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Sammanfattning 

Studiens övergripande syfte är att undersöka och jämföra förutsättningar för den svenska 

respektive den finländska undervisningen i matematik för grundskolans mellanstadium. Detta 

undersöks genom en textanalys av de båda ländernas kursplaner i matematik samt två läroböcker 

för årskurs 5 i respektive land. Det matematiska området bråk fokuseras och böckerna undersöks 

för att utreda vilka likheter och skillnader som kan ses länderna emellan gällande matematiskt 

innehåll, språkbruk samt främjandet av imitativa respektive kreativa matematiska resonemang.  

I studiens analys av kursplanerna framkommer att de finländska eleverna i årskurs 5 förväntas 

behandla fler moment inom bråkområdet. Detta avspeglas i viss utsträckning i läroböckerna, där 

de finländska böckerna omfattar fler moment på området. De moment som behandlas i båda 

ländernas böcker har dessutom en högre matematisk svårighetsgrad i de finländska än i de 

svenska böckerna. Detta tolkas som en möjlig förklaring till de finländska elevernas stora 

framgångar inom matematiken i internationella studier. Beträffande imitativa och kreativa 

resonemang visar resultatet inga generella skillnader i böckernas uppgifter. Däremot har 

böckernas introduktionsavsnitt olika språkliga karaktärsdrag. En tolkning av detta resultat är att 

introduktionsavsnitten i de svenska böckerna i större utsträckning kan främja kreativa 

matematiska resonemang medan språkbruket i de finländska introduktionsavsnitten kan främja 

imitativa resonemang. Samtidigt framhålls en risk med de svenska böckernas vardagliga 

språkbruk, då eleverna riskerar att inte socialiseras in i den matematiska diskursen. I detta 

avseende kan de finländska böckerna sägas utgöra bättre förebilder inom den matematiska 

diskursen då de präglas av ett striktare matematiskt språk. Översättningsled och reflektion över 

språket och det matematiska innehållet är dock nyckelfaktorer i undervisningen för att dessa 

texter ska bli meningsfulla.    

Nyckelord: Didaktik, Matematikundervisning, Läroböcker, Kvalitativ textanalys, Innehållsanalys 
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Inledning 

Denna studie utgör mitt examensarbete på lärarprogrammet. En stor del av min inriktning mot 

tidigare skolår har utgjorts av matematikdidaktik och intresset för hur elever förstår och lär 

grundläggande matematik har vuxit och utvecklats under utbildningens gång. Facklitteratur, 

undervisning och diskussioner har många gånger återvänt till frågan om lärobokens starka 

ställning inom ämnet. Matematikbokens innehåll och upplägg påverkar lärandet inom både 

matematik och andra områden och läroböckerna kan analyseras ur en mängd olika perspektiv. 

Inkludering av olika grupper, anknytning till andra skolämnen, intressant kontextualisering, 

inbjudande layout och förklarande bilder är några av de aspekter som utbildningen berört och 

som på olika sätt kan tänkas påverka elevernas lärande. Bland de läroböcker jag kommit i kontakt 

med har jag sett bra exempel på böcker som skapar aktivitet, engagemang och intresse, men 

också mindre bra exempel på böcker med nästan uteslutande rutinuppgifter och sparsam 

användning av bilder och kontext. Även användningen av språket är en central aspekt i arbetet 

med att främja elevernas förståelse och meningsskapande inom ämnet. Undervisningen måste 

tillhandahålla en aktiv bearbetning av språket för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla olika 

uttrycksformer och flera parallella språk för att föra och följa matematiska resonemang. 

Nationella utvärderingar visar på en negativ trend där svenska elevers matematikkunskaper 

sjunker, och internationella studier indikerar att undervisningen i många andra länder ger högre 

resultat än i Sverige.  

I matematisk problemlösning är flexibelt tänkande och öppenhet för att tänka utanför ramarna 

centralt. För att öppna upp för nya infallsvinklar på matematikundervisningen vill jag frångå de 

svenska ramarna och titta på hur matematiken framställs i vårt grannland Finland. Min 

förhoppning är att studien ska sätta den svenska matematikundervisningen i ett större perspektiv 

och ge underlag för nya reflektioner om ramarna för, och realiseringen av, 

matematikundervisningen. Som blivande lärare i förskolan och grundskolans tidigare år är min 

intention också att nå en djupare kunskap om olika sätt att lära ut och presentera ett matematiskt 

innehåll, samt en större vana att granska och värdera läromedel.  

Jag vill rikta ett varmt tack till Kajsa Bråting som handlett mig och genom sitt engagemang 

och sina ämneskunskaper varit mycket viktig i processen kring studiens tillkomst. Jag vill också 

tacka de läroboksförlag som är representerade i studien som på ett tillmötesgående och generöst 

sätt skickat böcker, svarat på frågor och förmedlat kontakter.  
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Bakgrund 

Matematik är ett av tre kärnämnen i svensk skola, och tillmäts således stor betydelse och 

tyngdpunkt i vårt utbildningssystem. I den ständigt pågående mediedebatten om skolan har 

resultat från internationella undersökningar och elevers sjunkande kunskapsnivåer inom 

kärnämnena givits stort utrymme de senaste åren. I SVT:s programserie och webbaserade forum 

”Debatt” har diskussionen om faktorer som främjar respektive hindrar utvecklingen av svensk 

skola innefattat ämnen som läxhjälp (Wendt, 2012), lärartäthet, friskolor (Dinamarca, 2011) samt 

läraryrkets status (Atladottir, 2012). Både nationella och internationella undersökningar visar på 

alarmerande nedgång i svenska elevers matematikkunskaper (Skolverket, 2012, s 108f; Skolverket, 

2004, s. 62f). Resultaten visar att kunskaperna har sjunkit hos flera grupper, då andelen 

högpresterande elever minskat och de lågpresterande eleverna blivit fler. Med anledning av dessa 

resultat genomförde Skolverket under åren 2009-2011 ett projekt med namnet 

”Matematiksatsningen”. Syftet var att starta, stödja och uppmärksamma utvecklingsarbete inom 

matematikundervisningen i grundskolan (Skolverket, 2011, s. 7). I studiens utvärdering av 

undervisningen uppmärksammas bland annat lärares bristande ämneskunskaper, vilket är en svag 

länk i arbetet med att utveckla undervisningen mot en klassrumspraktik där det matematiska 

innehållet, och inte läromedlen, styr undervisningen (Skolverket, 2011, s. 36).  

