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Sammanfattning  
Det är vanligt att elever i gymnasieskolan har svårigheter inom området algebra i 

matematikundervisningen. Algebra är ett stort område inom matematiken och det är viktigt av 

flera olika anledningar. Exempelvis är algebra viktigt för vidare studier inom matematik, för 

all ny teknik som kräver allt mer symbolisering samt det demokratiska samhälle vi lever i. 

Flera studier har visat att nybörjarstudenter på universitetet ofta får problem med matematiken 

på grund av bristande grundkunskaper inom algebra.  

Inom matematikundervisningen i gymnasieskolan är det vanligaste sättet att förmedla 

kunskap genom läroböcker. Tidigare forskning har visat att läroböckerna oftast definierar vad 

som är matematik, både för lärare och elever. Följaktligen är det viktigt att de läroböcker som 

används håller god kvalitet och förmedlar den kunskap som krävs för en god undervisning. 

Syftet med studien är därför att undersöka hur läroböcker till kursen Matematik 1b behandlar 

området algebra genom att undersöka hur, och i vilken utsträckning, de skapar förutsättningar 

för lärande samt vilken syn på matematik som de ger uttryck för. För att uppnå syftet med 

arbetet gjordes en innehållsanalys och ett analysschema konstruerades mot bakgrund av de 

svårigheter som tidigare forskning upptäckt. Analysen indikerar att läroböcker till Matematik 

1b skapar förutsättningar för lärande i låg utsträckning samt att matematik verkar ses som en 

individuell konstruktion med fokus på procedurer.  

 

Nyckelord: Matematik 1b, läroböcker, innehållsanalys, algebra, svårigheter, förutsättningar 

för lärande, syn på matematik 
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1. Inledning 

Algebra är ett stort område inom matematiken och kunskaper i algebra är nödvändigt för att 

klara av matematikundervisningen på både gymnasiet och universitetet. Trots det är det just 

inom algebra som elever har som flest svårigheter. Ett flertal studier har funnit att många 

nybörjarstudenter på universitetet får problem med matematiken på grund av bristande 

grundkunskaper inom algebra. Detta är ingen ny upptäckt, utan algebra har länge varit ett 

område inom matematiken som elever har haft svårt med. I studien TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) har nämligen svenska elevers resultat i algebra 

legat under det internationella genomsnittet sedan början av 60-talet. När svenska elever 

presterade som bäst, TIMSS 1995, låg resultatet i algebra ändå under det internationella 

genomsnittet (Bråting & Madej, 2017, s.3). I studien PISA (Programme for International 

Student Assessment) har elevernas resultat legat under det internationella genomsnittet under 

en längre tid, men i de två senaste undersökningarna har elevernas resultat förbättrats och 

ligger över det internationella genomsnittet. Dock är förbättringen inte statistiskt säkerställd 

(Skolverket, 2019b).  

Algebra är inte endast viktigt för fortsatta studier inom matematik, det är viktigt av flera 

olika anledningar (se avsnitt 3.2.1 – betydelsen av algebra, för en förklaring till 

anledningarna):  

• All ny teknik kräver symbolisering. 

• Algebra stärker vår förmåga att föra ett resonemang, dra slutsatser samt att kritiskt 

granska och analysera resultatet.  

• Algebra ger möjlighet till en intellektuell utmaning och en chans att höja sin förmåga 

till abstraktion, vilket personer ofta strävar efter. 

• Det demokratiska samhälle vi lever i ställer allt större krav på vårt matematiska 

kunnande (Persson, 2002 s.27-28).  

Palm (2008) belyser betydelsen av algebra i sin artikel Missuppfattningar i algebra – 

problem för läraren eller eleven?:  

Jag anser att algebra är för matematik vad grammatik är för språk. Utan en god 

kunskap i grammatik kan man aldrig bli riktigt duktig på ett främmande språk, varken 

muntligt eller skriftligt. Visst kan man göra sig förstådd, men då handlar det mer om 

enklare sammanhang och oftast muntligt. I matematik är det samma sak – utan 

gedigna kunskaper i algebra kommer man aldrig att få tillgång till de kraftfulla verktyg 
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den kan erbjuda som hjälp vid problemlösning och djupare matematisk förståelse. 

Ändå tycks det vara i just algebra som elever har de största bristerna och 

missuppfattningarna (Palm, 2008, s.41)  

Det är alltså känt att algebra är en nödvändighet, men hur lär vi oss algebra? Inom 

matematikundervisningen är det vanligaste sättet att förmedla kunskap genom läroböcker. 

Läroböckerna erbjuder lärarna de områden som ska behandlas under läsåret i en rimlig 

ordning samt övningar och aktiviteter till respektive område. Forskning har visat att 

läroböckerna oftast definierar vad som är matematik, både för lärare och elever (Johansson, 

2003, s.1). Följaktligen är det viktigt att de läroböcker som används håller god kvalitet, och 

förmedlar den kunskap som krävs för en god undervisning.  

För att kunna bedriva en undervisning med så lite svårigheter som möjligt är det viktigt att 

undersöka vilka svårigheter som finns och hur de kan minskas, bland annat genom att vara 

medveten om hur läroböcker eventuellt bidrar till problemen och hur de skapar förutsättningar 

för lärande. I denna uppsats kommer därför alla tryckta läroböcker som finns tillgängliga till 

kursen Matematik 1b på gymnasiet analyseras. Detta görs med syftet att undersöka hur 

läroböckerna skapar förutsättningar för lärande mot bakgrund i de vanligaste svårigheterna 

som finns inom algebra samt vilken syn på matematik de ger uttryck för.  

2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur läroböcker till kursen Matematik 1b behandlar 

algebra.  

För att uppnå syftet har följande frågeställningar valts:  

1. Mot bakgrund av de svårigheter som finns inom algebra, hur, och i vilken 

utsträckning, skapar läroböckerna förutsättningar för lärande? 

2. Vilken syn på matematik verkar författarna ha? 

3. Bakgrund 

3.1 Definition av algebra 

Det första arbetet som gjordes inom algebra, al-Jabr wal-muqabala av matematikern al-

Khwarizmi, kan översättas till Kompendium i ekvationslösning och ordet algebra betydde 

ursprungligen just ekvationslösning. Idag definieras skolalgebran som studier av operationer 

med tal samt relationer mellan tal med användandet av bokstavssymboler eller variabler. 
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Användningen av variabler gör algebran mer generell än aritmetiken (Grønmo & Rosén, 

1998, s.35).  

3.2 Forskningsbakgrund 

3.2.1 Betydelsen av algebra  

Som tidigare nämnts är goda kunskaper i algebra nödvändiga för att elever ska lyckas med 

sina matematikstudier i både gymnasiet och på universitetet.  Persson och Wennström (2003, 

s.5-6) menar att algebra är nyckeln som krävs för framgång i matematikundervisningen och 

att de flesta brister på en högre nivå kan spåras tillbaka till grundläggande brister i en elevs 

algebraiska förmåga. Detta är inte förvånande eftersom det är det algebraiska språket som är 

ett standardverktyg inom matematik och matematikutbildningen. Dock fortsätter inte alla 

elever sin utbildning inom matematik, därmed kan frågan ställas varför de behöver lära sig 

algebra. Nedan följer ett citat från Perssons (2002) artikel ”Behöver alla lära sig algebra?” 

där han illustrerar hur en konversation i ett matematikklassrum kan se ut när en lärare vill 

motivera sina elever:  

- Magistern, när kommer vi nånsin få användning för det här? 

Läraren svarar hastigt och förmodligen utan att tänka sig för: 

- Jo du, din pappa använder det nog hela tiden, ja varenda dag, tror jag! 

Men med det svaret begår han ett misstag, speciellt som den företagsamma eleven går 

hem och kontrollerar svaret med sin pappa, som är målarmästare. Nästa dag kommer 

eleven till matematiklektionen och berättar förbryllad och samtidigt en aning 

triumferande vad pappa svarat: 

- Algebra? Det där med x och y? Jag har ingen aning om vad det där handlade om. Jag 

hade alltid så svårt med matten. (P. Persson, 2002, s.24) 

Vidare ger Persson (2002) exempel på vad personer med olika yrken svarar på frågan ”Har du 

nånsin fått användning för något av den algebra du lärde dig i skolan?”:  

SO-lärare:  

- Algebra? Åh, jag kommer ihåg, om man har 2 och sedan en parentes och sedan a plus 

b, så blir det 2a och 2b. Det är väl rätt? 

Kassabiträde:  

- Algebra? Det minns jag inget av. Vad handlade det om? 

Föreläsare i litteratur:  
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- Algebra! Jag förstod det aldrig. Jag hatade matte och var urdålig i det.  

Elingenjör:  

- Ja, jag arbetar med formler hela tiden, det är väl algebra? Jag arbetar alltid med 

Excel. Det är allt jag behöver. Jag vet ungefär vad svaren ska bli, det är viktigt.  

Systemtekniker:  

- Nej. För att lösa ett problem skriver jag ett program, antagligen i C eller Java.  

 (P. Persson, 2002, s. 24-25)  

Med svar som dessa kan det upplevas som svårt att motivera elever till att lära det troligtvis 

svåraste inom matematiken, algebra. För att elever ska uppleva att algebra inte är meningslöst 

är det bland annat viktigt att betydelsen av algebra införs i ett sammanhang och inte som en 

lösryckt del av matematiken (P. Persson, 2002, s.26). I uppsatsens inledning nämndes flera 

anledningar till att algebra är viktigt, nedan följer en närmare beskrivning av de olika 

anledningarna:   

• All ny teknik kräver symbolisering. 

Vårt moderna samhälle innefattar mängder med ny teknik, vilken ställer allt högre krav på 

att personer kan hantera abstrakta representationer. Exempelvis används både grafräknare, 

kalkylprogram och programmering i gymnasieskolan. För att kunna utnyttja funktionerna 

denna teknik erbjuder är det först nödvändigt att man har en grundläggande förståelse för 

exempelvis variabler. Dessutom följer programmen ofta en logisk grund (Persson, 2002, 

s.27).  

• Algebra stärker vår förmåga att föra ett resonemang, dra slutsatser samt att kritiskt 

granska och analysera resultatet.  

Algebra är ett alldeles utmärkt problemlösningsverktyg. De symboler som används inom 

algebran är ett standardmedium för samband mellan tal, exakt kommunikation om tal och 

om matematiska begrepp överlag. Med hjälp av sitt algebraiska kunnande är det möjligt 

att bedöma beräkningar som har gjorts i olika former av media. Algebra ger en större 

möjlighet till generaliseringar, det är möjligt att lösa mer avancerade problem och även 

kunna få en bättre överblick över dessa problem (Persson, 2002, s.28).  

• Algebra ger en möjlighet till en intellektuell utmaning och en chans att höja sin 

förmåga till abstraktion, vilket personer ofta strävar efter. 

I alla personer finns det ett inbyggt driv att utvecklas och höja sitt abstrakta tänkande, 

vilket är en drivkraft för att ständigt söka efter lärande och nytt tänkande. Detta är 

exempelvis en av förklaringarna till varför många finner det roande att lösa korsord, 
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sudoku och gåtor. Utmaningen ger en så stor tillfredställelse att det inte behöver vara 

användbart (Persson, 2002, s.28).  

Sammanfattningsvis är det möjligt att säga att det demokratiska samhälle vi lever i ställer 

allt större krav på vårt matematiska kunnande. Vi människor ställs dagligen inför olika 

situationer där vi behöver använda våra matematiska färdigheter, dock tänker vi inte alltid på 

att det faktiskt är just de matematiska färdigheterna vi använder oss av. Algebra handlar delvis 

om att kunna använda olika former av abstrakta representationer i olika situationer, där tal blir 

för stora, opraktiska eller oöverskådliga. Det handlar om parametrar, variabler, formler, grafer 

och tabeller. Således använder vi oss av våra färdigheter i algebra när vi sköter vår ekonomi, 

läser en dagstidning och när vi ska ta ställning i olika frågor som rör samhället. De flesta jobb 

som finns i samhället kräver även ett allt mer avancerat kunnande (Persson, 2002, s.27). 

Persson (2002, s.27) menar att ett matematiskt kunnande, vilket innefattar algebraiskt 

kunnande, är en demokratisk rättighet.  

Även om en elev i början av sin gymnasieutbildning drömmer om ett yrke som inte kräver 

några stora kunskaper inom matematik, behöver denne inte känna samma sak i slutet på sin 

gymnasieutbildning. Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och likvärdiga 

karriärmöjligheter. Det är önskvärt att alla personer har möjlighet avancera inom sitt yrke, 

vidareutbilda sig eller byta till något helt nytt yrke. Skulle en elev nekas möjligheten att lära 

sig algebra stängs många av dessa framtida möjligheter. Det handlar återigen om en 

demokratisk rättighet, rätten till likvärdiga möjligheter att utveckla och sig (Persson, 2002, 

s.27-28). Även Olteanu (2003, s.11) belyser hur det algebraiska språket är ett standardverktyg 

för att hantera tal och funktioner, och en byggsten för vidare studier. Hon menar, precis som 

Persson, att det är viktigt att alla elever ges möjlighet att hantera det algebraiska språket. 

Dessutom är algebra ett verktyg för tänkande, det ger eleverna möjlighet att upptäcka enkelhet 

och struktur i mer komplexa sammanhang.  

När det talas om möjlighet till vidare studier är det inte endast utbildningar inom 

matematik som kräver goda matematikkunskaper. Även vidare studier inom alla de 

naturvetenskapliga ämnena samt vissa samhällsvetenskapliga ämnen såsom ekonomi kräver 

goda kunskaper i matematik (Olteanu, 2003, s.26;P. Persson & Wennström, 2004, s.6).  

