehållsförteckning hittar man lätt 

vilket kapitel i boken som handlar om algebra. Dessutom är det tydligt skrivet vilka algebraiska 

områden eleven kommer att få öva på i det specifika kapitlet. I jämförelse med 

innehållsförteckningen i de finska läromedlen hittar man inga rubriker som handlar om algebra. I 

de svenska läromedlen var algebraiska uppgifter samlade i ett kapitel, medan i de finska läromedlen 

hittade man algebraiska uppgifter lite varstans. På grund av detta blev det svårare att genomföra 

analyseringen av de finska läromedlen då man var tvungen att själv analysera vilka uppgifter som 

ingår i det matematiska området algebra samt i vilket område av de fem (”big ideas”) uppgifterna 

ingår i. En annan skillnad som framkom i analysen var att de svenska läromedlen använde bokstäver 

istället för symboler, exempelvis vid ekvationer. Detta var helt annorlunda i de finska läromedlen 

som analyserats. I de finska läromedel använde man inte bokstäver på samma sätt som i de svenska 

läromedlen. Utifrån analyseringen framkom det att vid uppgifter där det tredje området Variabler 

ingick, använde de finska läromedlen huvudsakligen symboler istället för bokstäver.   

 

I diagram 1 kan man se hur ofta de olika algebraiska områdena (”big ideas”) framkom i de olika 

läromedlen. Man kan se att i de finska läromedlen framkom alla fem områden inom ”big ideas”, 

medan de svenska läromedlen helt saknar området Generaliserad aritmetik. De första tre områdena, 

Ekvivalenser (likheter), uttryck, ekvationer och olikheter; Funktionslära och Variabler, framkom mycket 

oftare både i svenska och i finska läromedlen än vad de två sista områdena, Proportionalitet och 

Generaliserad aritmetik. Dessutom man kan se hur kopplingen till läroplanerna har en påverkan i 

läromedlen. Då varken den svenska läroplanen eller den finska läroplanen tar upp Generaliserad 

aritmetik har inte det sista området fått så mycket utrymme i uppgifterna i ländernas läromedel. 

Både den svenska (Lgr 11) och den finska (Ggl 14) läroplanen tar upp likhetstecknets betydelse 

samt uppbyggnaden av ett mönster i en talföljd, vilket leder till att det första området, Ekvivalenser 
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(likheter), uttryck, ekvationer och olikheter och det andra området, Funktionslära, framkom ofta i 

ländernas läromedel.  

 

I diagram (diagram 1–3) har det använts förkortningar om de fem ”big ideas”: Ekvivalenser 

(likheter), uttryck, ekvationer och olikheter (EUEO); Funktionslära (FL); Variabler (V); 

Proportionalitet (P); Generaliserad aritmetik (GA). 

 

 
Diagram 1: Antalet algebraiska uppgifter enligt Blanton et al. (2015) i de olika läromedlen 

Diagram 1 visar hur många algebraiska uppgifter enligt Blantons et al. (2015) kategorisering av 

algebra fanns i de olika läromedlen enligt min analys. Man måste ändå ta hänsyn till hur omfattande 

läromedlen är, då läromedlen har olika antal sidor finns det olika antal uppgifter. Tabell 1 visar 

sidantalen samt totala mängden uppgifter i de olika läromedlen. 

 

 

Boktitel Koll på 

matematik 

3A 

Koll på 

matematik 

3B 

Prima 

matematik 

3A 

Prima 

matematik 

3B 

Karlavagnen 

3A 

Karlavagnen  

3B 

Milli  

3A 

Milli  

3B 

Sidantal 176 144 143 147 220 216 215 231 

Antal 

uppgifter 

258 267 257 264 487 503 510 527 

Tabell 1: Sidantal samt antal uppgifter i de olika läromedlen 

 

För att kunna jämföra läromedlen på ett kvantitativt och troligt sätt måste man ta reda på hur 

många uppgifter det finns totalt i varje läromedel och sedan fastställa andelen av algebraiska 

uppgifter i varje läromedel. Dessutom måste man ta reda på hur stor andel av algebrauppgifterna i 
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läromedlen utgörs av ett visst område inom Blantons et al. (2015) ”big ideas”, för att kunna besvara 

studiens frågeställningar. Diagram 2 visar hur stor andel av den totala mängden uppgifter i 

läromedlen som utgörs av algebra. 

 

 
Diagram 2: Andelen algebraiska uppgifter i de olika läromedlen 

Enligt min analys förekom algebraiska uppgifter oftare i de svenska läromedlen än i de finska. 

Diagrammet visar att antalet likväl som andelen algebraiska uppgifter i de svenska läromedlen 

varierar. I de finska läromedlen förekom ingen variation, utan antalet algebraiska uppgifter var 

exakt lika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diagram 3: Andelen algebraiska uppgifter omfattar ”big ideas” ländernas läromedel 
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Diagram 3 visar hur stor andel utgörs av ett visst område inom algebra enligt Blanton et al. (2015) 

i varje läromedel (Hösttermin + Vårtermin). Resultaten visar några skillnader mellan ländernas 

läromedel. Ekvivalenser (likheter), uttryck, ekvationer och olikheter förekom oftare i de svenska 

läromedlen, men skillnaden var inte av betydelse. Skillnaden hur Funktionslära framkom i ländernas 

läromedel var större. Enligt min analys framkom Funktionslära mer i de svenska läromedlen än i de 

finska läromedlen. Ingen skillnad i läromedlen från Sverige. Däremot, det tredje området Variabler, 

framkom oftare i de finska läromedlen än i de svenska. Proportionalitet framkom oftare i de finska 

läromedlen än i de svenska läromedlen, men skillnaderna var inte lika stora som med Variabler och 