Utvärderingar av nationell och internationell karaktär ger oss en bild av hur kunskapsnivåerna 

förändras över tid. De internationella undersökningarna bidrar också till att öka intresset och 

möjligheterna att rikta blickarna utåt, för att jämföra undervisning och prestationer över 

nationsgränserna. I den internationella undersökningen ”Programme for International Student 

Assessment”- PISA, är resultaten från vårt grannland Finland anmärkningsvärda. Finländska 

elevers matematikresultat är de näst bästa bland OECD-länderna i PISA 2009, och i en 

jämförelse mellan alla 65 länder i undersökningen ligger Finland på en sjätteplats. I samma 

undersökning presterar 25 länder ett högre resultat än de svenska eleverna, varav 14 är OECD-

länder med signifikant bättre resultat (Skolverket, 2010, s. 108). En annan uppmärksammad 

internationell undersökning är TIMSS – ”Trends in International Mathematics and Science 

Study”. I den senast genomförda studien, år 2011 deltog 50 länder i den jämförande 

undersökningen av bland annat elevprestationer i matematik i årskurs 4 och organisationen inom 

olika skolsystem. Finland deltog 2011 i TIMSS första gången sedan 1999 och resultaten visar 

både då och nu på en lägre ranking än PISA. Den finländska resultatnivån gav en åttondeplats i 

TIMSS 2011, vilket fortfarande är ett markant högre resultat än Sverige, där elevprestationerna 

resulterade i en 26:e plats gällande matematik i årskurs 4 (Skolverket, 2012, s. 31). De finländska 

elevernas höga matematikresultat i relation till de svenska elevernas är, med de internationella 

undersökningarna som måttstock, ett faktum.  
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Lärobokens starka ställning inom matematikämnet är ett känt fenomen. I TIMSS 2011 anger 

89% av de svenska lärarna i årskurs 4 att de använder en lärobok som huvudsaklig grund för 

matematikundervisningen (Skolverket, 2012, s. 98). I föregående TIMSS-studie, år 2007, 

undersöks även disposition av olika aktiviteter i undervisningen. Resultatet visar att de svenska 

eleverna får ägna stor del av matematiklektionerna åt enskilt arbete, medan lärarens interaktion 

med klassen och enskilda elever tycks ovanligare (Skolverket, 2008a, s. 65). Den beskrivna 

slagsidan åt enskilt arbete med boken, på bekostnad av andra undervisningsmetoder, förstärks av 

att TIMSS visar på större läromedelsberoende och mindre gemensamt arbete i Sverige än i ett 

genomsnittligt EU/OECD-land. Även resultat inom matematikdidaktisk forskning visar att 

matematikundervisningen i Sverige är starkt läromedelsstyrd och därtill framhålls att 

matematikböckernas innehåll är en tungt vägande faktor för vilket matematiskt innehåll 

tyngdpunkten läggs på (Löwing, 2004, ss. 185-186). Bilden som framträder av en 

klassrumspraktik med läroboken i centrum föranleder och legitimerar att läroböckernas innehåll 

och upplägg granskas och ifrågasätts, speciellt mot bakgrunden av de svenska elevernas 

sjunkande prestationer.  

Studier av läroböcker för elever på högstadiet och universitetet visar på brister i fråga om 

bland annat problemlösning och kreativitet, kunskapsområden som i både forskning och 

styrdokument identifieras som centrala för framgång inom matematikämnet (Lithner, 2004, s. 

422; Johansson, 2003, s. 66; Utbildningsdepartementet, 2011, s. 62). Lithner (2008, s. 255) menar 

att den matematik elever sysslar med i skolan i stor utsträckning handlar om att imitera och lära 

sig rutinmässiga lösningar, medan allt för lite uppmärksamhet ägnas åt förståelse, logiskt tänkande 

och det matematiska innehållet. Lithner (ibid. s. 259) framhåller att memorering av information 

och algoritmer blir en central, och ofta funktionsenlig, metod för att lösa många av 

rutinuppgifterna. När elever sedan möter matematiska problem, där lösningsmetod eller 

beräkningar inte kan följa på förhand givna formler utan kräver logiska resonemang, står de utan 

stödstrukturer och kan inte lösa uppgifterna. Möjligheterna till förståelse och meningsskapande i 

matematik har också studerats ur ett språkligt perspektiv. Mötet med det matematiska språket, i 

exempelvis en lärobok, kan innebära stora utmaningar för eleverna. En aktiv bearbetning av 

språket kan å andra sidan möjliggöra nya sätt att tänka kring matematiska problem där språk från 

flera olika diskurser samspelar (Riesbeck, 2008, s. 29). 

Mot bakgrund av de resultat och resonemang som här presenteras kan läroböcker i matematik 

sägas vara en brännpunkt för svensk skolas möjligheter att skapa goda förutsättningar för lärande 

inom ämnet, och kanske också för att höja resultaten i relation till andra länder. Utifrån de 

analyser som gjorts av läroböcker för högre årskurser är det intressant att undersöka om liknande 

brister finns i de yngre årskurserna, samt hur läroböckerna är utformade i Finland, där man 

uppnått mycket höga resultat i internationella undersökningar. I föreliggande studie är syftet att 

undersöka och jämföra förutsättningar för den svenska respektive den finländska undervisningen 

i matematik för grundskolans mellanstadium. 
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Litteraturöversikt 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning på området samt studiens teoretiska utgångspunkter. 

Den tidigare forskningen har främst den svenska utbildningen i fokus och avser placera 

föreliggande studie i dess kontext. Fyra tematiska områden redogör för aktuell forskning kring 

olika centrala aspekter av vår matematikundervisning. Här innefattas lärobokens roll i 

undervisningen, styrdokumenten, språkaspekten, samt ett kort avsnitt om det matematiska 

området bråk som utgör en urvalsavgränsning i föreliggande studie. Det sista området 

Matematikundervisning i Sverige och Finland avser att redogöra för några aspekter av den finländska 

undervisningen och belysa några relevanta jämförelseaspekter av matematikundervisningen i de 

båda länderna. Litteraturen innefattar didaktisk forskning men även rapporter från statligt 

genomförda undersökningar och internationella studier. I avsnittet med teoretiska 

utgångspunkter presenteras de två teorier som föreliggande studie vilar på under rubrikerna 

Matematiska resonemang och Språk . 

Undervisning och läroboken i matematik 

Bland de teoretiska ämnena är det enskilda arbetet allra vanligast i matematikämnet, där en stor 

majoritet av lärare och elever anger att enskilt arbete förekommer varje lektion, samtidigt som 

gemensamma diskussioner och arbete i grupp tycks ovanligt (Skolverket, 2004, s. 69). Löwing 

(2004, s. 185) visar i sin avhandling att lärarna ofta följer lärobokens upplägg, vilket innebär att 

det innehåll och de arbetsmetoder som erbjuds i läroboken ger strikta ramar för undervisningen. 

Utifrån ett liknande resonemang hävdar Riesbeck (2008, s. 9) att läroböckernas innehåll påverkar 

matematikundervisningen i riktning mot individuellt arbete och färdighetsträning. Detta mönster 

framstår också i Skolinspektionens granskning (2009, s. 9) där undervisningen i matematik i stor 

utsträckning utgörs av att eleverna arbetar enskilt med sina läroböcker. En nationell utvärdering 

av den svenska undervisningen visar att det lärarledda och gemensamma arbetet i matematik har 

minskat i jämförelse med 90-talets undervisning. År 2003 uppger endast en tredjedel av lärarna att 

de håller genomgångar i stort sett varje lektion, medan motsvarande andel uppgick till drygt 

hälften år 1992  (Skolverket, 2004, s. 68).  

Love och Pimm (1996, s. 386) beskriver organisationen i en matematikbok med hjälp av 

modellen ”teori, exempel, uppgifter”.1 Teoridelen utgörs ofta av en guide till ett nytt moment 

vilket skapar en påbyggnad till kunskaperna från tidigare avsnitt. Vanligtvis markeras slutsatsen 

tydligt i layouten vilket kan ses som en signal till läsaren om vad som utgör den viktigaste 

poängen. Detta, menar författarna, leder ofta till att eleverna hoppar över härledningar eller 

                                                 
1Min egen översättning. Modellen kallas i originalkällan ”exposition, examples, exercises model” (Love & 

Pimm, 1996, s. 386). 
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resonemang och endast läser slutsatserna. Love och Pimm (1996, s. 387) menar att de exempel 

som presenteras tillsammans med teorin är avsedda att hjälpa eleverna till en generaliserad 

kunskap som sedan kan appliceras på de kommande uppgifterna. Slutsatser som exempelvis 

formler är markerade, men den generella matematiska logik eleven förväntas ta till sig av 

teoriavsnittet, exempelvis innebörden av addition med bråk, är sällan explicit uttryckt. 