2.2.2 Lärobokens roll i matematikundervisningen  

I både Sverige och många andra länder har läroboken en väldigt stor roll i 

matematikundervisningen. Detta är inte överraskande eftersom läroböckerna är utformade för 

att hjälpa lärare att organisera sin undervisning. Läroböckerna innehåller oftast stoffet som 
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ska gås igenom under läsåret. Oftast är innehållet ordnat i en lämplig ordning, men allra 

viktigast, de innehåller aktiviteter och övningsuppgifter (Johansson, 2003, s.1). Stora delar av 

matematikundervisningen går vanligtvis till egen räkning av uppgifterna i läroboken. Många 

lärare menar att det ger eleverna möjlighet att arbeta i sitt eget tempo och att de kan ge 

individuell hjälp och handledning medan eleverna räknar (Skolinspektionen, 2010, s.23). 

       Johansson (2003, s.1) menar att det ofta är läroböckerna som för både lärare och elever 

definierar vad matematik är för något. Även Skolinspektionens (2010, s.20) 

kvalitetsgranskning visar att de flesta lärarna litar på att läroboken tolkar kursplanen på ett 

rimligt sätt. Vidare är det många elever och lärare som anser att målet med 

matematikundervisningen är att hinna färdigt med boken innan kursens slut. I en artikel av 

Skolverket (2019) skrivs det om den dolda läroplanen, vilken tar mer plats i skolan än den 

formella läroplanen. Den dolda läroplanen styrs framförallt av läromedlen. Artikeln menar, 

likt Johansson (2003, s.1), att elever ser läroboken som en ”konkretisering och visualisering 

av kursplanens kunskapskrav” (Skolverket, 2019). Detta möjliggörs genom att många lärares 

planering, innehåll samt undervisning utgår ifrån läroboken (Skolverket, 2019). 

       Dock är det inte bara fördelar med läroböckerna, då de av vissa ses som ett hinder för 

elevers lärande och utveckling. Emellanåt har därför lärares beroende av matematikläroböcker 

varit uppe för diskussion, läroboksförfattare och förlagen följer inte nödvändigtvis 

kursplanen. Det görs inga granskningar av läroböcker av en central organisation vilket gör det 

möjligt för författarna och förlagen att vara mer inriktade på försäljning än att följa de 

nationella styrdokumenten. Publicering är ju trots allt en industri, och det finns pengar att 

tjäna på läroboksförsäljning. Drivkraften bakom skapandet av en lärobok är alltså både 

pedagogisk och ekonomisk (Johansson, 2003, s.1, Johansson, 2006, s.6). Ytterligare problem 

med läroböcker är att de oftast är mycket mer fokuserade på att elever ska räkna uppgifter 

utifrån lösta exempel och sällan möjliggör övning på andra kompetenser såsom 

problemlösning och resonemang  (Skolinspektionen, 2010, s.20). Dessutom anser 

Skolinspektionen (2010, s.23) att den ”individualisering” som görs i klassrummet genom att 

eleverna får jobba i sitt eget tempo vara en så kallad ”hastighetsanpassning” där eleverna får 

räkna så fort de kan. Det är viktigt att som lärare vara medveten om att det inte är ekvivalent 

med att utgå från varje elevs behov, förutsättningar och erfarenheter eftersom en 

hastighetsanpassning kan innebära att eleverna lämnas själva med boken (Skolinspektionen, 

2010, s.23). Dessutom menar Nelson (2006, s.17) att de flesta läroböcker saknar incitament 

till ett reflekterande tänkande, och många av läroböckerna innehåller massor med faktarutor 

som troligtvis syftar till att vara lockande men som istället skapar förvirring för eleverna. 
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       Hur läroboken används i matematikundervisningen är alltså avgörande för om 

undervisningen håller en god kvalitet eller inte.  

3.2.3 Vanliga svårigheter inom algebra  

I detta avsnitt kommer två viktiga delar av algebra och arbetet med bokstavssymboler, 

matematiska abstraktionsnivåer samt den algebraiska cykeln, att presenteras. Därefter 

kommer de vanligaste svårigheterna i algebra att presenteras. 

Den matematiska abstraktionsnivån – uppfattning av bokstavsymboler i algebra 

Bergsten et al (1997, s.19) talar om att det finns fem hierarkiskt ordnade abstraktionsnivåer 

(elevuppfattningar) inom matematiken och algebran. Ifall en elev inte nått den översta nivån 

uppstår ofta svårigheter för eleven. 

Nivå 1: Bokstaven ses som ett objekt som saknar mening, eller dess värde fås som 

bokstavens plats i alfabetet. 

Nivå 2: Det är tillräckligt att pröva med ett tal istället för bokstaven. 

Nivå 3: Det är nödvändigt att pröva med flera tal 

Nivå 4: Man uppfattar bokstaven som representant för en klass av tal. Det räcker att 

pröva med något av dessa tal. 

Nivå 5: Man uppfattar bokstaven som representant för en klass av tal. Man behöver inte 

pröva med något av dessa tal. (Bergsten et al, 1997, s.19) 

Elever har alltså ofta svårigheter med att förstå vad bokstaven inom algebran innebär, och når 

inte till nivå fem, vilket kan kopplas till flera av de svårigheter som kommer diskuteras senare 

under detta avsnitt.  

Den algebraiska cykeln  

Som tidigare nämnt har elever ofta svårt att förstå 

vad bokstavssymbolerna inom algebra innebär. 

Dock är det inte bara viktigt att elever förstår 

betydelsen, utan de behöver även ha förmågan att 

arbeta med bokstavssymbolerna. Detta arbete delas 

upp i tre faser, och dessa utgör den så kallade 

algebraiska cykeln:  

1. Översättning av en situation till ett uttryck 

med bokstavssymboler  
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2. Omskrivning av symboluttrycket  

3. Tolkning av symboluttrycket  

Alla tre faser av den algebraiska cykeln är lika viktiga vid arbetet med algebra. Det är först 

när en elev har kunskap om alla faserna som kunskapen faktiskt blir användbar för 

problemlösning (Bergsten et al, 1997, s.15). På samma sätt som betydelsen av 

bokstavssymbolen kan kopplas till vissa svårigheter, kan även arbetet med bokstavssymbolen, 

den algebraiska cykeln, kopplas till flera av de svårigheter som kommer diskuteras senare 

under detta avsnitt. 

Bokstavssymbolen / variabeln  

Det händer att elever uppfattar bokstäver som en kvantitet, utan som en förkortning för ett 

objekt, exempelvis b för bollar i 5b + 2b = 7b. På likande sätt kan eleven se 4a + 1b + 3c som 

addition av 4 ananaser, 1 blodapelsin och 3 citroner. Detta medför att eleven inte kommer 

kunna förstå vad 4a × 3b = 12ab innebär (Grønmo & Rosén, 1998, s.37).  

       Vidare sätter eleverna ofta variabeln till 1 och använder det vid beräkningen. Detta är 

dock vanligare i lägre årskurser.  Dessutom bortser elever ofta från variabler vid beräkningen 

och lägger till dem på slutet. Till exempel kan eleven ange det felaktiga svaret 9ab när eleven 

adderar 2a + 7b (Grønmo & Rosén, 1998, s.38).  

Från ord till symboluttryck  

Elever har ofta svårt att läsa textuppgifter och förstå dem, vilket i sin tur leder till att de inte 

kan översätta situationen till ett symboluttryck (fas 1 av den algebraiska cykeln) (Grønmo, 

1999, s.20). Det är även vanligt att elever skriver det så kallade ”omvända sambandet” när de 

översätter orden till symboler, vardagsspråket kan nämligen ge oss fel associationer vid 

översättningen. Precis som med översättningen från svenska till engelska är det inte alltid 

möjligt att översätta ord för ord vid översättning från vardagsspråk till matematik. Det är 

nödvändigt att känna till reglerna för hur de olika språken är uppbyggda (Grønmo, 1999, 

s.23).  

       Exempel på uppgift: Översätt följande situation till ett symboluttryck: I en grupp 

människor var det dubbelt så många ögon som näsor.  

Exempel på elevsvar: 2 × ö = n, där ö står för ögon och n för näsor. Eleven har angett att det 

finns hälften så många ögon som näsor, alltså det omvända uttrycket. Fallgropen är 

översättningen från ord till ord (Grønmo, 1999, s.23).   

       Grønmo (1999, s.22) menar att det är nödvändigt att lägga tid på grundläggande 

diskussioner och reflektioner kring innehållet (från Grønmos syn på lärande) samt vilka 

storheter som är okända i uppgiften (från Grønmos analys), innan de försöker lösa själva 

Figur 1. Den algebraiska cykeln.  

Efter Bergsten et al, 1997, fig. 2 s. 15 
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uppgiften. Grønmo betonar vikten av att elverna ska kommunicera för att främja sin förståelse 

och menar dessutom att ”Algebra i skolan har i alltför länge varit ’en tyst aktivitet’” (Grønmo, 

1999, s.20) 

Beteckning och betydelse av symboluttryck 

Det är viktigt att skilja på beteckningen och betydelsen (hur informationen ges och varför) för 

och av symboluttryck. Studera uttrycken 5(x + 4) och 5x + 20. Uttrycken betecknar samma 

sak men betydelsen av de två uttrycken skiljer sig åt. I första fallet kan faktorn fem 

multipliceras in medan det andra fallet kan faktoriseras. Om symboluttrycket har konstruerats 

utifrån en situation (textuppgift), har situationen förmodligen språkligt uttryckts på flera olika 

sätt. Ett annat exempel är ekvationerna 5(x + 4) = 30 och x = 2 som betecknar samma sak men 

som ändå har olika betydelser. Att manipulera algebra och lösa en ekvation innebär att 

förändra betydelsen till något som betecknar samma sak.  

Beteckningar kan delas upp i fyra olika fall:  

• Aritmetiska påståenden 

o Antingen sanna eller falska 

o T.ex. är 12
3⁄  + 1 = 5 sant 

• Aritmetiska uttryck 

o Betecknar tal 

o T.ex. betecknar 10 – 3 × 5 talet -5 

• Algebraiska påståenden 

o Ekvationer som kan vara sanna eller falska beroende på värdet på x  

o T.ex. är 5x + 3 = 18 sant för x = 3 men falskt för resterande tal. 

• Algebraiska uttryck  

o Liknar aritmetiska uttryck, dock kan de beteckna något helt annat som 

exempelvis funktioner eller aritmetiska mönster. 

o T.ex. 5x + 3  

Flera av de svårigheter elever har med både aritmetik och algebra grundar sig i att eleverna 

har problem med syntaxen eller saknar förmågan att skilja på de olika fallen som 

presenterades ovan. Exempelvis kan en elev behandla ett algebraiskt uttryck som 5a + 3 som 

ett aritmetiskt uttryck och försöker komma runt problemet med att a saknar värde. Ett 

exempel på detta är att eleven ser bokstaven a som en kod för talet 1, eftersom a är första 

bokstaven i alfabetet, och anger svaret 8.  
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       För att elever ska kunna lyckas med algebraiska operationer är det nödvändigt att 

eleverna har en strukturell förståelse för beteckningar och betydelser (P.-E. Persson, 2005, s-

14-15).  

Brister i de aritmetiska färdigheterna  

I detta avsnitt kommer flera olika svårigheter tas upp följt på exempel på vanliga fel. 

• Prioriteringsregler för räknesätten 

o 10 + 4x Eleven utför addition för multiplikation och får det felaktiga svaret 

14x.  

o 2𝑥2  Multiplikation före potens ger det felaktiga svaret 2x × 2x = 4𝑥2 

• Parentesens betydelse och de osynliga parenteserna  

o 4𝑥 + 5 × (𝑥 + 2) Eleven tror att det är en bionommulitplikation och börjar 

multiplicera 4x med x osv. 

o (4𝑥 + 1)(2𝑥 − 5) Eleven adderar rakt av 4x adderat med 2x blir 6x och 1 

subtraherat med 5 blir -4, eleven får det felaktiga svaret 6x – 4. Alltså, det 

omvända problemet mot exemplet innan.  

o 
18𝑥−15

3
  Eleven ser 15 dividerat med 3 sist och ger det felaktiga svaret 18x – 5. 

o 
4𝑥+9

2𝑥+3 
     Eleven ser 4x dividerat med 2x och 9 dividerat med 3, vilket resulterar 

i det felaktiga svaret 2 + 3 = 5.  

• Negativa tal och minustecknets betydelse  

o -5x - 3x Eleven svarar oftast – 2x. De har svårt att förstå att minustecknet har 

olika betydelser, i detta fall som markör för det negativa talet 5 och sedan som 

räknesättet subtraktion 

o 3x – (-2x)   Eleven har svårt att förstå att subtraktion med -2x är detsamma 

som addition med 2x.  

o -3x = 24    Eleven dividerar korrekt och får -x = 8, dock har eleven svårt att 

inse att det är detsamma som x = -8 (P. Persson & Wennström, 2003, s.18-19).  

För att eleverna ska förstå minustecknet är det nödvändigt att eleverna förstår de 

tre betydelserna av minustecknet:  

1. Som beteckning för negativa tal 

2. Som beteckning för subtraktion 

3. Som beteckning för motsatt tal (Olteanu, 2003a, s.37) 
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Om eleven inte förstår de olika betydelserna av minustecknet kommer det få konsekvenser för 

elevens ekvationslösningsförmåga (Booth & Koedinger, 2008, s.572) 

Likhetstecknet och ekvationer   

Elever har ofta svårt att förstå likhetstecknets innebörd. Det är främst inom ekvationslösning 

som dessa missuppfattningar framkommer. Oftast använder eleven likhetstecknet som ”blir”; 

”utför” eller ”sätt in”, istället för likheten av två fraser (Booth & Koedinger, 2008, s. 572; P. 

Persson & Wennström, 2003, s.21) . Ibland tappas ekvationen bort på vägen och omvandlas 

istället till en förenkling. Ibland blandar eleven istället betydelserna ”blir” och ”utför” i en 

horisontell lösning (uppgiften:4𝑥 + 7 = 19 ger lösningsstrategin 4𝑥 + 7 = 19 − 7 =  
12

4
=

3) och bryter därmed likhetstecknet hela vägen. Ofta kommer eleverna fram till rätt svar när 

det kommer till mer grundläggande ekvationer (dock är lösningen logiskt oacceptabel) och 

förstår därmed inte att de gjort fel, vilket kan leda till att elevens felaktiga lösningsstrategi 

förstärks (P. Persson & Wennström, 2003, s.2 Ekvation1).  