Funktionslära. Studien visar att Proportionalitet framkom minst av de fem områdena inom ”big ideas” 

i de svenska läromedlen. Diagrammet visar att Generaliserad aritmetik var det enda område inom ”big 

ideas” som saknades i de svenska läromedlen. I finska läromedlen framkom Generaliserad aritmetik 

färst av ”big ideas”.  
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8. Diskussion 

I denna del kommer svaret på studiens frågeställning samt en jämförelse mellan resultaten och 

tidigare forskning att diskuteras. 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att bidra med kunskap om tidig algebraundervisning genom att 

analysera samt jämföra svenska och finska läromedel i matematik för årskurs tre. Genom en 

kvalitativ innehållsanalys samt en kvantitativ innehållsanalys, där jag analyserat samt jämfört hur 

Blantons et al. (2015) ”big ideas” (Ekvivalenser (likheter), uttryck, ekvationer och olikheter; Funktionslära; 

Variabler; Proportionalitet och Generaliserad aritmetik) framkommit i de olika läromedlen, har jag fått 

fram resultaten i studien. Resultaten och analysen visade att både Sverige och Finland tog upp 

Blantons et al. (2015) ”big ideas” i deras läromedlen förutom det sista området, Generaliserad 

aritmetik, saknas helt i de svenska läromedlen enligt min analys. Dessutom visade resultaten samt 

analysen att de svenska läromedlen omfattade större andel algebraiska uppgifter än de finska. 

Nedan följer en diskussion om resultaten av de fem områdena, ”big ideas”, samt en jämförelse med 

tidigare forskning.  

 

Utifrån Blantons et al. (2015) kategorisering av algebra framkom det första området, Ekvivalenser 

(likheter), uttryck, ekvationer och olikheter, oftare i de svenska läromedlen än i de finska läromedlen, 

men skillnaden var inte stor. Hemmi et al. (2017) kom fram till samma resultat i deras studie, att 

Ekvivalenser (likheter), uttryck, ekvationer och olikheter var det mest representerade området i de svenska 

läromedlen. Det fanns inte stora skillnader mellan ländernas läromedel i uppgifter som handlade 

om Ekvivalenser (likheter), uttryck, ekvationer och olikheter. Funktionslära framkom oftare i de finska 

läromedel än i de svenska. Uppgifter som handlade om att eleven ska fortsätta ett mönster enligt 

en regel framkom oftare i svenska läromedel. Dessutom uppgifter där eleven skulle fylla en tabell 

eller ett diagram på ett visst sätt framkom i de svenska läromedlen och saknades i de finska 

läromedlen. Variabler förekom oftare i de finska läromedlen än i de svenska läromedlen. Uppgifter 

där Variabler framkom handlade om ekvationer. Dessa uppgifter kunde också ingå i det första 

området, Ekvivalenser (likheter), uttryck, ekvationer och olikheter. De största skillnader som framkom 

inom detta område handlade om användningen av bokstäver. I de svenska läromedlen var det 

vanligt att använda bokstäver vid ekvationer, medan i de finska läromedlen förekom inga uppgifter 

med bokstäver. I dessa användes symboler istället. Hemmi et al. (2017) skriver i deras studie att 

Funktionslära samt Variabler är väl representerade områden i svenska läromedel. Proportionalitet 

framkom minst av de fem områdena (”big ideas”) efter Generaliserad aritmetik. Detta gällde båda 

ländernas läromedel i min studie. Proportionalitet framkom oftare i de finska läromedlen, men 

skillnaden var inte stor. Generaliserad aritmetik var lågt representerad. I de svenska läromedlen 

framkom Generaliserad aritmetik inte alls, medan i de finska läromedlen framkom det i enstaka 
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uppgifter. Då Generaliserad aritmetik inte förekommer i den svenska och finska läroplanen, kan detta 

vara en anledning till varför Generaliserad aritmetik är så lågt representerad i de olika läromedlen. 

Även Hemmis et al. (2017) studie visar att Generaliserad aritmetik var lågt representerad i de 

läromedlen de hade analyserat. Hemmi et al. (2017) skriver att detta kan vara en orsak till att algebra 

är och har varit det svagaste området inom matematik i Sverige. Palm Kaplan (2019) lyfte fram i 

hennes studie att Proportionalitet och Generaliserad aritmetik var lågt representerade i de svenska 

läromedlen. Detta resultat framkom även i min studie, då både Proportionalitet och Generaliserad 

aritmetik förekom minst i både svenska och finska läromedel. 

8.2 Slutdiskussion 

Grunden till denna studie var svårigheterna som svenska elever har visat sig ha inom det 

matematiska området algebra. Eftersom läromedlet oftast används som grund i undervisningen i 

ämnet matematik, är det relevant att analysera samt jämföra vilken kvalitet ländernas 

matematikläromedel har. En skillnad som framkom i analysen var på vilket sätt algebrauppgifterna 

i de olika läromedlen var upplagda. I de svenska läromedlen har algebrauppgifter specifika kapitel 

medan i de finska läromedlen förekommer algebrauppgifterna lite varstans. Då detta är en 

jämförande studie mellan svenska och finska läromedel med fokus på algebra, kommer studien inte 

att ge information om hur de andra matematiska områdena är presenterade i ländernas läromedel.  
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