Lithner (2004) har studerat läroböcker inom matematik på universitetsnivå och ställer sig 

kritisk till det samband böckerna uppvisar mellan teori, exempel och uppgifter. Studiens resultat 

visar att uppgifterna i läroboken i stor utsträckning kunde lösas med direkt imitation av bokens 

på förhand genomförda typexempel (Lithner, 2004, s. 419). I likhet med detta påvisar Johansson 

(2003, s. 66) i sin studie av läroböcker för årskurs 7 att uppgifter där problemlösning krävs är 

ovanliga i läroböcker, och att detta mönster syns även i äldre böcker. Genom att studera ett löst 

typexempel i introduktionsavsnittet och sedan byta ut siffror eller göra små ytliga förändringar 

menar Lithner (2004, s. 423) att en stor andel av uppgifterna kan lösas utan att förståelse för den 

bakomliggande matematiken behövs. De matematiska problem som däremot kräver förståelse 

och förmåga att använda matematiken i exemplet på ett mer självständigt sätt avgränsas ofta till 

ett fåtal uppgifter i slutet av ett avsnitt eller kapitel. Dessa uppgifter är dessutom ofta nivåmässigt 

svårare då de kräver lösningar i fler steg eller mer avancerade uträkningar. Lithner menar att 

många elever sällan hinner, väljer eller ges möjlighet att arbeta med dessa uppgifter, varför 

träningen i att lösa problem på detta mer kreativa sätt blir mycket begränsad i den svenska skolan.  

Inlärning av ytliga utantillkunskaper har identifierats som en viktig riskfaktor i arbetet med 

matematik (Lithner 2004; 2008). De rutinmässiga ytliga matematikkunskaperna är inte tillräckliga 

för att utveckla ett flexibelt matematiskt tänkande som krävs i arbetet med matematiska problem 

när rutinmässiga lösningar inte fungerar och inga förlagor finns till hands (Boesen, Lithner, & 

Palm, 2010, s. 89). Löwing (2004, s. 64) framhåller att många elever som misslyckas med att lösa 

uppgifter på exempelvis prov gör det primärt för att de glömt formeln eller algoritmen för hur de 

ska göra. Då de inte har några djupare kunskaper, eller förståelse för vad algoritmen baseras på 

kan de inte återskapa den eller åstadkomma en egen strategi för lösning av problemet. Den ytliga 

inlärningen kritiseras också av Clarke (2004) som problematiserar införandet av algoritmer i tidiga 

skolår. Algoritmer har, speciellt historiskt sett, en viktig plats inom matematiken då de är 

designade för att snabbt och säkert kunna utföra beräkningar med stora tal. Clarke menar dock 

att det tidiga införandet av algoritmer i matematikundervisningen riskerar att locka eleverna att 

överge sina logiska resonemang och istället ägna sig åt att lära sig procedurer utantill (Clarke, 

2004, s. 22).  Enligt Clarke läggs hela elevens fokus på att minnas procedurens olika steg, vilket 

sällan kombineras med de logiska strategier och slutsatser eleven ägnat sig åt före införandet av 

algoritmen. De negativa konsekvenserna blir att elever ofta använder algoritmer där 

grundläggande huvudräkning krävt mindre arbete, eller att algoritmer används utan reflektion 

över svarets rimlighet (ibid., s. 23). Elever mister dessutom lätt sin kreativitet, flexibilitet och 

tilltro till det egna tänkandet då undervisningen påbjuder en enda korrekt algoritm (ibid., s. 24). 
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Det matematiska området bråk 

Bråk är ett återkommande moment i grundskolematematiken då det presenteras som centralt 

innehåll för samtliga årskurser i både den svenska och finländska kursplanen 

(Utbildningsdepartementet, 2011, ss. 63, 64, 66; Utbildningsstyrelsen, 2004, ss. 159, 161, 164). En 

djupgående analys av resultaten i TIMMS 2007 som genomförts av Skolverket (2008b, s. 130) 

visar att många svenska elever har svårt för momentet, som bland annat ligger till grund för 

fortsatta matematiska kunskaper såsom decimaltal, procenträkning och algebra (Löwing, 2004, s. 

66). Följande uppgift gavs i TIMMS 2007 till elever i årskurs 4: 

Jonas använde 3/10 av sina pengar på en penna och 5/10 av dem på en bok. Hur stor andel av 

pengarna använde han? (Skolverket, 2008b, s. 66) 

Lösningsfrekvensen bland de svenska eleverna var låg (18,8%) och indikerar att eleverna inte 

behärskar begreppet andel, eller att de inte har strategier för att addera bråk. Den genomsnittliga 

lösningsfrekvensen i EU/OECD var markant högre (38,5%). Sammantaget för alla uppgifter på 

bråkområdet löste mindre än hälften av eleverna i årskurs 4 uppgifterna korrekt (Skolverket, 

2008b, s. 139). Generellt visar analysen av bråkavsnittet att många svenska elever har svårigheter 

med taluppfattning och enkla beräkningar av bråk (ibid., s. 130). 

Kursplanen och matematikboken 

Lärobokens betydande ställning inom matematikämnet innebär att den på många vis utgör en 

länk mellan styrdokument och undervisningen, mellan beslutsfattarnas intentioner och det 

innehåll eleverna får ta del av. Utformningen av en lärobok är starkt inramad av kursplaner och 

den avsedda undervisningskontexten (Selander, 2006, s. 21). Johansson (2003) undersöker i sin 

avhandling överensstämmelsen mellan styrdokument och läroböcker i matematik. I likhet med 

ovan nämnda studier menar hon att läroboken i matematik i praktiken ofta ses som en auktoritet 

som för både lärare och elever utgör en definition av vad matematik är (Johansson, 2003, s. 1). 

Johansson framhåller att de läroböcker som används i undervisningen har stor potential att ligga i 

framkant och pådriva utvecklingen av undervisningen. Samtidigt riskerar läroboken att utgöra ett 

hinder för att utveckling, förändring och nytänkande i kursplanerna kommer till stånd i 

undervisningen (ibid., s. 1). I Sverige, där den nya kursplanen i matematik nyligen införts, märks 

tydligt att läroboksförfattarna framhåller kopplingen till styrdokumenten som en viktig 

kvalitetsaspekt (Olsson & Forsbäck, 2012b, s. 5; Hernvald, Kryger & Persson, 2012, s. 7). 

Läroboksförfattarna har givetvis mycket att vinna på att efter bästa förmåga anpassa läroböckerna 

efter rådande kursplaner och forskning, men Johansson framhåller att det även finns andra 

krafter som kan påverka innehållet i läroböckerna. År 1992 upphörde den statliga 

läromedelsgranskningen i Sverige, och det finns i nuläget ingen myndighet som granskar och 

informerar lärarna om olika läromedel. Utan en central läromedelsgranskning är det i slutänden 
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lärarnas, inte läromedelsförfattarnas, ansvar att undervisningen och det material som används däri 

går i linje med styrdokumenten och den aktuella forskningen på området (ibid., 2003, s. 75). 