Ekvationer och uttryck  

Elever har svårt att skilja på ekvationer och uttryck. Dessutom uppfattar inte elever uttryck 

som ett svar. Exempelvis ses inte uttryck på formen a + 1 som ett svar, utan som en summa 

som de ska göra någonting med, vilket kan leda till att eleverna inte svarar alls, substituerar 

ett värde eller hittar på en egen regel (Af Ekenstam, 1985, s.132, 134).  

3.2.5 Syn på matematik  

Synen på matematik, matematisk kunskap och vad matematik är, påverkar valet av 

matematiska aktiviteter, vilket i sin tur är avgörande för det matematiska lärandet. 

Traditionellt betraktas matematik som en objektiv och logisk kunskap. Matematiken kan ses 

som ett faktamässigt innehåll som skildrar både karaktären och egenskaperna hos olika 

matematiska objekt. Det är även möjligt att betrakta matematik som de arbetssätt och metoder 

som leder till matematiskt lärande. Med detta synsätt kan matematiken ses som en metod där 

hypoteser testas och leder till slutsatser i form av matematiska sanningar (Stadler, 2009, s.23). 

       Många matematiker och matematiklärare anser att resonemang och bevisföring är centralt 

både vid inlärning av matematik samt användandet av matematik (Stadler, 2009, s.23; 

Thompson, Senk, & Johnson, 2012, s.253). Hersh (2009) och Hanna (2000) uttrycker det väl:  

“The possibility of proof is what makes mathematics what it is, what distinguishes it from 

other varieties of human thought” (Hersh, 2009, s.17) och “students cannot be said to have 

learned mathematics, or even about mathematic, unless they have learned what a proof is” 
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(Hanna, 2000, s.24). Trots att många matematiker framför vikten av resonemang och 

bevisföring har forskning visat att både gymnasieelever och universitetsstudenter har svårt att 

konstruera och förstå bevis (Thompson, Senk, & Johnson, 2012, s.253).  

       Ett ytterligare synsätt på matematik är att elever lär sig matematik i sociala sammanhang i 

kombination med en individuell tolkningsprocess. I det här synsättet utgås det från att 

kunskapen måste ses i sitt kulturella och kontextuella sammanhang. Synen på matematik som 

en social konstruktion skiljer sig stort från synsättet om matematik som absoluta sanningar 

(Stadler, 2009, s.24).  

Syn på algebra  

Nedan kommer fyra olika perspektiv på algebra att presenteras:  

• Generaliseringsperspektivet  

Algebra ses som generaliserad aritmetik, där de vanliga talen eller situationer som skapar 

dessa kan beskrivas med hjälp av mönster och regelbundenheter. (PE. Persson, 2005, s.19-

20). Ett exempel på när algebra används som ett generaliseringsperspektiv är: givet är tre 

figurer som är konstruerade efter ett visst mönster. Uppgiften är att beskriva mönstret med en 

formel och beräkna den n:te figuren. Algebra har alltså använts för att beskriva ett generellt 

mönster.   

• Problemlösningsperspektivet  

Algebra används till att lösa avancerade problem. När aritmetiken inte räcker till kommer 

algebran till användning. Vid problemlösning är det viktigt att ha kunskap om olika 

representationsformer som exempelvis grafer, tabeller, formler, symboler och text. Det är 

även nödvändigt att kunna göra översättningar mellan dessa representationsformer (P.-E. 

Persson, 2005, s.55).  

• Modelleringsperspektivet  

Algebra används för att skapa modeller av tänkta eller verkliga situationer. Med hjälp av 

algebrans regler är det exempelvis möjligt att göra förutsägelser om utfall av experiment kring 

modellen.  

• Funktionsperspektivet  

Algebra används för att uttrycka samband mellan variabler. Med hjälp av algebraiska regler är 

det möjligt att undersöka funktioner och ge dem olika representationer. Detta perspektiv leder 

vidare till analysen (P.-E. Persson, 2005, s.20).  
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4. Metod  

I detta avsnitt kommer först den valda metoden, innehållsanalys, de sex läroböckerna som 

utgör data för studien samt det konstruerade analysschemat att presenteras. Därefter kommer 

val av metod, avgränsningar, kritisk granskning av metod och till sist etik och moral att 

presenteras.  

4.1 Innehållsanalys  

Den metod som valts för att undersöka läroböckerna till kursen Matematik 1b är en 

innehållsanalys. Det är vanligt att en innehållsanalys används vid analys av dokument och 

texter. Dessa kan vara i tryckt eller elektronisk form men även handskrivna (Bryman, 2011, 

s.281). Bryman hänvisar till den vanligaste definitionen av en innehållsanalys:  

 

Innehållsanalys utgör en forskningsteknik som rör en objektiv, systematisk och 

kvantitativ beskrivning av det konkreta eller manifesta innehållet i kommunikationen. 

(Berelson, 1952, s.18) 

 

En innehållsanalys behöver dock inte endast vara en kvantitativ metod, utan den kan även 

användas kvalitativt. En kvalitativ innehållsanalys är nämligen ett vanligt sätt att kvalitativt 

analysera en text där syftet är att hitta ett bakomliggande tema i texten (Bryman, 2011, s.505). 

I detta arbete kommer främst en kvalitativ innehållsanalys göras för att undersöka hur 

läroböckerna till kursen Matematik 1b skapar förutsättningar för lärande. Det är även av 

intresse att undersöka i vilken utsträckning förutsättningarna och olika uppgifter förekommer 

och då lämpar sig en kvantitativ innehållsanalys väl. Alltså kommer både en kvalitativ och en 

kvantitativ innehållsanalys att göras.   

4.1.1 Läroböcker  

I denna uppsats har sex olika läroböcker från fem olika förlag analyserats, vilket är alla 

läroböcker som finns tillgängliga till kursen Matematik 1b på gymnasiet. De sex läroböckerna 

är:  

• Dufåker, Daniel; Larson Niclas; Marklund, Mikael; Szabo. Attila och Viklund, 

Gunilla. (2011). Matematik Origo 1b (2: a upplagan). Stockholm: Bonnier utbildning. 

Hädanefter kallas läroboken för Origo.  

• Alfredsson, Lena; Bråting, Kajsa; Erixon, Patrik och Heikne, Hans. (2011). Matematik 

5000 1b (1: a upplagan). Stockholm: Natur & Kultur.  
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Hädanefter kallas läroboken för 5000.  

• Jönsson Stegmark, Ingeli. (2014). Matematik 1ABC (1: a upplagan). Lund: NA förlag. 

Hädanefter kallas läroboken för ABC. 

• Gennow, Susanne; Gustafsson, Ing-Mari och Silborn, Bo. (2019). Exponent 1b (3:e 

upplagan). Malmö: Gleerups. 

Hädanefter kallas läroboken för Exponent. 

• Holmström, Martin; Smedhamre, Eva och Sjunnesson, Jonas. (2011).  Matematik: M 

1b (1: a upplagan). Stockholm: Liber.  

Hädanefter kallas läroboken för M-serien. 

• Rung, Andreas., Heijne, von, Eva., och Rundlöf, Thomas. (2018). Matematik 

numerus: 1b (1: a upplagan). Stockholm: Liber. 

Hädanefter kallas läroboken för Numerus.  

4.1.2 Analysschema  

För att analysera läroböckerna gjordes en innehållsanalys och för bearbetning och analys av 

det insamlade materialet konstruerades ett analysschema (tabell 1). Analysschemat 

konstruerades genom att tidigare forskning inom området beaktades och vanliga svårigheter 

inom algebra identifierades. Svårigheterna sammanställdes därefter i olika kategorier och 

förtydliganden om vad respektive kategori efterfrågar gjordes.    

Tabell 1. Analysschema – förutsättningar för lärande och syn på matematik. Varje kategori har en 

tillhörande kommentar som förtydligar vad som efterfrågas och om det är uppgifter eller teori som ska 

undersökas. 

Kategorier i analysschemat Kommentarer  

1. Den algebraiska cykeln 

a. Översättning: situation till 

symboluttryck  

b. Omskrivning av symboluttrycket  

c. Tolkning av symboluttrycket  

Uppgifter. 

c. Står det explicit att eleverna ska 

tolka? 

 

2. Förklaring till bokstavssymbolen och 

variabelbegreppet  

Teori 

3. Förklaring till symboluttryckets 

a. Beteckning  

b. Betydelse 

Teori 

Uppgifter: Får eleverna möjlighet att öva på 

skillnaden av beteckning och betydelse   

4. Prioriteringsregler  Teori 

5. Parenteser betydelse och osynliga 

parenteser  

Teori 

6. Negativa tal och minustecknets olika 

betydelse 

Teori  

7. Likhetstecknet Teori 
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Kategorier i analysschemat Kommentarer  

a. Förklaras betydelsen av 

likhetstecknet 

b. Hur används likhetstecknet i teorin 

och i lösta exempel 

8. Skillnaden på ekvationer och uttryck  Teori  

9. Uppgifter där eleven ska 

konstruera/förstå/förklara ett bevis 

Tydlig instruktion om att det rör sig om 

bevis 

10. Uppgifter som främjar social interaktion 

a. Standardkaraktär 

b. Aktiviteter 

c. Teman 

d. Problemlösning  

e. Övrigt 

Tydlig instruktion om att det är en 

diskussionsuppgift.  

11. Uppgifter som främjar individuellt 

arbete 

a. Standardkaraktär  

b. Aktiviteter 

c. Teman 

d. Problemlösning  

e. Övrigt 

Uppgifter som inte är tänkta att användas 

som diskussionsuppgifter.  

12. Uppgifter som främjar algebraiskt 

tänkande/resonemang 

 

13. Uppgifter som främjar algebraiska 

procedurer  

 

14. Algebra som verktyg för  

a. Generalisering 

b. Problemlösning  

c. Modellering 

d. Funktioner  

Uppgifter 

 

4.2 Motiv för val av metod 

I detta arbete analyserades läroböcker med syfte att undersöka hur de behandlar algebra, hur 

de skapar förutsättningar för lärande samt dess syn på lärande och matematik. En 

innehållsanalys valdes för att hitta ett underliggande tema i läroböckerna. I tidigare studier 

med liknande syfte, exempelvis inom kemi (Bergqvist, 2012; Bergqvist, Drechsler, De Jong, 

& Rundgren, 2013), har innehållsanalyser gjorts med goda resultat, vilket indikerar att en 

innehållsanalys lämpar sig vid analys av läroböcker.  

4.3 Avgränsningar  

Det har gjorts ett flertal avgränsningar i detta arbete, främst på grund av den begränsade tid 

som är given. För att uppsatsen inte skulle blir för stor för den givna tiden begränsades 

analysen till en kurs, och ett område. Kursen som valdes var Matematik 1b och området var 
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algebra. Dessutom gjordes avgränsningar gällande de svårigheter som ligger till bakgrund för 

analysschemat, exempelvis analyserades inte hur läroböckernas språk påverkar inlärningen. 

Gällande de läroböcker som analyserades gjorde inga avgränsningar. Detta gjordes för att 

kunna dra en generell slutsats om läroböckerna.  

4.4 Kritisk granskning av metod  

4.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig den insamlade informationen är. Det handlar bland 

annat om hur noggranna och exakta en undersöknings insamlade data är. Det rör sig även om 

vilken information som används, på vilket sätt den samlats in samt hur den bearbetas 

(Christoffersen & Johannessen, 2015, s.21). All texttolkning kräver en medvetenhet om att 

förkunskaper om ämnet kan påverka hur resultatet kommer tolkas. Följaktligen är det viktigt 

att alla överväganden som görs vid texttolkningen diskuteras i arbetet  

(Holme, 1997, s.290–291). Dessutom är den givna tiden för uppsatsen begränsad vilket 

innebär att det saknas en möjlighet att göra en djupgående analys.  

       För att öka reliabiliteten på arbetet är det viktigt att analysschemat inte ger rum för olika 

tolkningar av resultatet och att alla läroböcker som finns tillgängliga till kursen analyseras. I 

och med att analysschemat är konstruerat med detta i åtanke och att alla läroböcker 

analyserats, kan ändå slutsatsen dras att reliabiliteten är relativt hög.   

4.4.2 Validitet 

Den information som samlas in till en studie utgör inte verkligheten, utan är endast en 

representation av den. Därmed är det nödvändigt att fundera över hur relevant informationen 

är, med andra ord, vilken validitet den har. Alltså, hur bra motsvarar representationen 

verkligheten? (Christoffersen & Johannessen, 2015, s.22) 

       Det analysschema som konstruerats för att utföra studien är baserad på tidigare forskning 

som gjorts om algebra och svårigheter inom området. Alltså är validiteten av analysschemat 

beroende av valet av litteratur. Tiden för studien är begränsad, vilket leder till att det inte är 

möjligt att ta hänsyn och värdera all litteratur som finns om ämnet. Det finns alltså en risk att 

litteratur har förbisetts när bakgrunden till analysschemat har konstruerats. Delar av den 

litteratur som valts är skriven i slutet av 90-talet och början av 2000-talet, alltså av det äldre 

slaget, men den anses ändå vara relevant för denna studie då senare forskning grundar sig på 

alternativt stödjer resultatet från den äldre litteraturen. Ett flertal artiklar och uppsatser 

hänvisar alla till samma litteratur, vilket tyder på att den allra viktigaste och relevanta 
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litteraturen har beaktats. I och med detta kan slutsatsen dras att metoden har en relativt hög 

validitet.   

4.6 Etik och moral  

Vetenskapsrådet (2002, s.6) presenterar fyra huvudkrav inom de forskningsetiska principerna: 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet samt samtyckekravet. Dessa 

krav finns för att skydda deltagare i en studie mot eventuella negativa konsekvenser som kan 

uppstå vid deltagande av en forskningsstudie. Eftersom detta arbete är en innehållsanalys av 

läroböcker involveras inga informanter och kan därmed inte medföra några negativa 

konsekvenser för en annan person, vilket innebär att samma hänsyn inte behöver tas. 

5. Resultat 

I detta avsnitt kommer först en sammanställning av läroböckernas allmänna upplägg (tabell 2) 

presenteras. Därefter kommer den kvalitativa innehållsanalysen att presenteras, där de olika 

kategorierna i analysschemat för förutsättningar för lärande och syn på matematik (tabell 1) 

presenteras i underavsnitt. Vidare kommer resultatet från den kvalitativa innehållsanalysen att 

analyseras. Avslutningsvis kommer den kvantitativa innehållsanalysen att presenteras. 

5.1  Läroböckernas upplägg 

I detta avsnitt kommer läroböckernas allmänna upplägg att presenteras. Därefter kommer en 

sammanställning göras där läroböckerna har delats in i flera olika delar: inledning, 

teoriavsnitt, övningsuppgifter, aktiviteter, teman, problemlösning, avslutning och övrigt, för 

att skapa överblick över de olika läroböckerna (tabell 2). 

      Varje kapitel i Origo inleds med att de förkunskaper som krävs för kapitlet presenteras. 

Därefter redogörs för det centrala innehållet som respektive kapitel behandlar, vad eleven ska 

kunna efter avslutat kapitel samt ett matematiskt problem som eleverna kan lösa. Efter 

inledningen börjar teoriavsnitten där teori varvas med lösta exempel. Till varje teoriavsnitt 

finns övningsuppgifter av standardkaraktär samt problemlösningsuppgifter i tre olika nivåer. 

Varje delkapitel avslutas med resonemangs- och begreppsuppgifter och i slutet av varje 

kapitel finns problemlösningsuppgifter som kallas för problem och undersökningar, en 

tematisk uppgift, historia följt av en tankekarta, blandade uppgifter och till sist ett test.  

       Varje kapitel i Exponent inleds med ett avsnitt av repetition från grundskolan, där teori 

varvas med övningsuppgifter. Sedan presenteras det centrala innehåll som kapitlet behandlar, 

kapitelinnehållet i ett sammanhang samt några uppgifter som kallas för dina första uppgifter. 

Därefter börjar teoriavsnitten med lösta exempel och hänvisningar till webben. 
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Övningsuppgifterna är uppdelade i två delar, öva I och öva II, där öva I endast behandlar 

förmågorna begrepp och procedur medan öva II behandlar fler förmågor som bland annat 

problemlösning. Både öva I och II består av uppgifter i tre olika nivåer. I detta arbete 

klassificeras flera uppgifter som aktiviteter, dessa är utmaning, reflektera och diskutera samt 

gruppaktivitet. Exponent hänvisar även till webben för ytterligare aktiviteter. Varje kapitel 

avslutas med en sammanfattning, blandade uppgifter och test. Exponent skiljer sig från 

resterande läroböcker genom att den delvis är webbaserad, därför förekommer ofta 

hänvisningar till webben. Det finns både en elevwebb och en lärarwebb där genomgångar, 

test, prov och laborationer med mera kan hittas.  

       M-seriens kapitel börjar direkt med teori och lösta exempel. Till varje teoriavsnitt finns 

övningsuppgifter i tre olika nivåer. Med jämna mellanrum förekommer övningsuppgifter som 

kallas för flera utmaningar och fördjupning, vilka uppges vara bland de svåraste uppgifterna. 

Det finns även uppgifter som i detta arbete klassificeras som aktiviteter, upptäck & visa och 

kommunicera. Upptäck & visa är även möjlig att använda sig av vid arbete med olika teman. 

Gällande problemlösningsuppgifter varvas de med standarduppgifter och emellanåt finns det 

så kallade tankenötter. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning, följt av blandade 

uppgifter och test.  

        ABC är en lärobok som kan användas till kurserna Matematik 1a, b eller c. Varje kapitel 

inleds med en redogörelse för det centrala innehållet för respektive kurs. Sedan kommer 

teoriavsnitten som består av teori och lösta exempel. Till varje teoriavsnitt finns 

övningsuppgifter, ingen nivåskillnad förekommer. Läroboken innehåller något som kallas för 

öppna uppdrag, dessa kan användas som aktiviteter, teman eller problemlösning samt 

laborationer, vilken klassificeras som en aktivitet. Med jämna mellanrum förekommer fakta 

om historiska personer som exempelvis kända matematiker. Varje kapitel avslutas med en 

sammanfattning och övningar.  

       Vidare börjar varje kapitel i 5000 men en presentation av det centrala innehållet som 

behandlas under kapitlet samt en aktivitet som kallas för introduktion. Teoriavsnitten varvar 

teori med lösta exempel och varje teoriavsnitt har tillhörande övningsuppgifter med tre olika 

svårighetsgrader. Standarduppgifter varvas med problemlösningsuppgifter och det 

förekommer fem olika typer av aktiviteter: upptäck, undersök, diskutera, laborera och 

modellera. Det finns även ett historieavsnitt samt teori och uppgifter som är anpassade till 

programmen som läser b-spåret, dessa delar klassificeras som teman i detta arbete. Varje 

kapitel avslutas med en aktivitet som kallas för sant eller falskt?, följt av sammanfattningen, 

uppgiften kan du det här?, diagnos och blandade övningar. Det finns två varianter av dessa 



22 
 

övningar. Variant ett innehåller endast övningar från det aktuella kapitlet medan variant två 

innehåller övningar från det aktuella kapitlet samt övningar från tidigare kapitel.   

       Likt de flesta läroböckerna inleds varje kapitel i Numerus med det centrala innehållet 

kapitlet behandlar. Även syftet med kapitlet presenteras. Därefter kommer teoriavsnitten som 

består av teori, kontrollfrågor för att kontrollera elevernas lärande samt lösta exempel. Till 

varje teoriavsnitt finns övningsuppgifter på tre olika nivåer och problemlösningsuppgifter 

blandas med uppgifter av standardkaraktär. Dessutom framgår det vilka förmågor varje 

uppgift behandlar.  Med digitala verktyg har klassificerats som en aktivitet och diskutera 

resonera och modellera har både klassificerats som aktivitet och problemlösningsuppgifter. 

Varje kapitel avslutas med en sammanfattning, blandade uppgifter och ett test med tillhörande 

bedömningsmall.  

Tabell 2. Sammanställning av läroböckernas upplägg   

Upplägg  Origo Exponent M-serien ABC 5000 Numerus  

Inledning  -Förkunskapskrav 

-Centralt innehåll  

- Vad eleven ska 

kunna efter 

avslutat kapitel 

- Matematiska 

problem 

- Repetition från 

grundskolan  

- Centralt innehåll 

- Kapitelinnehåll i 

sammanhang 

- ”Dina första 

uppgifter” 

 - Centralt 

innehåll  

 

- Centralt 

innehåll  

- Aktivitet: 

introduktion 

-Syfte 

-Centralt  

innehåll 

Teori-

avsnitt  

- Teori 

- Lösta exempel 

- Lösta exempel 

- Hänvisning till 

webben 

- Teori 

- Lösta exempel 

- Teori 

- (Få) lösta 

exempel 

- Teori  

- Lösta exempel  

-Teori 

-Kontroll- 

frågor 

-Lösta exempel 

Övnings-

uppgifter  

3 nivåer  Öva I: begrepp och 

procedur. 3 nivåer. 

Öva II: fler 

förmågor. 3 nivåer.  

- 3 nivåer  

- Flera 

utmaningar och 

fördjupning, 

svåraste nivån 

-Saknar 

nivåer 

-Relativt få 

uppgifter 

3 nivåer  -3 nivåer 

- Förmågorna 

Aktiviteter I slutet av varje 

kapitel 

- Utmaning, reflektera 

och diskutera, 

gruppaktivitet  

- Webben 

- Upptäck & 

visa  

- Kommunicera 

- 

Laborationer  

- Öppna 

uppdrag  

5 kategorier: 

upptäck, 

undersök, 

diskutera, 

laborera och 

modellera 

-Med digitala  

verktyg  

-Diskutera,  

resonera och 

modellera 

Teman I slutet av varje 

kapitel  

 - Upptäck & 

visa  

 

Öppna 

uppdrag 

- Historia 

- Teori och 

uppgifter 

anpassade till 

programmen 

som läser  

b-spåret 

 

Problem-

lösning  

- Förekommer på 

varje nivå 

- I slutet på varje 

kapitel  

-Förekommer i Öva II Uppgifter av 

standard-

karaktär blandas 

med 

-Öppna 

uppdrag 

Uppgifter av 

standard-

karaktär blandas 

med 

-Uppgifter av  

standardkaraktär  

blandas med  
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Upplägg  Origo Exponent M-serien ABC 5000 Numerus  

problemlösnings

uppgifter 

problemlösnings

-uppgifter  

problemlösnings

-uppgifter 

-Diskutera,  

resonera och 

modellera  

Avslutning  - Tematisk 

uppgift 

- Historia  

- Problem och 

undersökningar 

- Tankekarta  

- Blandade 

uppgifter  

- Test  

-  Sammanfattning  

- Blandade uppgifter 

-Test  

-Samman-

fattning  

- Blandade 

uppgifter  

- Test 

-Samman-

fattning  

- Övningar  

- Aktivitet: sant 

eller falskt? 

-

Sammanfattning  

- Kan du det 

här? 

- Diagnos 

- Blandade 

övningar:  

Variant 1: 

endast övningar 

från aktuellt 

kapitel  

Variant 2: 

övningar från 

det aktuella 

kapitlet samt 

uppgifter från 

tidigare kapitel 

-

Sammanfattning 

-Blandade  

uppgifter 

-Test med  

bedömningsmall 

Övrigt  Resonemang- och 

begrepps 

diskussioner 

förekommer efter 

varje delkapitel  

Elevwebb + lärarwebb 

med genomgångar, 

test, prov, laborationer 

med mera  

Tankenötter Fakta om 

personer  

  

 

5.2 Den kvalitativa innehållsanalysen 

5.2.1 Den algebraiska cykeln  

I detta avsnitt kommer den algebraiska cykeln i läroböckerna samt exempel på uppgifter som 

behandlar de olika faserna att presenteras för att tydliggöra hur uppgifterna har klassificerats.  

       I Origo (s. 97) beskriver explicit alla tre faser i den algebraiska cykeln i ett teoriavsnitt 

medan resterande läroböcker aldrig nämner den algebraiska cykeln. I alla läroböckerna 

förekommer uppgifter som behandlar de olika faserna av den algebraiska cykeln, men i 

varierande utsträckning. Det som alla läroböckerna har gemensamt är att de innehåller flest 

uppgifter som behandlar omskrivningsfasen, följt av översättningsfasen och tolkningsfasen.     

 Ingen av faserna:  

Nedan kommer tre exempel på uppgifter där ingen av de tre faserna i den algebraiska cykeln 

behandlas. Första exemplet är taget från Exponent där eleverna ska beräkna värdet på olika 

uttryck då variabeln x är given 
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2002. Vilket värde har uttrycken för x = 3  

a) 12x 

b) -11x 

c) 6x + 13x  

d) 2,5x – 4,7 (Exponent s.65)  

I uppgift 2002 ska endast variabeln x ersättas med tre, vilket innebär att eleven endast behöver 

göra en aritmetisk beräkning och ingen av faserna i den algebraiska cykeln behandlas.  

       Nästa exempel kommer från Origo och är en uppgift där eleverna ska beräkna ett uttryck 

på två olika sätt: 

3145. Beräkna 5 · (3 + 6) genom att 

a) först beräkna summan av uttrycket i parentesen 

b) inleda med att multiplicera in 5 i parentesen (Origo, s.85) 

Även i uppgift 3145 utförs endast aritmetiska beräkningar vilket innebär att ingen av faserna i 

den algebraiska cykeln behandlas.  

       Det sista exemplet kommer från M-serien och är en uppgift där eleverna ska avgöra om 

en ekvation har en lösning vid ett givet x-värde. 

3105. Undersök om ekvationen 100x – 200 = 50 - 150x har en lösning 

a) x = 2 

b) x = -2 

c) x = 1 (M-serien, s.148) 

På liknande sätt som i de första exemplen ska eleverna utföra aritmetiska beräkningar genom 

att först sätta in ett givet x-värde och sedan avgöra om VL = HL.  

       Sammanfattningsvis klassificeras en uppgift som ingen av faserna om uppgiften endast 

kräver aritmetiska beräkningar.  

Översättningsfasen:  

Nedan följer tre exempel på uppgifter som har klassificerats som uppgifter som behandlar 

omskrivningsfasen. Det första exemplet kommer från Exponent och uppgiften är att eleverna 

ska teckna uttryck: 

2032. I ett rätblock är höjden h. Basytan är en kvadrat med sidan x. 

a) Skriv en formel för rätblockets volym V. 

b) Skriv ett uttryck för rätblockets begränsningsarea.  
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c) Skriv ett uttryck för blockets sammanlagda kantlängd. (Exponent s.77).  

Det andra exemplet kommer från Origo, uppgiften kräver att eleverna ställer upp en ekvation 

från en given situation som beskrivs med ord: 

3243. Tina ska väga sin katt Busan. Hon tar därför Busan i famnen och ställer sig på 

vågen, som då visar 54,3 kg. Tina väger därefter sig själv och får resultatet 49,9 kg. 

Antag att Busan väger x kg. Ställ upp den ekvation som behövs för att lösa uppgiften. 

(Origo, s.98) 

Det sista exemplet kommer från 5000 och illustrerar en uppgift där eleverna ska skriva uttryck 

med olikhetstecken:  

3407. Skriv med olikhetssymboler det åldersintervall x, då man  

a) får ta körkort för bil 

b) inte får handla på systembolaget 

c) är tonåring (5000, s.165) 

Sammanfattningsvis klassificeras en uppgift som översättningsfasen om uppgiften kräver att 

eleven ska teckna ett uttryck, en ekvation eller en olikhet från en situation som är beskriven 

med ord.  