Språk och matematik 

Språkets roll för lärandet och förståelsen i matematik har studerats flitigt inom 

matematikdidaktiken. Forskningen lyfter dels flerspråkiga elevers möjlighet att ta till sig 

undervisningen (Norén, 2010), men också de språkliga utmaningar matematikundervisningen 

utgör för alla elever (Schleppegrell, 2007). Med hjälp av Vygotskijs syn på språk diskuterar Høines 

Johnsen (2000, s. 68ff) begreppsutvecklingen inom matematik utifrån två aspekter; begreppsinnehåll 

och begreppsuttryck. Begreppsinnehållet är den förståelse vi har av ett visst objekt eller fenomen 

och begreppsuttrycken är de ord vi använder för att förmedla denna förståelse. 

Begreppsuttrycken bildar en matematisk vokabulär, men precis som i alla typer av 

kommunikation är det inte säkert att ett uttryck innebär samma begreppsinnehåll för alla som 

använder det. Det matematiska begreppet ”fjärdedel” kan hos en elev kopplas till mängden ”en 

halv halva” av exempelvis ett äpple, medan det för en annan elev kan innebära en punkt på 

tallinjen eller ett antal föremål fördelade mellan fyra personer. Høines Johnsen menar att lärandet 

i matematik i stor utsträckning handlar om att bredda och förfina elevernas begreppsinnehåll 

(ibid., s. 34). I arbetet med detta är de olika semiotiska systemen ett viktigt verktyg för läraren. 

Genom att låta flera olika uttrycksformer representera samma sak ges eleven fler inkörsportar till 

matematiken och tränar sin förmåga att växla mellan dessa uttryckssätt (Høines Johnsen, 2000, ss. 

73, 83).   

Schleppegrell (2007, s. 139) belyser de språkliga utmaningarna i skolmatematiken genom att 

syntetisera språk- och matematikdidaktisk forskning. Perspektivet innebär att matematiken, i 

likhet med många andra ämnesområden, är bunden till specifika typer av språk och sätt att skapa 

mening. Detta matematiska sätt att hantera språket innefattar en ämnesspecifik vokabulär, men 

också speciella sätt att använda språket då man talar, skriver och läser inom ämnet. Ord och 

uttryck med matematiska innebörder återfinns i stor utsträckning i vårt vardagliga språk, men för 

att kunna hantera matematiken som skolämne och kunskapsområde krävs att elever utökar 

ordförrådet och språkkunskaperna på området. I forskning som fokuserar språkets roll i 

undervisningen används ofta av begreppet matematiskt register, myntat av Halliday (1978, s. 195f), 

för att beskriva dessa speciella aspekter av språket. Det matematiska registret karaktäriseras av ett 

tekniskt och abstrakt språk, vilket för många elever medför nya ord och exakta betydelser av 

tidigare kända ord (Schleppegrell, 2007, s. 143). Vidare är registret multisemiotiskt, vilket innebär 

att många olika uttrycksformer används och kombineras med varandra för att skapa mening. 

Schleppegrell (ibid., s. 147) menar att dessa karaktäristiska drag hos det matematiska registret 

utgör stora utmaningar för lärandet i ämnet, varför medvetenhet, aktiv bearbetning och 

användning av språket tillsammans med eleverna är av stor vikt. Matematiken är således ett 

språkämne i den mening att eleverna behöver lära sig förstå och behärska det matematiska 
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registret. Enligt Löwing (2004) har många elever i grundskolan bristande kunskaper inom det 

matematiska språket. Resultatet i hennes studie av klassrumskommunikation visar att elever i flera 

olika årskurser ofta stöter på problem i mötet med matematikbokens korrekta matematiska språk. 

Löwing menar att en viktig bidragande orsak till dessa kunskapsluckor kan vara att lärarna inte 

använder det matematiska språket och att eleverna själva sällan involveras i någon typ av 

kommunikation under matematiklektionerna (ibid., 2004, s. 246).  

I likhet med Schleppegrell har af Geijerstam (2006, s. 23) använt sig av Hallidays 

ämnesrelaterade språkperspektiv i sitt studium av texter inom de naturorienterande ämnena. af 

Geijerstam menar att eleverna behöver språkfokuserad undervisning för att ha möjlighet att på ett 

funktionellt sätt läsa och skriva inom de naturvetenskapliga ämnena (af Geijerstam, 2006, s. 161). 

I studien framhålls även ett dialogiskt perspektiv där elevernas agerande ständigt ses som ett svar 

på den situation de agerar i. Det eleven producerar, exempelvis en text eller ett svar på en 

matematikuppgift måste ses i relation till den kontext där yttrandet sker (ibid., s. 42). De texter 

som eleven kommer i kontakt med inom ämnet kan utgöra förebilder i elevernas 

socialisationsprocess in i den nya diskursen, men endast om en reflektion över textens egenskaper 

kommer till stånd (ibid., s. 162). De utvärderingar som presenterats ovan framhåller att enskilt 

arbete med läroboken som utgångspunkt är en vanlig arbetsform i grundskolans tidiga år. Den 

frekventa interaktionen med läroboken leder till att språket som används i dessa texter är central 

för socialiseringen in i det matematiska registret. De språkliga karaktärsdrag som kan identifieras i 

en lärobokstext i exempelvis matematik kan på flera sätt tänkas påverka den mening som skapas 

hos läsaren. Selander och van Leeuwen (1999, s. 179) framhåller att även om alla läroböcker har 

ett övergripande lärandesyfte, så finns skillnader i vilken typ av kunskap som förmedlas till 

eleverna. Utifrån en textanalys kan olika lokala syften identifieras. Texternas inriktning på att 

exempelvis förklara eller instruera utgör skilda syften vilket påverkar läsarens förståelse av 

innehållet. 

Matematikundervisningen i Sverige och Finland 

De två grannländerna är genom historien nära sammanlänkade och har mycket gemensamt 

beträffande politik, religion, ekonomi och kultur.  Även skolan och undervisningskulturerna har 

stora likheter. En finländsk nationell utvärdering av matematikundervisningen visar att ämnet är 

starkt knutet till läroboken, då 90% av lärarna ansåg att läroboken styrde undervisningen i stor 

utsträckning. Vikten av lärobokens innehåll och upplägg styrks även här genom att ett samband 

påvisas mellan vilken lärobok som användes och elevernas prestationsnivåer 

(Utbildningsstyrelsen, 2007, s. 5). Läroboken i matematik tycks således utgöra en stark styrning av 

innehåll och metodval i båda undervisningskulturer. TIMSS 2011 presenterar att båda länder, 

enligt lärarnas uppgifter, ägnar ungefär lika mycket tid åt matematik. I Sverige och Finland ägnas 

enligt rapporten ca 140 timmar åt matematik i årskurs 4, vilket är betydligt lägre än det 
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genomsnittliga antalet på 162 timmar bland undersökningens länder (IEA, 2012, s. 342). Även 

dessa resultat visar på betydelsefulla beröringspunkter i de två undervisningskulturerna. 