Omskrivningsfasen:  

Nedan presenteras tre exempel på uppgifter som har klassificerats som uppgifter som 

behandlar omskrivningsfasen. Det första exemplet kommer från Exponent och handlar om att 

lösa en ekvation: 

2129. Lös ekvationerna 

a) 𝑥2 ·  𝑥3 = 100 

b) (𝑥3)2 = 624 

c) 2𝑥4 = 128 

d) (2𝑥)5 =  −55 (Exponent, s.106) 

I 2129 behöver eleven skriva om ekvationen för att lösa ut x, alltså behandlar uppgiften 

omskrivningsfasen i den algebraiska cykeln. 

       Vidare kommer nästa exempel från ABC och illustrerar en uppgift där ett uttryck ska 

utvecklas och förenklas: 

1. Utveckla och förenkla uttrycken så långt som möjligt:  
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a) 4x + 2(x – 3) 

b) 3(2x + y) – 6x – y 

c) 2(4 + 2x) + 3x  

d) 8 – 3(5 – 2x) (ABC, s.70) 

Det sista exemplet kommer från M-serien och handlar precis som första exemplet om att lösa 

ut x. Denna uppgift har dock variabeln i nämnaren, vilket kan anses göra uppgiften svårare:  

3174. Lös följande ekvationer. 

a)  
8

𝑥
= 4 

b)  
30

𝑥
= 1,5 

c)  
100

𝑥
=  

1

5
  (M-serien, s.163) 

Sammanfattningsvis klassificeras en uppgift som omskrivningsfasen om eleven från ett givet 

uttryck, ekvation eller olikhet behöver skriva om det till ett annat uttryck, ekvation eller 

olikhet.  

Tolkningsfasen:  

Nedan presenteras tre exempel på uppgifter som klassificerats som uppgifter som behandlar 

tolkningsfasen. Den första uppgiften kommer från ABC och handlar om vilka ekvationer som 

har oändligt många lösningar: 

2. Vilken eller vilka av följande ekvationer har oändligt många lösningar? Motivera 

ditt/dina svar.  

a) x + 7 = 9 

b) 2x + 3 = 0 

c) 3 + x = x + 3 

d) 3x = x+ 8 

e) 2x – 6 = -6 + 2x 

f) 1 + 3x = 3x + 2 (ABC, s.67) 

I uppgift 2 behöver eleverna först lösa ekvationen (omskrivningsfasen) och sedan tolka svaret 

för att avgöra om de har oändligt många lösningar. 

       Det andra exemplet kommer från Origo och i uppgiften ska eleverna tolka olika uttryck 

där variablerna är antal mynt av olika slag:  

3113. Preben har x st femkronor, y st enkronor och z st 50-öringar. 
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a) Tolka uttrycket x + y + z. 

b) Tolka uttrycket 5x + y + 0,5z. 

c) Beräkna värdet av uttrycken i a) och b), om x = 3, y = 7 och z = 2. (Origo, s.80) 

Vidare kommer det sista exemplet från Numerus och är en uppgift där eleverna ska tolka 

konstattermen samt ett uttryck i ord:  

2105.  Årskostnaden i kronor för att hyra film från ”Fantasy online” beskrivs med 

uttrycket 8x + 300, där x är antalet hyrda filmer. 

a) Tolka konstanttermen 300 i ord. 

b) Beräkna och tolka uttrycket 8·45 + 300 i ord (Numerus, s.60).  

Sammanfattningsvis klassificeras en uppgift som tolkningsfasen om det antingen explicit står i 

uppgiften att det ska tolkas eller om uppgiften kräver en tolkning av resultatet för att kunna 

lösas.  

Hela den algebraiska cykeln:  

Nedan presenteras två exempel på uppgifter där alla tre faserna av den algebraiska cykeln 

behandlas. Det första exemplet kommer från Exponent; 

2037. Lisa tänker på ett tal. Först dividerar hon med 3, därefter adderar hon 3 och sedan 

multiplicerar hon summan med 3. Slutligen subtraherar Lisa talet hon tänkte på.  

a) Skriv ett uttryck som beskriver operationerna.  

b) Förenkla uttrycket och förklara resultatet (Exponent, s.78)  

I uppgift 2037 ska Lisa först skriva ett uttryck från en text, det är översättningsfasen i den 

algebraiska cykeln. Sedan ska hon förenkla uttrycket, vilket innebär att hon kommer skriva 

om uttrycket, alltså omskrivningsfasen och till slut ska hon förklara resultatet, med andra ord 

ska hon tolka resultatet. Följaktligen behandlas alla tre faserna i den algebraiska cykeln i 

denna uppgift.  

       Det andra exemplet kommer från Numerus och handlar om Vanessa och hennes 

kompisars ålder:  

2121. Vanessa är a år gammal. Hon har tre kompisar som är trillingar och är två år äldre 

än hon är och en storebror som är 7 år äldre än trillingarna. 

a) Tolka uttrycket 𝑎 + 3(𝑎 + 2) 

b) Tolka uttrycket (𝑎 + 9) − 𝑎 

c) Skriv ett uttryck för den genomsnittliga åldern för de 5 personerna. Om man känner 
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värdet på a ska man kunna utläsa personernas åldrar i uttrycket. 

d) Förenkla uttrycket i c) och beräkna och tolka dess värde då Vanessa är 9 år 

(Numerus, s.66).  

I uppgift 2121 ska eleven först tolka uttryck (tolkningsfasen) följt av att skriva ett uttryck 

(översättningsfasen) och förenkling av ett uttryck (omskrivningsfasen).  

       Det är även väldigt vanligt att en uppgift behandlar två av faserna. 

5.2.2. Förklaring till bokstavssymbolen, variabelbegreppet samt symboluttryckets 

beteckning och betydelse  

5000 beskriver bokstavssymbolen som ett okänt tal (5000, s.137) och förklarar 

variabelbegreppet som: ”värdet på a kan varieras och a kallas därför för en variabel (5000, 

s.132). Origo beskriver istället en variabel som ”I algebraiska uttryck förekommer också tal 

beskrivna med bokstäver. Om bokstaven i uttrycket kan anta olika värden, kallas den 

variabel. Namnet variabel kommer av att talet inte har något bestämt värde, utan det kan 

variera” (Origo, s.78). Vidare förklarar Exponent, ABC och Numerus en variabel som ”en 

storhet som kan anta olika värden” (Exponent, s.64) respektive ”Typiskt för algebra är att det 

finns minst en variabel som representerar ett okänt värde” (ABC, s.54) och ”I det algebraiska 

uttrycket är x och y variabler. Här betyder det att x och y kan anta olika värden […] 

Uttryckets värde beräknas genom att man ersätter variablerna med siffror” (Numerus, s.58–

59), medan M-serien säger att ”I uttrycket 5 + a + 2b kallas a och b för variabler” (M-serien, 

s.125). Numerus behandlar även begreppen oberoende och beroende variabler: ”Den beroende 

variabelns värde beror av värdet på den oberoende variabeln/ de oberoende variablerna” 

(Numerus, s.87s). I ABC förklaras en variabel som ”Det okända värdet betecknas med en 

bokstav innan man vet vilken siffra eller vilka siffror denna bokstav står för” (ABC, s.54). 

       5000 tar upp ett exempel där de illustrerar hur två olika symboluttryck betecknar samma 

sak:   

Per säger: 2 · (5x + 7) 

Per tänker: ”2 fat. Jag ser parentesen som ett fat.” 

Stina säger: 2 · 5x + 2 · 7 

Stina tänker: ”Dubbelt så många muttrar och dubbelt så många skruvar” 

Vem har rätt? Svaret är båda! 

2 · (5x + 7) är lika med 2 · 5x + 2 · 7 (5000, s.169) 
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Dock tas inte betydelsen av symboluttrycket upp och ingen närmare förklaring av ett 

symboluttrycks beteckning ges.  

       Numerus har istället för ett exempel, en uppgift där eleverna ska visa att två olika uttryck 

betecknar samma sak: 

2242. Visa att 
2

𝑥
+  

1

2𝑥+3
 är samma sak som 

5𝑥+6

2𝑥2+3𝑥
 (Numerus, s.77) 

Precis som i 5000 tar inte Numerus upp betydelsen av symboluttrycket eller ger en närmare 

förklaring till symboluttryckets beteckning.  

5.2.3 Prioriteringsregler, parentesers betydelse och osynliga parenteser 

Ingen av läroböckerna förklarar prioriteringsreglerna för räknesätten. 5000 (s.172), Origo 

(s.81), Numerus (s.62) och Exponent (s.73) redogör för hur minustecken och plustecken ska 

hanteras om de förekommer framför en parentes samt vad som händer när ett tal ska 

multipliceras in i parentesen (5000, s.169, Origo, s.84, Exponent, s.72, och Numerus, s.64). 

ABC redogör inte för hur minustecken och plustecken ska hanteras om de förekommer 

framför en parentes, dock redogörs för vad som händer när ett tal ska multipliceras in i 

parentesen (ABC, s.70). Till skillnad från resterande läroböcker förklarar M-serien varför ett 

plustecken inte förändrar tecknet i parentesen medan minustecknet gör det (M-serien, s.132). 

Även en god förklaring till hur en faktor ska multipliceras in i parentesen ges (M-serien, 

s.135).  Numerus är den enda läroboken som behandlar binommultiplikation. Regeln till en 

binommultiplikation förklaras genom användningen av en areaberäkning:  

 

När vi ska förenkla ett uttryck med två parenteser 

efter varandra multipliceras varje term i den ena 

parentesen med varje term i den andra parentesen.  

(𝑎 + 𝑏)(𝑐 + 𝑑) = 𝑎𝑐 + 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐 + 𝑎𝑑. 

Vi kan förstå regeln med hjälp av areaberäkning. 

Arean av hela rektangeln är lika stor som summan av 

de fyra delarna (Numerus, s.64) 

5.2.4 Negativa tal och minustecknets betydelse  

5000 nämner negativa tal: ”Om båda leden i en olikhet multipliceras eller divideras med ett 

negativt tal, så måste olikhetstecknet vändas” (5000, s.164). Även resterande läroböcker 

Figur 2. Areaberäkning  
Efter Numerus s.64  
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nämner negativa tal i detta sammanhang (M-serien, s.151, Origo, s. 103, Exponent, s.95, ABC 

s.84 och Numerus, s.83) men ingen förklaring till negativa tal eller minustecknet ges. 

Läroböckerna tar även upp hur negativa tal påverkar en parentes men förklaring av negativa 

tal och minustecknets betydelse saknas (se avsnitt 5.2.3).  

5.2.5 Likhetstecknets betydelse  

Likhetstecknet nämns aldrig, 5000 och Origo nämner endast ordet likhet (5000, s.140, Origo, 

s.88). I teorin och de lösta exemplen löses ekvationer lodrätt, vilket gör att likhetstecknet 

aldrig bryts. En förklaring till likhetstecknet saknas i M-serien medan Exponent (s.66) 

förklarar att det finns ett likhetstecken i ekvationer och att en ekvation beskriver en likhet. 

Numerus beskriver en ekvation som en likhet och ” […] som en balansvåg där båda 

vågskålarna väger jämnt. Ekvationens vänstra led, ofta förkortat VL, är lika med ekvationens 

högra led, ofta förkortat HL. […] I en ekvation med en variabel x har vi hittat lösningen till 

ekvationen när vi har räknat ut det värde (eller de värden) på x för vilka VL = HL” (Numerus, 

s.71). ABC skiljer sig från resterande läroböcker avseende likhetstecknet: ”Likhetstecknet i 

ekvationen innebär att båda sidorna ska vara lika mycket och detta är grundförutsättningarna 

för ekvationslösning. Skulle sidorna inte vara lika mycket så saknar ekvationen lösning” 

(ABC, s.62). Likhetstecknet används lodrätt i både ABC och Numerus, vilket gör att det aldrig 

bryts. I M-seriens och Exponents teori och lösta exempel används istället likhetstecknet 

horisontellt vid beräkning av uttryck och lodrätt vid ekvationslösning (M-serien, s.126, 47, 

Exponent, s.66, 72). Vid beräkning av uttrycken använder M-serien ord som ”ger” eller ”blir” 

för att undvika att likhetstecknet bryts. I Exponent är istället lösningarna till exemplen 

formulerade så att likhetstecknet inte bryts även vid en horisontell användning.  

5.2.6 Skillnad på ekvationer och uttryck 

Gällande ekvationer och uttryck skiljer sig läroböckerna åt.  I 5000 förklaras begreppen 

uttryck och ekvation separat och sätts aldrig emot varandra (5000, s.132, 137). Dock 

förekommer ett exempel där de först ska skriva ett uttryck och sedan en ekvation, men ingen 

förklaring ges på vad som är skillnaden (5000, s.145). Begreppet uttryck förklaras aldrig i M-

serien utan används endast flitigt, medan begreppet ekvation förklaras, ingen förklaring till 

vad som skiljer dem åt erbjuds (M-serien, s, 139) Origo skiljer sig från de övriga böckerna när 

det kommer till uttryck och ekvationer. Läroboken förklarar begreppen uttryck, där det görs 

en skillnad på numeriska (aritmetiska) och algebraiska (Origo, s.78), ekvation (Origo s.88) 

och olikhet (Origo, s.103). Sedan ställs de olika begreppen emot varandra för att visa på 
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skillnaden mellan begreppen (Origo, s.103). Exponent (s.64) och Numerus (s.58), likt Origo, 

förklarar begreppet uttryck och gör skillnad på numeriskt (aritmetiskt) uttryck och algebraiskt 

uttryck. Begreppen ekvationer (Exponent, s.66 och Numerus, s.71) och olikheter (Exponent, 

s.93 och Numerus, s.82) förklaras, men en jämförelse saknas likt den som görs i Origo. 

Kapitlet algebra i ABC inleds med en förklaring till skillnaden mellan en ekvation och uttryck 

(s.54) och precis som i Origo och Exponent görs det skillnad på numeriska (aritmetiska) 

uttryck och algebraiska uttryck (ABC, s.56). Dessutom förklaras begreppen ekvation (s.62) 

och olikhet (s.83).  

       ABC har flera olika uppgifter där ena deluppgiften är att teckna ett uttryck och den andra 

deluppgiften är en ekvation. På detta sätt får eleverna en möjlighet att jämföra och skapa 

förståelse för uttryck och ekvationer.  

3. Du köper nektariner för 22,90 kr/kg.  

a) Skriv ett uttryck för priset om du köper x kg. 

b) Du har 40 kr att handla nektariner för, teckna ekvationen (ABC, s.60).  

Dessutom finns det en övning som explicit frågar om skillnaden på ett uttryck och en ekvation 

(övning2, s.91).  

       Även 5000 har uppgifter som verkar vara till för att eleverna ska förstå skillnaden på 

ekvation och uttryck:  

5. Frida påstår att man får multiplicera båda led i ekvationen 
3𝑥

2
+  

1

2
= 13 med 2 när 

man löser den.  

Hon säger också att man inte får multiplicera uttrycket 
3𝑥

2
+  

1

2
 med 2 när man förenklar 

det. Har hon rätt? Förklara (5000, s.181)  

5.2.7 Uppgifter där eleven ska konstruera/förstå/förklara ett bevis  

I Exponent ges en uppgift där eleven ska konstruera ett bevis:  

17. Stina väljer ett tal, multiplicerar det med 5 och adderar 12. Sedan drar hon bort det 

tal hon började med och dividerar talet med 4. Då upptäcker hon att det tal hon fått fram 

är 3 större än talet hon startade med. Hon säger för sig själv: - Jag tror det alltid blir så 

vilket tal jag än startar med.  

a) Pröva några tal och visa att hon tycks ha rätt.  

b) Bevisa att hon har rätt. (NP MaA vt 96) (Exponent, s.114). 
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Origo innehåller två uppgifter där eleverna ska konstruera ett bevis, uppgiften omvänd 

sifferföljd presenteras nedan:  

•  Välj ett tvåsiffrigt tal  59 

• Kasta om ordningen mellan siffrorna  95 

• Bilda differensen av de två talen 95 – 59 = 36 

• Välj nya tvåsiffriga tal och upprepa proceduren. Vilket mönster ser du? 

• Bevisa det mönster du ser. Du kan utnyttja att ett tvåsiffrigt tal kan skrivas 10a + b. 

där a och b är heltal mellan 0 och 9 (Origo, s.118).  

Även M-serien innehåller två uppgifter där eleverna ska konstruera ett bevis:  

5. Tänk på ett tal. Multiplicera talet med 3 och lägg till talet 12. Dra nu bort det tal du 

tänkte på och dividera sedan med 2. Om du drar bort 6 från resultatet så får du det tal du 

tänkte på från början. Visa att denna beräkning alltid stämmer (M-serien, s.138) 

5000 har ett underavsnitt som heter Beskriva, troliggöra och bevisa där det finns sju uppgifter 

där eleverna ska bevisa samband, hypoteser med mera. Nedan presenteras en av uppgifterna:  

3543. Andy köper en aktie som ökar i värde med 150% på ett år. Värdet minskar sedan 

med 60%. Andy påstår att värdet nu är detsamma som när han köpte aktien. 

(a) Välj ett inköpspris och visa att Andy verkar ha rätt.  

(b) Välj inköpspriset x och bevisa att han har rätt. (5000, s.177) 

Varken ABC eller Numerus innehåller uppgifter där eleverna ska behandla bevis. 

5.2.8 Uppgifter som främjar social interaktion   

Exponent har olika aktiviteter som förekommer med jämna mellanrum, dessa är utmaning, 

reflektera och diskutera samt gruppaktivitet. Av dessa är det diskutera och reflektera och 

gruppaktivitet som explicit säger att det är diskussionsuppgifter. Av alla uppgifter av 

standardkaraktär är det endast en deluppgift i avsnittet blandade övningar som säger att eleven 

ska diskutera med en klasskamrat. ABC har med jämna mellanrum olika uppdrag som 

eleverna ska lösa, uppgifterna ger ofta eleverna möjlighet att utgå ifrån sig själva och sina 

intressen eller program. Flera av de uppdrag eleverna ska lösa främjar social interaktion, 

exempelvis finns det uppgifter såsom klassuppdrag – stafettuppgift (ABC, s.55) och Yatzy 

med uttryck (ABC, s.57).  Även M-serien har med jämna mellanrum aktiviteter som kallas för 

kommunicera: 
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• Kan en variabel i ett algebraiskt uttryck ha värdet noll? 

• Vilken är skillnaden mellan procent och procentenhet? (M-serien, s.141) 

På liknande sätt är både 5000 och Numerus uppbyggda. Hälften av de aktiviteter som finns i 

5000 är aktiviteter med fokus på diskussion, däribland finns en aktivitet som heter sant eller 

falskt? Där eleverna ska diskutera en rad påstående som givits som exempelvis  

6. √𝑥 är negativt om 𝑥 < 0 (5000, s.178). 

Numerus har med jämna mellanrum aktiviteter som heter Diskutera, resonera och modellera 

som främjar social interaktion. Numerus har dessutom en uppgift av standardkaraktär där 

eleverna ombeds diskutera med varandra, vilken presenteras nedan:  

2253. Förklara för din kamrat hur det kommer sig att ekvationen 𝑥𝑛 = 𝑎 kan ha olika 

antal lösningar beroende på om n är udda eller jämnt (Numerus, s.81).  

Origo är den enda av läroböckerna som inte har några uppgifter som explicit främjar social 

interaktion.  

5.2.9 Uppgifter som främjar individuellt arbete 

Exponent har olika aktiviteter som förekommer med jämna mellanrum, dessa är utmaning, 

reflektera och diskutera samt gruppaktivitet. Av dessa är det utmaning som kan klassificeras 

som en uppgift som främjar individuellt arbete eftersom det inte explicit står att det en 

diskussionsuppgift. Alla uppgifter av standardkaraktär samt problemlösning (underavsnitt till 

linjära ekvationer och olikheter) främjar individuellt arbete.  I ABC främjar alla uppgifter av 

standarskaraktär individuellt arbete. Även vissa av uppdragen främjar individuellt arbete då 

det inte explicit står att det är en diskussionsuppgift. Även alla uppgifter i Origo främjar 

individuellt arbete. Både uppgifter av standardkaraktär, teman, aktiviteter och problemlösning 

löses individuellt. M-seriens alla uppgifter av standardkaraktär främjar individuellt arbete, 

dessutom finns både tankenötter och upptäck & visa som även dem främjar individuellt 

arbete. På liknande sätt som de övriga läroböckerna främjar 5000s uppgifterna av 

standardkaraktär individuellt arbete. Dessutom är hälften av aktiviteterna att undersöka 

individuellt och temat handlar om sambandet Hastighet – sträcka – tid, vilka då också främjar 

individuellt arbete. I Numerus främjar nästan alla uppgifter av standardkaraktär samt 

aktiviteten med digitala verktyg individuellt arbete.  
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5.2.10 Uppgifter som främjar algebraiskt tänkande/resonemang 

De aktiviteter som finns i Exponent kräver extra mycket resonemang och dessutom främjar 

flera av övningarna i Öva II resonemang. Ett exempel är uppgift 2054: 

2054. a) Kan man bestämma talet a så att ekvationen 4𝑎 = 4𝑎𝑥 − 𝑥 får lösningen  

                x = 0,4             

          b) Gäller ekvationen för alla värden på konstanten a? (Exponent, s.85) 

ABC innehåller många uppgifter som främjar resonemang, däribland uppdragen. Men även 

många av uppgifterna av standardkaraktär främjar elevernas resonemangsförmåga:  

3. Vad ska stå på den tomma raden nedan? Motivera ditt val.  

Värdet av 2x + 3 är                               värdet av x + 2 

a) alltid mindre än 

b) alltid lika med 

c) alltid större än 

d) för vissa x-värden större än (NP Ma1A VT 2012) (ABC, s.67) 

Precis som i ABC, innehåller Origo många uppgifter som främjar resonemang, däribland de 

olika aktiviteterna som finns, men även flera uppgifter av standardkaraktär behandlar 

resonemang. I slutet av varje delkapitel finns en övning – resonemang och begrepp, där 

eleverna får resonera över olika begrepp. Nedan ges ett exempel på en uppgift av 

standardkaraktär som behandlar resonemang i deluppgift a) och c): 

3277. Carly har ett telefonabonnemang som kostar 59 kr i månadsavgift och 0,69 kr/min 

i samtalsavgift. För Shima är avgifterna 99 kr/mån respektive 0,49 kr/min.  

a) vilken fråga kan du besvara genom att lösa olikheten 59 + 0,69t > 99 + 0,49t? 

b) lös olikheten och besvara frågan a).  

c) Nämn en tänkbar brist med uppgiften du just löst. (Origo, s.105) 

I M-serien kräver alla typer av aktiviteter att eleverna resonerar, dessutom är det flertalet 

standarduppgifter som främjar resonemang. Nedan presenteras en av aktiviteterna samt en av 

standarduppgifterna: 

Tankenöt 8. En tegelsten väger 3 kilogram plus halva sin vikt. Vad väger tegelstenen? 

(M-serien, s.183) 

18. Det finns två rötter till ekvationen √𝑥 = 𝑥. Vilka? (M-serien, s.183) 
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I 5000 och Numerus kräver alla aktiviteter samt flera standarduppgifter resonemang. Nedan ges 

ett exempel från respektive boks uppgifter av standardkaraktär:  

3417. En rektangel med omkretsen p cm har sidorna 25 cm och x cm. För omkretsen 

gäller olikheten 100 ≤ 𝑝 ≤ 200. Vilka värden kan x anta? (5000, s.165)  

2428. Antonia gör ett experiment där hon låter en mugg med nollgradigt vatten värmas 

av luften i rummet. När hon är klar med alla sina mätningar har hon kommit fram till 

formeln 𝑇 = 21 − 21 ∙  2−𝑡, där T är temperaturen i ºC i vattnet och t är tiden i timmar. 

Hon startar försöket när  

T = 0. 

a) Vilken temperatur är det i muggen efter 2 timmar? 

b) Undersök vad som händer med temperaturen i muggen efter lång tid. Hur varmt är 

det i rummet? (Numerus, s.94) 

5.2.11. Uppgifter som främjar algebraiska procedurer   

Exponent har delat upp sina uppgifter i två kategorier Öva I och Öva II, där Öva I endast 

behandlar förmågorna procedur och begrepp. Det går även att se att flera av de uppgifter som 

finns i Öva II är procedursuppgifter, dock av en högre svårighetsgrad. Vanliga 

proceduruppgifter är att förenkla uttryck, lösa ekvationer, lösa olikheter och ställa upp uttryck 

och ekvationer med mera. Även ABC, M-serien, 5000, Numerus och Origo har många 

proceduruppgifter av liknande karaktär som i Exponent. Nedan visas tre exempel på uppgifter 

från Numerus som främjar algebraiska procedurer.  

         I det första exemplet ska eleverna lösa en olikhet:  

2303. Lös olikheterna 

a) 𝑥 + 5 > 8 

b) 2𝑥 < 12 

c) 3𝑥 + 5 < 41 

d) 
𝑥

3
 ≥ 9 (Numerus, s.84) 

I det andra exemplet ska eleverna lösa en ekvation:  

2250. Lös ekvationerna 

a) 𝑥2 = 9 

b) 𝑥3 = 27 
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c) 𝑥5 =  −243 

d) 𝑥4 =  −246 (Numerus, s.81) 

I det sista exemplet ska eleverna förenkla ett uttryck: 

2118. Förenkla uttrycken 

a) 7(4𝑥 + 5) 

b) (2𝑎 + 3𝑏)6 

c) 5(3𝑥 − 8) 

d) −3(4𝑠 − 5𝑡) (Numerus, s.64) 

Det dessa tre uppgifter har gemensamt är att det är rutinuppgifter som inte kräver något vidare 

resonemang.   

5.2.12 Algebra som verktyg  

I Exponent, Origo, 5000, Numerus och ABC används algebra främst som ett generaliserings-, 

modellerings- och problemlösningsverktyg. Läroböckerna nämner aldrig begreppet funktion 

då det alltid rör sig om en variabel i Exponent. Origo, Numerus och 5000 har några uppgifter 

med två variabler men funktionsbegreppet nämns aldrig. Med andra ord ses det inte som ett 

samband mellan flera olika variabler. I ABC nämns funktionsbegreppet i avsnittet formel till 

funktion men ingen förklaring ges till begreppet (ABC, s.73). Nedan ges exempel där algebra 

används som ett generaliseringsverktyg, problemlösningsverktyg respektive 

modelleringsverktyg, där det första exemplet kommer från Exponent:  

 

 

 

2040. Oliver bygger konstruktioner av kvadrater. Figuren visar de tre första 

konstruktionerna.  

(a) Bestäm antalet kvadrater i den fjärde och femte konstruktionen. 

(b) Beskriv med ord hur man får antal kvadrater i en efterföljande konstruktion.  

(c) Bestäm ett uttryck för antalet kvadrater i den n:te konstruktionen. (Exponent, s.78). 

 

Det andra exemplet kommer från ABC och handlar om Fibonaccitalen: 

Figur 3. Efter uppgift 2040, Exponent 
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4. En talföljd (Fibonaccitalen) bygger på hur antalet kaninpar ökar inom område med 

vissa bestämda förutsättningar:  

• Varje kaninpar får ett nytt kaninpar varje månad.  

• Det tar en månad innan det nyfödda kaninparet kan föda ytterligare ett par.  