Matematikresultaten i de internationella undersökningarna är mycket starka i den finländska 

skolan, vilket presenteras ovan. Den finländska nationella utvärderingen behandlar ett centralt 

matematikprov år 2007, vilket påvisar skillnader mellan skolor som är svensk- respektive 

finskspråkiga.  Eleverna i finländska svenskspråkiga skolor hade sämre matematikresultat i 

årskurs 6 och tyckte sämre om ämnet än eleverna i de finsktalande skolorna 

(Utbildningsstyrelsen, 2007, ss. 3, 5).  

Teoretiska utgångspunkter 

Matematiska resonemang 

För att diskutera hur läroböckerna kan påverka elevers tänkande och förståelse av det 

matematiska innehållet tas utgångspunkt i Lithners teoretiska ramverk (2008) för olika möjliga 

resonemangstyper elever använder för att lösa matematiska problem. Ett resonemang kan 

beskrivas i flera delmoment. Inledningsvis definieras problemet och dess eventuella delproblem. 

Därefter görs ett val av strategi som sedan genomförs, vilket i ett sista steg leder till en slutsats 

(Lithner, 2008, s. 257). I ramverket presenteras två huvudtyper av resonemang; imitativa resonemang 

(IR) och kreativa matematiska resonemang (KMR). Grunden till uppdelningen i dessa 

resonemangstyper är att utantillkunskaper och rutinmässiga lösningar på matematikuppgifter 

grundas i imitativa resonemang, medan kreativa matematiska resonemang baseras på djupgående 

kunskaper och förståelse (ibid., s. 256).  Kreativa matematiska resonemang beskrivs som en 

sammanhållen grupp medan de imitativa resonemangen innefattar en mängd olika undergrupper 

med nyanser av resonemang där det gemensamma är att problemlösaren använder sig av 

imitation (ibid., s. 258). Detta kan innefatta såväl imitation av bokens exempel eller lärarens 

genomgång, som imitation av en memorerad algoritm eller lösningssekvens kopplad till en 

specifik problemtyp. Då eleven imiterar en förlaga finns risk för förankring i ytliga matematiska 

egenskaper. Resonemangen är då av sådant slag att de inte kan generaliseras och appliceras på alla 

typer av uppgifter (ibid., s. 161). Ett imitativt resonemang kan exempelvis baseras på 

”nyckelordsstrategin” där eleven identifierar nyckelord, som ”sammanlagt”, vilka sedan kopplas 

till en viss räkneoperation, här addition (ibid., s. 162). När denna typ av resonemang dominerar 

en elevs val och genomförande av strategier finns en stor risk att elever överför rutinlösningarna 

på problem med andra karaktärsdrag och når felaktiga lösningar utan att kunna reflektera över 

eller korrigera sina misstag med hjälp av logiska resonemang. Alla uppgifter som innefattar ordet 

”sammanlagt” kan inte lösas genom addition av de ingående talen, varför nyckelordsstrategin är 

otillräcklig och ohållbar i många situationer.  

De kreativa matematiska resonemangen innebär istället att en ny resonemangssekvens skapas 

hos problemlösaren och att strategival och genomförande är förankrade i betydelsebärande 

generaliserbara förhållanden i uppgiften, så kallade inre matematiska egenskaper (Lithner, 2008, s. 
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265). Ett kreativt matematiskt resonemang kan se ut på många olika sätt i mötet med ett och 

samma problem och behöver inte nödvändigtvis leda till en korrekt lösning. Det centrala är att 

elevens strategival eller genomförande i KMR bygger på logisk slutledning, rimliga antaganden 

och tankemönster utifrån problemlösarens matematiska kunskaper (ibid., s. 266). Kreativitet 

innebär i detta sammanhang att tankar och lösningsstrategier präglas av reflekterad flexibilitet och 

möjligheten att testa och värdera olika perspektiv för att finna lösningar på problem (ibid., s. 268). 

I ljuset av detta kan sägas att kreativitet och logik här är tätt sammanbundna då de logiska 

resonemangen är en viktig komponent i val och värdering av olika strategier för att ett kreativt 

resonemang ska leda till en rimlig lösning. Nedan följer en schematisk modell över 

resonemangstyperna i Lithners ramverk: 

Teoretiskt ramverk för resonemangstyper inom matematiken 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Figur 1: Schematisk modell över Lithners teoretiska ramverk (2008) för elevers resonemangstyper inom 
matematik. Rutor med kraftigare ram visar hur studiens aktuella resonemangstyper relaterar till varandra.   

De resonemangstyper som i föreliggande studie fokuseras är de kreativa matematiska 

resonemangen samt de textguidade resonemangen som är en gren av de imitativa algoritmiska 

resonemangen. I textguidade resonemang används en text som en förlaga för imitation. Eleven 

använder texten som en guide som kan följas stegvis för att nå lösningen på ett matematiskt 

problem utan att på djupet förstå teori eller exempel. Även i KMR kan textens innehåll, eller 

kunskaper hämtade på annat håll användas för att lösa uppgiften, men till skillnad från i IR förs i 

KMR även logiska resonemang knutna till de inre matematiska egenskaperna för att nå väl 

underbyggda slutsatser.  

Lithner (2004) har i studiet av matematikläroböcker för universitetet kommit till slutsatsen att 

många uppgifter kan lösas med imitativa resonemang, då det är möjligt att identifiera ytliga 

matematiska egenskaper i uppgiften och därefter söka rätt på liknande exempel eller teorier som 

kan kopieras. De uppgifter som inte kan lösas med IR kan delas upp i de som kräver lokal 
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respektive global KMR (Lithner, 2004, s. 415ff). Uppgifter som kräver lokal KMR har betydande 

likheter med det inledande exemplet, men kräver i något eller några steg självständigt och kreativt 

tänkande. Uppgifter som kräver global KMR kräver att eleven förstår den ingående matematiken 

på ett djupt plan så att hen kan använda dessa kunskaper på ett kreativt sätt för att lösa en uppgift 

som inte har uppenbara ytliga likheter med introduktionsavsnitten. 

Språk 

För att kunna vidga perspektivet på de möjligheter böckerna ger till lärande inom matematik intas 

ett perspektiv som baseras på en syntetisering av språk- och matematikdidaktik. Riesbeck (2008, 

s. 32) har med stöd från den språkdidaktiska forskningen identifierat ett antal diskurser inom 

ramen för matematikundervisningen. Hon talar bland annat om en vardaglig och en matematisk 

diskurs, vilka utgörs av skilda sätt att tänka kring och tala om ett matematiskt fenomen eller 

objekt (Riesbeck, 2008, s. 24). Att befinna sig inom en diskurs ger vissa möjligheter, men även 

begränsningar av sätt att tala om, och tänka kring, ett område (ibid., s. 22). Förmågan att hantera 

de olika diskurserna och växla mellan olika uttryckssätt är en viktig kunskap inom matematik 

eftersom översättningarna ger möjlighet till flera lösningsalternativ samt en flexibilitet i 

förståelsen av ett fenomen eller objekt (ibid., s. 34). Registret i den vardagliga diskursen har till 

både vokabulär och kontext en vardaglig prägel. Inom den matematiska diskursen är registret mer 

abstrakt, vokabulären ämnesspecifik och språkanvändningen är mer exakt. Det vardagliga 

registret kan i matematikämnet vara användbart för att resonera logiskt, speciellt kring 

vardagsanknutna matematiska problem. För att kunna gå vidare i matematiken och tala om 

abstrakta fenomen på ett korrekt sätt räcker ett vardagligt språk dock inte till, varför goda 

kunskaper i det mer exakta, matematiska registret krävs (ibid., s. 31ff). Med detta perspektiv blir 

det tydligt att språket och tankesätten inom båda diskurser kompletterar varandra och tillgången 

till flera diskurser ökar möjligheterna till flexibilitet och problemlösning. 

Teorins betydelse i föreliggande studie 

I föreliggande studie analyseras ett antal läroböcker i matematik för årskurs fem för att studera 

vilka olika möjligheter till lärande de erbjuder. Lithners (2008) och Riesbecks (2008) teoretiska 

perspektiv har valts för att utgöra ett raster för de tolkningar och slutsatser som dras utifrån 

studiens resultat. Studien präglas genomgående av dessa perspektiv där kreativa matematiska 

resonemang och användandet av flera olika diskurser ses som möjliga vägar för lärande inom 

matematikämnet. Genom att studera böckernas språkliga framställning av ett område samt den 

matematiska relationen mellan teori, exempel och uppgifter kombineras språk- och 

matematikdidaktiken för att ge en mer helhetlig bild av böckerna än de olika analytiska 

ingångarna kan åstadkomma var för sig. Forskningsobjektet utgörs av bråkavsnittet i läroböcker 

för årskurs 5 i Sverige och Finland. Denna fokusering på yngre skolår, samt kombinationen av 

perspektiv som ligger till grund för analysen innebär att föreliggande studie skiljer sig markant 

från Lithners läroboksanalyser, Riesbecks kommunikationsanalyser samt andra tidigare studier.  



16 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet i föreliggande studie är att undersöka och jämföra förutsättningar för den svenska 

respektive den finländska undervisningen i matematik för grundskolans mellanstadium. Med 

utgångspunkt i syftet har följande tre frågeställningar skapats. 

 

1. Vilka ramar för matematikundervisningen, beträffande matematiskt innehåll, språkbruk och 

resonemangstyper, ges i ländernas kursplaner? 

 

2. Vilket matematiskt innehåll presenteras i de olika läroböckerna? 

 

3. På vilka sätt kan språkliga karaktärsdrag samt främjandet av imitativa respektive kreativa 

matematiska resonemang i läroböckerna tänkas påverka elevernas möjligheter till lärande i 

matematik? 
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Metod 

För att undersöka frågeställningarna har en textanalys genomförts av två svenska och två 

finländska läroböcker i matematik för årskurs 5 samt av de båda ländernas kursplaner i 

matematik. Den första frågeställningen berör kursplanerna, vilka utgör en viktig grund för 

utformningen av läromedel och undervisning i ämnet. De två efterföljande frågorna inriktas på 

att studera innehållet i läroböckerna för att ge en bild av förutsättningarna för lärande i 

klassrummet i relation till styrdokument och aktuell forskning på området. 

För att besvara frågeställningarna används en kvalitativ textanalys med kvantitativa inslag. De 

två typerna av analys kan enligt Bergström & Boréus (2012, s. 52) med fördel kombineras till en 

gemensam metod, vilket varit ett lämpligt tillvägagångssätt i föreliggande studie. För att studera 

böckernas svårighetsgrad samt de språkliga karaktärsdragen och inriktningen mot imitativa 

respektive kreativa matematiska resonemang används kvalitativ textanalys. I frågan om 

svårighetsgrad sker analysen ur ett matematiskt perspektiv medan analysen av resonemangstyper 

är en idéanalys där förekomsten av centrala tankar eller idéer identifieras inom ett område 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 139). De idéer som eftersöks är idén om att lotsa eleverna till 

lösningsstrategier kring specifika problemtyper – imitativa resonemang, och idén om att eleverna 

ska skapa egna resonemang utifrån det innehåll som presenteras – kreativa matematiska 

resonemang. Förekomsten av idéerna i böckernas uppgifter kvantifieras, men analysen är ändå att 

betrakta som kvalitativ då det latenta idémässiga budskapet fokuseras (ibid., s. 50). Även analysen 

av språket har en kvalitativ prägel då de textmässiga karaktärsdragen snarast utgör ett latent 

budskap som klassificeras utifrån överordnade kategorier (Esaiasson et al., 2012, s. 211) . Den del 

av kursplansanalysen som berör formuleringar som kan härledas till språk samt imitativa 

respektive kreativa matematiska resonemang är, precis som läroboksanalysen på temat, av 

kvalitativ art. Analysen av matematiska delområdens förekomst i introduktionsavsnitt och 

kursplaner har en mer kvantitativ prägel eftersom det manifesta budskapet analyseras i avsikt att 

kartlägga om något förekommer eller inte förekommer (Esaiasson et al., 2012, s. 197). Även 

frekvensanalysen av uppgifter inom de olika matematiska delmomenten sker kvantitativt. Detta 

hindrar dock inte att resultatet av analysen används för att påvisa mening eller mönster som 

framkommer mellan raderna (Bergström & Boréus, 2012, s. 51).  

Urval och material 

Kursplaner 

I Sverige regleras undervisningen av läroplanen ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011”, Lgr 11, som innehåller kursplanen i matematik. Kursplanen föreskriver 

syfte och övergripande mål för matematikundervisningen i grundskolan. Därefter är kursplanen 
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upplagd utefter undervisningen i årskurserna 1-3, 4-6 samt 7-9. För varje årskursspann 

presenteras centralt innehåll uppdelat i olika matematiska områden. Dessa avsnitt kompletteras av 

kunskapskrav för samtliga årskursspann samt betygskriterier för årskurserna 6 och 9 

(Utbildningsdepartementet, 2011, ss. 62-75).  

Den finländska undervisningen i matematik styrs av läroplanen med namnet ”Grunderna för 

läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004”, Glg 04. Kursplanen för matematik, som är 

inkluderad i läroplanen, inleds här med en kortare syftesbeskrivning följt av en uppdelning i 

årskursspannen 1-2, 3-5 samt 6-9. För varje årskursspann anges övergripande syfte, specifika mål 

samt centralt innehåll för olika matematiska områden. Avsnitten avslutas med en profil för goda 

kunskaper i årskurs 2, 5 och 8 som kan liknas vid de svenska kunskapskraven 

(Utbildningsstyrelsen, 2004, ss. 157-168). I föreliggande studie fokuseras årskurs 5 som faller 

inom årskursspannet 4-6 i Lgr 11 respektive 3-5 i Glg 04. 

Läroböcker 

Läromedelsgenren kan i dagens skola innebära en mängd olika typer av texter i ordets vida 

bemärkelse. I denna studie avgränsas urvalet till läroböcker som är skrivna för ett specifikt 

undervisningsändamål – matematik för årskurs 5. Ett första kriterium för urvalet är att det 

matematiska området som undersöks, bråk, ska finnas som moment i boken. Det svenska urvalet 

utgår vidare från kriteriet att läromedelsserien ska användas i aktuell undervisning i Sverige2, samt 

att boken ska vara skriven eller reviderad efter införandet av den nu gällande läroplanen Lgr 11 

med tillhörande kursplaner. Urvalskriterierna är viktiga för att skapa en aktuell och sammanhållen 

studie, där böckerna som analyserats bör gå i linje med de analyserade kursplanerna. Detta 

begränsar urvalet kraftigt vilket medför konsekvensen att två läroböcker valts ut för analys, varav 

den ena delvis analyserats utifrån en förhandsvisning tillgänglig på förlagets hemsida, då den ännu 

inte finns i tryck på marknaden. Urvalet av de finländska böckerna baseras på två kriterier; de ska 

finnas tillgängliga på svenska och användas som aktuella läromedel i den finländska skolan.3 

Nedan presenteras de fyra böcker som ingår i studien. 