• Inga kaniner dör eller tillkommer på annat sätt till området.  

Beräkna hur många kaniner det är efter 6 ökningar (ABC, s.82).  

Det sista exemplet kommer från Numerus och är ett exempel på när algebra kan användas för 

att modellera en situation: 

2127. Runt en kvadratisk gräsmatta med arean 400𝑚2 lägger Stefan en smal gång med 

stenplattor. Plattorna är kvadratiska med sidan x dm. Stefan gör gången 2 plattor bred. 

a) Skriv ett uttryck för antalet plattor som behövs för att lägga en gång runt hela 

gräsmattan. 

b) Skriv ett uttryck för arean av gången (Numerus, s.66) 

I M-serien förekommer inga uppgifter där eleverna kan använda algebra som ett 

generaliseringsverktyg, utan det är främst uppgifter som behandlar problemlösning och 

modellering. Ibland innehåller ett uttryck eller en ekvation flera variabler, men 

funktionsbegreppet nämns inte. Nedan ges ett exempel på en uppgift där algebra används som 

ett problemlösningsverktyg: 

3156. Två lådor väger tillsammans 60 kg. Den ena lådan väger 40% mer än den andra 

lådan. Hur mycket väger vardera lådan? (M-serien, s.159) 

5.3 Analys av den kvalitativa innehållsanalysen  

Den kvalitativa innehållsanalysen inleds med att undersöka vilka faser av den algebraiska 

cykeln som behandlas i kapitlet. Från resultatet framkommer det att alla läroböcker innehåller 

flest uppgifter som behandlar omskrivningsfasen, följt av översättningsfasen och 

tolkningsfasen. Men Bergsten et al (1997, s.15) menar att alla faser är lika viktiga, alltså 

skulle uppgifter som behandlar tolkningsfasen behöva få större utrymme i läroböckerna. 

Dessutom är uppgifterna som behandlar omskrivningsfasen oftast uppgifter som främjar 

procedurförmågan, medan uppgifter som behandlar tolkningsfasen främst är uppgifter som 

främjar resonemangsförmågan. Eftersom alla läroböcker har flest uppgifter av 

omskrivningsfasen och minst av tolkningsfasen kan det ses som en indikation på att 

matematik handlar mer om procedur än resonemang.  
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       Vidare undersöktes läroböckernas förklaring till bokstavssymbolen, variabelbegreppet 

samt symboluttryckets beteckning och betydelse. De olika läroböckerna hade olika 

definitioner av variabel. Beroende på vilken förklaring som ges får eleverna möjlighet att 

uppnå någon av de fem abstraktionsnivåerna av algebra och bokstavssymbolen. M-serien 

saknar en förklaring till vairabelbegreppet. Det sägs bara att a och b kallas för variabler. 

Medan 5000s definition till variabelbegreppet endast innehåller förklaringen att 

bokstavsymbolerna kan variera och därför kallas de för variabler. Detta är en otydlig 

förklaring som inte ger eleverna möjlighet att uppnå den femte abstraktionsnivån. Troligtvis 

ser eleven endast bokstaven som ett objekt som saknar mening (nivå 1) från de definitioner 

som ges av M-serien och 5000. Origo, Exponent och Numerus beskriver en variabel som ett 

tal som kan anta flera olika värden, denna förklaring är något tydligare eftersom den säger att 

bakstavssymbolen kan anta olika värden. Förmodligen ger denna definition eleverna 

möjlighet att förstå att de ska pröva med ett eller flera tal istället för bokstaven (nivå 2 och 3). 

Den tydligaste definitionen till variabelbegreppet återfinns i ABC. ABC tydliggör att 

bokstaven kan stå för ett eller fler tal. Dock anses definitionen ändå inte vara tillräcklig för att 

eleverna ska nå upp till femte nivån eftersom det inte ges en förklaring till att bokstaven kan 

ses som en representant för en klass av tal, eller att eleverna inte behöver pröva med något av 

dessa tal (Bergsten et al, 1997, s.19).  

       Ingen av läroböckerna förklarade skillnaden på beteckningen och betydelsen av ett 

symboluttryck och på så viss kan eleverna gå miste om kunskapen om att manipulera algebra 

och lösa en ekvation innebär att förändra betydelsen för något som betecknar samma sak 

(Persson, 2005, s.14). 

       Därefter undersöktes hur läroböckerna behandlar prioriteringsreglerna, parentesens 

betydelse och osynliga parenteser följt av negativa tal och minustecknets betydelse. Endast M-

serien förklarar varför reglerna till parentesmultiplikation samt plus- och minustecken framför 

en parentes ser ut som de gör. Resterande läroböcker beskriver endast regeln. Endast Numerus 

tar upp regeln till binommultiplikation samt förklarar hur det fungerar. Troligtvis beror detta 

på antaganden om att eleverna har lärt sig detta i grundskolan. Exempelvis listar Origo (s.76) 

prioriteringsreglerna och räkning med negativa tal som förkunskapskrav för kapitlet.  

       Vidare nämns endast negativa tal i avsnittet om olikheter och minustecknets olika 

betydelser förklaras inte. Ifall eleverna inte förstår att minustecknet kan vara en beteckning 

för ett negativt tal, subtraktion eller för motsatt tal kommer elevernas 

ekvationslösningsförmåga påverkas negativt (Olteanu, 2003a, s.37; Booth & Koedinger, 

2008, s.572).  
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       Därefter undersöktes likhetstecknet och ekvationer samt ekvationer och uttryck. Endast 

ABC förklarar likhetstecknet som en grundförutsättning för ekvationslösande medan 5000 och 

Origo inte nämner likhetstecknet. Numerus, Exponent och M-serien nämner att likhetstecken 

finns i ekvationer. Alltså framkommer inte betydelsen av likhetstecknet i fem av 

läroböckerna. Ifall eleverna inte förstår innebörden av likhetstecknet kan det leda till att 

ekvationer tappas bort och omvandlas till en förenkling eller att en felaktig lösningsstrategi 

förstärks (P. Persson & Wennström, 2003, s.2). Gällande ekvationer och uttryck är det endast 

ABC och Origo som förklarar skillnaden mellan dem. Resterande läroböcker förklarar vad en 

ekvation och vad ett uttryck är men skillnaden förklaras aldrig. Det kan leda till att eleverna 

inte uppfattar ett uttryck som ett svar, utan som en summa som de ska göra någonting med. 

Det kan även leda till att eleverna inte svarar, substituerar ett värde eller hittar på en egen 

regel (Af Ekenstam, 1985, s.132, 134). 

       Det undersöktes även om det förekom uppgifter som främjar individuellt arbetet eller 

sociala interaktioner. I alla läroböckerna var det väldigt få uppgifter som främjar social 

interaktion i förhållande till uppgifter som främjar individuellt arbete. Grønmo (1999, s.22) 

menar att det är viktigt med social interaktion för att eleverna ska utveckla sin förmåga att 

förstå textuppgifter, för att sedan kunna översätta en situation till ett symboluttryck. Vidare 

menar Grønmo (1999, s.22) att algebra, som länge varit en tyst aktivitet, behöver 

kommuniceras för att eleverna ska främja sin förståelse. I och med att läroböckerna har så 

pass få uppgifter som främjar social interaktion går eleverna miste om flera möjligheter att 

utveckla sina algebraiska förmågor.   

5.4 Sammanställning av den kvantitativa innehållsanalysen  

I detta avsnitt presenteras resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen, alltså i vilken 

utsträckning de olika kategorierna förekommer (tabell 3). Fyra olika nivåer för att beskriva 

utsträckningen av de olika kategorierna används: ingen, liten, medel och stor. Där ingen 

utsträckning innebär att kategorin inte förekommer överhuvudtaget, där liten utsträckning 

innebär att kategorin förekom ett fåtal gånger, där medelutsträckning innebär att kategorin 

förekommer flertal gånger och där stor utsträckning innebär att kategorin förekom många 

gånger. För att avgöra i vilken utsträckning de olika kategorierna förekom, togs det även 

hänsyn till antalet sidor som handlade om algebra (tabell 4). 

Tabell 3. Sammanställning av den kvantitativa innehållsanalysen. Tabellen är indelad i de olika 

kategorierna som användes i analysschemat i arbetet. L innebär att kategorin används i liten 

utsträckning, M innebär att kategorin används i medelutsträckning och S innebär att kategorierna 
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användes i stor utsträckning. Om ingen kategori användes markeras det med ett’-’. Om en kategori 

används, men är försumbar med avseende på antalet sidor/uppgifter markeras det med L*. För 

kategorierna 2–9 är inte utsträckningen relevant, följaktligen markeras det med ett ’X’ om kategorin 

förekommer samt X* om den förekommer men med en otillräcklig förklaring för att uppfylla kriteriet. 

Kategori  Origo  Exponent M-

serien 

ABC 5000 Numerus 

1. Den algebraiska cykeln 

a. Översättning: 

situation till 

symboluttryck  

b. Omskrivning av 

symboluttrycket  

c. Tolkning av 

symboluttrycket  

d. Ingen av de tre 

faserna 

 

M 

 

 

S 

 

L+ 

 

L 

 

S 

 

 

S 

 

L 

 

M 

 

M 

 

 

S 

 

L 

 

L+ 

 

M 

 

 

S 

 

L+ 

 

L 

 

M 

 

 

S 

 

L 

 

L 

 

S 

 

 

S 

 

L 

 

L  

2. Förklaring till 

bokstavsstavssymbolen och 

variabelbegreppet  

 

X 

 

X 

 

- 

 

 

X 

 

X 

 

X 

3. Förklaring till 

symboluttryckets 

a. Beteckning  

b. Betydelse 

 

 

- 

-  

 

 

- 

- 

 

 

-  

-  

 

 

- 

- 

 

 

X* 

-  

 

 

X* 

- 

4. Prioriteringsregler  - - - - -  -  

5.a. Parenteser betydelse  

   b. osynliga parenteser  

X* 

-  

X* 

- 

X 

- 

X* 

- 

X* 

- 

X* 

- 

6. Negativa tal och 

minustecknets olika 

betydelse 

- - - - - - 

7. Likhetstecknet 

a. Förklaras betydelsen 

av likhetstecknet 

- X* - X - X* 

8. Skillnaden på ekvationer 

och uttryck  

X - - X - -  

9. Uppgifter där eleven ska 

konstruera/förstå/förklara ett 

bevis 

L* L* L* -  L -  

10. Uppgifter som främjar 

social interaktion 

a. Standardkaraktär 

b. Aktiviteter 

c. Teman 

d. Problemlösning  

e. Övrigt 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

       

L * 

S 

- 

- 

- 

 

 

- 

S 

S 

-  

- 

 

 

- 

M 

- 

M 

- 

 

 

-  

M 

- 

- 

- 

 

 

L* 

S 

- 

L 

- 

11. Uppgifter som främjar 

individuellt arbete 

a. Standardkaraktär  

b. Aktiviteter 

 

 

S 

 

 

S 

L 

 

 

S 

L 

 

 

S 

M 

 

 

S 

M 

 

 

S 

L 
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Kategori  Origo  Exponent M-

serien 

ABC 5000 Numerus 

c. Teman 

d. Problemlösning  

e. Övrigt 

S 

S 

S 

S 

 

- 

S 

- 

 

- 

S 

S 

S 

M 

- 

S 

S 

- 

- 

S 

. 

12. Uppgifter som främjar 

algebraiskt 

tänkande/resonemang 

M 

 

L L+ M M M 

13. Uppgifter som främjar 

algebraiska procedurer  

S S S S S S 

14. Algebra som verktyg för  

a. Generalisering 

b. Problemlösning  

c. Modellering 

d. Funktioner  

 

L 

M 

M 

- 

 

L 

M 

M 

-  

 

- 

M 

M 

- 

 

L 

L 

L 

L* 

 

L 

M 

- 

. 

 

L 

M 

M 

- 

 

Tabell 4. Sammanställning av läroböckerna och antalet sidor om algebra.  

Beteckning Lärobok  Antal sidor  

Origo Dufåker, Daniel; Larson Niclas; Marklund, Mikael; 

Szabo. Attila och Viklund, Gunilla. (2011). Matematik 

Origo 1b (2: a upplagan). Stockholm: Bonnier utbildning. 

49 

Exponent Gennow, Susanne; Gustafsson, Ing-Mari och Silborn, Bo. 

(2019). Exponent 1b (3:e upplagan). Malmö: Gleerups. 
 

55 

M-serien Holmström, Martin; Smedhamre, Eva och Sjunnesson, 

Jonas. (2011).  Matematik: M 1b (1: a upplagan). 

Stockholm: Liber.  

 

58 

ABC Jönsson Stegmark, Ingeli. (2014). Matematik 1ABC (1: a 

upplagan). Lund: NA förlag. 

39 

5000 Alfredsson, Lena; Bråting, Kajsa; Erixon, Patrik och 

Heikne, Hans. (2011). Matematik 5000 1b (1: a 

upplagan). Stockholm: Natur & Kultur.  
 

57 

Numerus  Rung, Andreas., Heijne, von, Eva., och Rundlöf, Thomas. 

(2018). Matematik numerus: 1b (1: a upplagan). 

Stockholm: Liber. 

63 

 

6. Diskussion  

Syftet med arbetet var att undersöka hur läroböcker till kursen Matematik 1b behandlar 

algebra. I detta avsnitt diskuteras och analyseras arbetets resultat genom att resultatet kopplas 
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till forskningsbakgrunden. Avslutningsvis presenteras metoddiskussionen och vidare 

forskning.  