Matte Eldorado 5a samt 5b (Sverige) Natur & kultur (Olsson & Forsbäck, 2011; Olsson 

& Forsbäck, 2012a). Böckerna ingår i läromedelsserien ”Eldorado, Matte” som sträcker 

sig från förskoleklass till årskurs 6. 

Mattespanarna 5a samt 5b4 (Sverige) Liber AB (Kryger et al., 2012a; Kryger et al., 

2012b). Böckerna ingår i läromedelsserien ”Uppdrag: Matte” som sträcker sig från 

förskoleklass till årskurs 9.  

                                                 
2 Urvalet av de svenska böckerna har gjorts med hjälp av Kajsa Bråting, lektor i matematikdidaktik vid 

Uppsala Universitet. 
3 Urvalet av de finländska böckerna har gjorts med hjälp av Kirsti Hemmi, lektor vid Mälardalens Högskola 

som är involverad i jämförande studier av matematikböcker och undervisning i Sverige och Finland.  
4 Mattespanarna 5b har analyserats via förlagets webbsida (se referenslista) och därför har publiceringsåret 

2012 angivits i referensen. Boken publiceras i tryck under 2013 vilket också är det tryckår som anges i boken. 
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Min Matematik 5 (Finland) Schildts förlag (Asikainen et al., 2007). Boken ingår i serien 

”Min matematik” som sträcker sig från årskurs 1-6. Boken är översatt från finska och 

seriens originaltitel är ”Tuhattaituri”. 

Tänk och Räkna 5a samt 5b (Finland) Söderström & c:o förlag (Häggblom, 2002; 

Häggblom, 2003). Böckerna ingår i serien ”Tänk och Räkna” som sträcker sig från 

årskurs 1-6 och är skrivna för den svensktalande delen av den finländska skolan. 

Uppgifter 

Studiens omfattning kräver en avgränsning av uppgifter inom de läroböcker som undersöks. Det 

matematiska området bråk har valts ut för analys med hänvisning till de resonemang om svenska 

elevers kunskaper inom momentet som förts i den tidigare forskningen. Urvalet av uppgifter 

varierar mellan de olika frågeställningarna vilket anges i metoden för varje enskild fråga. Det 

övergripande urvalet fokuserar de avsnitt som uttryckligen anger bråk som innehållsområde. Om 

uppgifter inom andra matematiska områden, exempelvis geometri eller sannolikhetslära, innehållit 

bråk har dessa uppgifter inte tagits med i analysen. I några böcker är uppgifter med många 

delfrågor (a till i) vanliga medan andra böcker har kortare uppgifter. För att göra frekvenserna så 

jämförbara som möjlighet har varje delfråga räknats som en uppgift i de presenterade tabellerna.  

Metod för analys 

Vilka ramar för matematikundervisningen, beträffande matematiskt innehåll, språkbruk och resonemangstyper, 

ges i ländernas kursplaner? 

De båda ländernas kursplaner är något olika till organisationen. Avsnittet med centralt innehåll 

har dock identifierats som mycket snarlikt till upplägget i de båda länderna, med en punktvis 

presentation av det matematiska innehåll som ska behandlas i olika årskurser. För att besvara 

denna frågeställning görs därför en innehållsanalys av kursplanernas centrala innehåll på en 

explicit nivå. Genom att jämföra kursplanernas formuleringar kan likheter och skillnader gällande 

bråkområdet i olika årskurser för de två länderna presenteras. Vidare analyseras varje kursplan i 

sin helhet för att identifiera och lyfta fram formuleringar som belyser studiens sista frågeställning 

om matematiska resonemang och språk. Här bearbetas hela kursplanerna för att generella och 

tongivande drag ska kunna lyftas fram.  

Vilket matematiskt innehåll presenteras i de olika läroböckerna? 

För att besvara denna frågeställning analyseras det eller de avsnitt som behandlar bråk i de olika 

läroböckerna. Här undersöks vilka delar av bråkområdet som tas upp, samt i vilken omfattning 

och med vilket djup detta görs. Böckernas teoriavsnitt granskas för att undersöka vilka moment 

inom bråkområdet som presenteras. Därefter kategoriseras och räknas avsnittets uppgifter för att 

ge en bild av i vilken utsträckning eleverna förväntas arbeta med de olika momenten. Urvalet av 

uppgifter har här utgått från begreppet grunduppgifter, vilket avser de uppgifter som alla elever 
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förväntas räkna. Fördjupningsuppgifter och uppgifter uppdelade i olika svårighetsgrader 

analyseras därför inte i denna del av studien. Gruppuppgifter och laborationer som utgör en del 

av grundkapitlet har däremot inkluderats. Varje uppgift har givits en, och endast en, kategori 

utifrån det moment som uppfattats som mest centralt (Esaiasson et al., 2012, s. 201). De 

uppgifter som innehåller flera delmoment har kategoriserats med hjälp av dess kontext, såsom 

rubriken för avsnittet, samt de olika momentens betoning i uppgiften. En uppgift som kräver 

omfattande multiplikationer och en enkel addition har följaktligen kategoriserats som 

multiplikationsuppgift. Analysen av uppgifterna baseras på det matematiska innehållet och kan 

därför behandla moment som inte tagits upp i teoriavsnitten. Uppgifter som inte kan sägas falla 

inom någon av kategorierna har inte räknats.5 Studien avser också ge en bild av djup och 

svårighetsgrad i böckernas uppgifter. Denna del av analysen är kvalitativ och inriktas dels på 

grunduppgifter och dels på uppgifter som betecknats som mer utmanande. För att möjliggöra en 

jämförelse av böckernas matematiska nivå identifieras svåra uppgifter inom grundavsnitten för att 

sedan jämföras med varandra. Detsamma görs med svåra uppgifter i tilläggsavsnitten. Detta ger 

en bild av hur långt eleverna förväntas och ges möjlighet att nå. 

3. På vilka sätt kan språkliga karaktärsdrag samt främjandet av imitativa respektive kreativa matematiska 

resonemang i läroböckerna tänkas påverka elevernas möjligheter till lärande i matematik? 

Läroböckernas framställning av ett matematiskt område är som tidigare nämnts ofta organiserad i 

ett antal delmoment där teori och exempel presenterar och exemplifierar momentet vilket sedan 

tränas i ett antal uppgifter (Love & Pimm, 1996, s. 386). I de studerade läroböckerna är teori och 

exempel ofta sammanvävda i ett, ofta grafiskt markerat, avsnitt direkt efter rubriken vilket följs av 

ett antal uppgifter på området. Detta sammanvävda avsnitt kommer i föreliggande studie ibland 

analyseras som en helhet och benämns då som introduktionsavsnitt.  