6.1 Den kvalitativa innehållsanalysen   

Tidigare forskning har visat att elever har svårt att uppnå den högsta abstraktionsnivån inom 

algebran och har därmed svårt att förstå bokstavssymbolen (variabelns) innebörd (Bergsten et 

al, 1997, s.19). Ytterligare svårigheter är brister i de aritmetiska färdigheterna 

(prioriteringsregler, parenteser och negativa tal) (Olteanu, 2003a, s.37), likhetstecknets 

innebörd (Booth & Koedinger, 2008, s. 572; P. Persson & Wennström, 2003, s.21) och 

skillnaden på uttryck och ekvationer (Af Ekenstam, 1985, s.132, 134). Med bakgrund av 

dessa svårigheter är det viktigt att det ges en förklaring till variabelbegreppet, 

prioriteringsreglerna, parenteserna, negativa tal, likhetstecknets innebörd samt en förklaring 

till skillnaden på ekvationer och uttryck i läroboken. I den kvalitativa innehållsanalysen 

identifierades förklaringar till variabelbegreppet i fem av läroböckerna, i den sjätte boken, M-

serien, nämns ordet variabler men ingen närmare förklaring till begreppet kunde identifieras 

och därför ansågs förklaringen vara otillräcklig och uppfyllde inte kriteriet för kategorin. 

Vidare förklarar ingen av läroböckerna prioriteringsreglerna för räknesätten. Fem av 

läroböckerna redogör för hur minustecken och plustecken hanteras om de förekommer 

framför en parentes samt vad som händer när ett tal ska multipliceras in i parentesen. Dock 

ges ingen förklaring vilket klassificerade förekomsterna som bristfälliga. Endast M-serien 

förklarar varför reglerna ser ut som de gör och endast Numerus förklarar varför reglerna till 

binommultiplikation ser ut som de gör. Vidare tar ingen av läroböckerna upp de osynliga 

parenteserna, negativa tal eller de tre olika betydelserna minustecknet kan ha. I tre av 

läroböckerna nämns endast ordet likhet vid ekvationer, men likhetstecknets betydelse 

förklaras inte och i två av läroböckerna diskuteras likhetstecknets men vikten av 

likhetstecknet förklaras inte. ABC skiljer sig från resterande läroböcker genom att förklara 

likhetstecknet som en grundförutsättning för ekvationslösning. Avslutningsvis är det endast 

två läroböcker som explicit förklarar skillnaden mellan uttryck och ekvationer.  

       Det är dessutom viktigt att eleverna har kunskap om alla tre faserna i den algebraiska 

cykeln, för det är först då som kunskapen blir användbar vid problemlösning (Bergsten et al, 

1997, s.15). I den kvalitativa innehållsanalysen kunde det identifieras uppgifter som 

behandlade alla faserna i den algebraiska cykeln samt uppgifter som inte behandlade någon av 

faserna i samtliga läroböcker. Eftersom elever ofta har problem att läsa textuppgifter och 

förstå och översätta dem (fas 1) är det nödvändigt att tid läggs på diskussioner och 
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reflektioner kring innehållet och vilka storheter som är okända i uppgiften (Grønmo,1999, 

s.22). I fem av läroböckerna identifierades det aktiviteter som främjar social interaktion och i 

två av dessa fanns det även uppgifter av standardkaraktär som explicit sade att det var en 

diskussionsuppgift. Gällande symboluttryck är det även viktigt att elever förstår skillnaden 

mellan ett symboluttrycks betydelse och beteckning (P.-E. Persson, 2005, s-14-15). Två av 

läroböckerna illustrerar att ett symboluttryck kan ha samma beteckning genom att visa ett 

exempel respektive en övningsuppgift, dock ges ingen förklaring till de olika beteckningarna. 

Ingen av läroböckerna förklarar skillnaden mellan beteckning och betydelse av ett 

symboluttryck. Därmed ansågs ingen av läroböckerna uppfylla kriteriet för förklaring till 

symboluttryckets beteckning och betydelse.  

 Det finns olika förhållningssätt och syn på matematik, som absoluta sanningar, en social 

konstruktion (Stadler, 2009, s.23–24) eller som centrerat kring resonemang och bevisföring 

(Stadler, 2009, s.23; Thompson, Senk, & Johnson, 2012, s.253). I den kvalitativa 

innehållsanalysen kunde det ses att nästan alla uppgifter i samtliga läroböcker främjar 

individuellt arbete, med undantag från aktiviteter och enstaka standarduppgifter. Fyra av 

böckerna innehåller ett fåtal uppgifter där eleverna får möjlighet att konstruera ett bevis. Det 

förekom även uppgifter som främjar algebraiska procedurer samt algebraiskt tänkande i 

samtliga läroböcker. Det gick dessutom att se att algebra används som ett problemlösnings- 

och modelleringsverktyg i alla sex läroböckerna och som ett generaliseringsverktyg i fem av 

läroböckerna. Men det gick inte att identifiera algebra som ett funktionsverktyg i någon av 

läroböckerna.   

 Något som kan vara en bidragande faktor till att inte alla kategorier för förutsättningar för 

lärande kunde identifieras, är att många av de svårigheter eleverna har kan ha följt med från 

grundskolan och det är troligtvis inte något läroboksförfattarna har i åtanke när de skriver 

läroböckerna. Exempelvis har Origo i inledningen till kapitlet listat de förkunskapskrav som 

eleverna bör ha och däribland återfinns prioriteringsreglerna och räkning med negativa tal 

(Origo, s.76). Eftersom tanken är att eleverna redan ska ha denna kunskap återupprepas den 

inte i kapitlet. Ytterligare en faktor är att kapitlet algebra kommer som kapitel tre i tre av 

läroböckerna och som kapitel två i tre av läroböckerna. Dock är det inte säkert att läraren 

följer kapitelordningen i läroboken. Vissa förklaringar som till exempel parentesens betydelse 

kan alltså ha gjorts i de tidigare kapitlen, men eftersom detta arbete endast fokuserat på 

algebrakapitlet har dessa inte tagits hänsyn till.  
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6.2 Den kvantitativa innehållsanalysen   

I den kvantitativa innehållsanalysen undersöktes i vilken utsträckning de olika kategorierna 

(tabell 1) förekom. Som tidigare nämnts användes fyra olika nivåer, ingen, liten, medel och 

stor, för att undersöka i vilken utsträckning de olika kategorierna förekom. Syftet med arbetet 

är att undersöka hur läroböcker till kursen Matematik 1b behandlar algebra. För att uppnå 

syftet är det inte nödvändigt att räkna alla gånger en kategori förekommer och beräkna den 

procentuella förekomsten, utan en övergriplig sammanställning anses vara tillräcklig för att 

uppfylla syftet med arbetet. Resultatet har istället tagits fram genom att kategorierna 

identifierades för att sedan skapa en helhetsbild.  

       Teoriavsnitten i läroböckerna består av teori samt lösta exempel där de lösta exemplen 

dominerar. Detta innebär att det finns relativt lite utrymme för en kategori att förekomma flera 

gånger. Följaktligen anses det inte vara relevant att undersöka i vilken utsträckning 

kategorierna som rör teori (tabell 1) förekommer utan endast om kategorin förekommer eller 

inte. För de kategorier som behandlar uppgifter skapades en helhetsbild av resultatet och för 

att få en så korrekt bild som möjligt togs det även hänsyn till antalet sidor av algebrakapitlet i 

respektive lärobok. Exempelvis innebar det att ABC (39 sidor) med relativt få uppgifter av fas 

1 i den algebraiska cykeln tilldelades samma utsträckning som exempelvis Numerus med 63 

sidor och desto fler uppgifter av fas 1.  

6.3 Metoddiskussion  

En möjlig faktor till ett eventuellt missvisande resultat är den begränsade tid som gavs för 

arbetet, vilket medförde att en mer djupgående analys inte kunde göras. Följaktligen finns det 

en risk att kategorier har missats eller att uppgifter har felklassificerats. Ytterligare en faktor 

som kan leda till ett missvisande resultat är analysschemat. Holme (1997, s.290–291) menar 

att all texttolkning kräver en medvetenhet om att förkunskaper om ett ämne kan påverka hur 

resultatet tolkas. Därför är det viktigt att analysschemat är konstruerat på ett sådant sätt att det 

inte finns utrymme för tolkning. Vid konstruktionen av analysschemat togs det hänsyn till 

detta, exempelvis för att en uppgift skulle klassificeras som en uppgift som främjar social 

interaktion behövde det stå explicit i uppgiften att eleven ska diskutera med en kompis/arbeta 

i par/grupp, annars finns det en stor risk att materialet tolkas på flera olika sätt. Avslutningsvis 

kan även min kunskap om de olika kategorierna påverka i hur utsträckning de olika 

kategorierna identifierades.  
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6.4 Vidare forskning  

Den internationella studien TIMSS har visat att svenska elevers resultat i algebra har legat 

under det internationella genomsnittet sedan början av 60-talet. En annan internationell studie, 

PISA, har även den visat att svenska elevers resultat har legat under genomsnittet under en 

längre tid, men att det under de två senaste undersökningarna börjat ses en förbättring av 

resultatet. Med detta i åtanke kan det vara av intresse att göra en läromedelsanalys där urvalet 

består av internationella läroböcker, och inte bara svenska som i denna studie, i syfte att 

undersöka hur algebra behandlas.  

7. Slutsats 

Syftet med arbetet var att undersöka hur läroböcker till kursen Matematik 1b behandlar 

algebra och hur de skapar förutsättningar för lärande. Dessutom syftade arbetet till att 

undersöka vilken syn på matematik som förekommer i läroböckerna. Detta gjordes med 

följande frågeställningar: 

1. Mot bakgrund av de svårigheter som finns inom algebra, hur, och i vilken 

utsträckning, skapar läroböckerna förutsättningar för lärande? 

2. Vilken syn på matematik verkar författarna ha? 

Genom användningen av det konstruerade analysschemat kunde det identifieras teori och 

uppgifter i varje kategori. De kategorier som skapar förutsättningar för lärande som 

identifierades i minst en av läroböckerna och som ansågs uppfylla kriteriet var: förklaring till 

variabelbegreppet, parentesens betydelse, likhetstecknets betydelse, skillnad på uttryck och 

ekvationer samt aktiviteter och problemlösning som främjar social interaktion. Endast den 

algebraiska cykeln kunde identifieras i alla läroböckerna. Både uppgifter som främjar social 

interaktion och individuellt arbete, algebraiska procedurer samt algebraiskt tänkande 

identifierades i samtliga läroböcker. Avslutningsvis kunde uppgifter som använde algebra 

som ett modellerings- och problemlösningsverktyg identifieras i alla läroböckerna medan 

algebra som ett generaliseringsverktyg kunde identifieras i alla läroböckerna förutom M-

serien. Genom att ha uppgifter som behandlar alla faser av den algebraiska cykeln, sociala 

interaktioner, både algebraiska procedurer och algebraiskt resonemang verkar 

läroboksförfattarna försöka skapa goda förutsättningar för lärande.  

Från resultatet i den kvantitativa innehållsanalysen kan det ses att de olika kategorierna 

förekom i varierande utsträckning i de olika läroböckerna. I de flesta läroböckerna gick det 
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inte att identifiera flera av kategorierna för goda förutsättningar för lärande. Det var dock 

möjligt att igenkänna vissa kategorier men en tillräcklig förklaring gavs inte och därmed 

uppfylldes inte kriteriet. Detta kan ändå ses som läroboksförfattarnas försök att skapa goda 

förutsättningar för lärande. Dessutom syns att de flesta uppgifterna behandlar fas 1 och 2 av 

den algebraiska cykeln, medan fas 3 inte alls får samma utrymme. Större delen av 

standardkaraktär- och problemlösningsuppgifterna främjar individuellt arbete medan 

aktiviteterna främst främjar social interaktion. Till sist kan vi se att övningsuppgifterna främst 

främjar algebraiska procedurer istället för algebraiskt tänkande och resonemang. Som verktyg 

används algebra oftast för att lösa problemlösnings- och modelleringsuppgifter.  

Följaktligen indikerar studien att läroböcker till kursen Matematik 1b skapar 

förutsättningar för lärande i låg utsträckning samt att matematik verkar ses som en individuell 

konstruktion med fokus på matematiska procedurer.  

7.1 Konklusion  

Sammanfattningsvis indikerar detta arbete att läroböcker till kursen Matematik 1b skapar 

förutsättningar för lärande i låg utsträckning. Det finns forskning om vanliga svårigheter inom 

algebra och vad som är viktigt att tänka på för att undvika vissa av dessa svårigheter. Detta 

indikerar att det finns ett glapp mellan forskning om elevers svårigheter inom algebra och 

läroboksförfattare. Eftersom läroböckerna har en betydande roll i matematikundervisningen 

och oftast definierar vad matematik är för något, för både lärare och elever, (Johansson, 2003, 

s.1) kan det medföra att eleverna inte får förutsättningar för att anskaffa sig tillräckliga 

kunskaper i algebra. För att skapa godare förutsättningar för lärande behöver glappet mellan 

forskning och läroboksförfattare minska. Följaktligen behöver läroboksförfattarna öka sin 

medvetenhet om den forskning som finns och ta hänsyn till den när nya läroböcker 

konstrueras. Då uppstår frågan om det ens är möjligt att minska glappet mellan forskning och 

läroboksförfattare eftersom bland annat en av författarna till 5000 är en aktiv 

matematikdidaktiker. Dock ligger inte allt ansvar på läroboksförfattarna, även lärarna har ett 

stort ansvar att skapa goda förutsättningar för lärande. Därför är det viktigt att även lärarna 

känner till den forskning som finns om elevers svårigheter i algebra för att kritiskt kunna 

granska de läroböcker som används och sedan kunna komplettera dem med ytterligare 

material för att skapa så goda förutsättningar för lärande som möjligt. Studien har även visat 

att läroboksförfattarna verkar se matematik som en individuell konstruktion med fokus på 

algebraiska procedurer. 
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Som tidigare nämnts behöver glappet mellan forskning och läroboksförfattare samt lärare 

minska genom en ökad medvetenhet från läroboksförfattarnas och lärarnas sida kring den 

forskning som finns tillgänglig. Detta arbete belyser att läroböcker till kursen Matematik 1b 

skapar förutsättningar för lärande i låg utsträckning och förhoppningsvis bidrar det till en 

ökad medvetenhet om ämnet. 
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