För att studera och jämföra vilka möjligheter till matematiskt lärande som ges i böckerna 

analyseras framställningen av bråkområdet i två aspekter. I den inledande analysen studeras 

språkliga drag i introduktionsavsnittet för att undersöka hur textguidningen är utformad samt 

vilka diskurser språket rör sig inom. Här fokuseras textens syfte samt vilka register och semiotiska 

system som dominerar introduktionen. Därefter analyseras, i likhet med Lithner (2004, s. 209), 

relationen mellan introduktionsavsnitten och de efterföljande uppgifterna. För varje uppgift 

granskas de teorier och exempel som dittills givits för att undersöka om, hur och i vilken 

utsträckning dessa kan användas för att lösa uppgiften. En tabell skapas sedan för att presentera 

frekvensen av uppgifter som kräver imitativa resonemang, IR, och kreativa matematiska 

resonemang, KMR, på lokal respektive global nivå för att lösas. Eftersom denna del av analysen 

fokuserar relationen mellan introduktionsavsnitt och uppgifter ingår endast de uppgifter som 

föregås av ett introduktionsavsnitt i analysen. 

                                                 
5 Här avses exempelvis uppgifter där eleverna ska undersöka tals delbarhet eller definiera begrepp. Dessa 

uppgifter är få till antalet och bortfallet anses inte påverka resultatet.  
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Etiska Aspekter  

Forskningsetik är en viktig aspekt av det vetenskapliga fältet som syftar till att vägleda forskare till 

studier med hög moral. I föreliggande studie genomförs en textanalys på publicerat material – 

läroböcker i matematik, och de etiska ställningstagandena skiljer sig därför något från övrig 

humanistisk forskning. Materialet är offentligt utgivet och således öppet för tolkning och analys, 

därav blir vetenskapsrådets krav på frivillighet och konfidentialitet inte aktuella. Det mer 

allmänna forskningskravet är dock viktigt att beakta i studien. En etisk aspekt är således att de 

analyser som görs ska ha hög kvalitet och vara vetenskapligt förankrade (Vetenskapsrådet, 2002, 

s. 5). I föreliggande studie eftersträvas en analys som är väl genomförd, där läsaren kan se 

grunderna till analysen och förstå hur den gått till. Studien är således etiskt försvarbar i relation till 

bokens författare och forskningsfältet även om den presenterar kritiska slutsatser. I studien ges 

vidare en tydlig motivering till det urval som gjorts, vilket avser ge förståelse för varför vissa 

böcker valts, och andra valts bort. Informationskravet har iakttagits genom att författare, 

översättare och förlag som är knutna till läroböckerna har informerats om att studien genomförs 

genom kontakt med förlaget (ibid., s. 7). De har fått tillgång till studiens preliminära syfte och 

frågeställningar samt möjligheten till kontakt med mig och handledaren för eventuella frågor. Ett 

exemplar av den färdiga studien kommer att delges intresserade, vilket är ett sätt att iaktta god 

forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011, s. 39).  

Metodreflektion 

Att göra textanalyser av läroböcker har både för- och nackdelar gällande validitet och reliabilitet. 

En fördel är att böckernas innehåll är statiskt, vilket innebär att underlaget för studien är helt 

autentiskt och inte påverkats av mig som forskare. Vidare kan en analys med hög reliabilitet göras 

i de delar där ett kvantitativt kodningsschema skapats. Det är dock viktigt att minnas att 

skapandet av kodschemat innebär en mängd tolkningar och gränsdragningar (Esaiasson et al., 

2012, s. 198). För att studien ska bli så genomskinlig som möjligt kompletteras resultaten med 

frekventa citat och kodningsinstruktioner så att det blir tydligt för läsaren hur kodningen gått till 

och hur tveksamma fall hanterats (Bergström & Boréus, 2012, s. 55).  

Den kvalitativa analys som genomförts är värdefull för att identifiera subtila idéer som inte 

står skrivna i den konkreta texten. I denna analys krävs identifiering av komponenter i böckerna 

som blir betydelsebärande i relation till de olika resonemangstyperna och diskurserna. Analysen 

kan på så sätt beskriva bokens upplägg och förklara detta ur ett perspektiv som författarna själva 

kanske inte presenterat i boken, ett så kallat latent budskap (Esaiasson et al., 2012, s. 221). I 

föreliggande studie utgår analysmetoden delvis från den metod Lithner (2004) utvecklat för 

läroboksanalys. Genom att även betrakta introduktionsavsnitten med ett språkligt perspektiv 

möjliggörs andra infallsvinklar och metoder för att analysera de möjligheter till lärande som ges i 
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läroböckerna. Valet att till viss del frångå tidigare studier och kombinera två teoretiska perspektiv 

har varit ett viktigt validitetshöjande beslut (Esaiasson et al., 2012, ss. 59-61). 

I studier som innefattar tolkningar av ett material är frågan om reliabilitet viktigt för att 

eftersträva objektiva resultat. Det statiska underlaget är oberoende av betraktaren, men de 

tolkningar som utgör resultatet präglas i viss grad av mig som forskare. I många humanistiska 

studier är de subjektiva inslagen ofrånkomliga då vi som människor utgör mätinstrumenten. 

Postholm (2005, s. 128) menar att denna typ av studier inte kan genomföras utan att människor 

använder sin egen förståelse i tolkningen av materialet, varför frågan om reliabilitet får en 

modifierad betydelse. Resultat och diskussion kan här betraktas som ett fönster, där läsaren får 

möjlighet att ta del av en specifik bild av materialet (ibid., s. 129). I denna studie har jag, för att 

öka reliabiliteten, varit noga med att reflektera över min egen utgångspunkt och strävat efter att 

förhålla mig så objektiv som möjligt. Diskussionen om möjligheterna till objektivitet avser också 

uppmärksamma läsaren på faktorer som kan färga analysen (Esaiasson et al., 2012, 222). Det 

statiska materialet innebär att analyser av exakt samma sekvens kunnat genomföras många 

gånger, med olika fokus, vilket höjer reliabiliteten. Metoden för intrakodreliabilitet har används, 

där jag genomfört analysen av samma böcker vid flera tillfällen och i olika ordning för att öka 

möjligheterna att göra förutsättningslösa tolkningar (Esaiasson et al., 2012, s. 207). Det är möjligt 

att personliga faktorer, exempelvis min egen skolgång med svenska matematikböcker, utgör en 

påverkande faktor i min tolkning av texterna. I enlighet med Postholms rekommendationer 

(2005, s. 127) redogörs därför i inledningen för mina personliga utgångspunkter i form av 

erfarenheter och intressen.  

Urvalet av böcker utgör en begränsning i möjligheterna till generalisering av studiens resultat. 

Två böcker från varje land kan tyckas vara ett litet urval och alltför stora slutsatser ska inte dras 

på grundval av föreliggande analys. Med utgångspunkt i mina urvalskriterier kan dock sägas att en 

stor andel av det totala antalet böcker finns representerade i studien, varför representativiteten 

stärks något (Esaiasson et al., 2012, s. 58). En svaghet i studien kan också sägas vara att endast 

böcker för den svenskspråkiga finländska skolan har analyserats. Som tidigare nämnts pekar en 

finländsk nationell utvärdering av undervisningen på att elever i de finlandssvenska skolorna 

uppnår ett lägre resultat i exempelvis matematik än elever i de finsktalande skolorna 

(Utbildningsstyrelsen, 2007, s. 3). Inofficiell kritik har också riktats mot översättningen av Min 

Matematik till svenska, där man menar att den svenska versionen inte helt överensstämmer med 

den finska. Här är mina språkkunskaper en begränsande faktor och en analys av finskspråkiga 

läroböcker hade varit intressant, men inte genomförbar.  

Esaiasson et al. (2012, s. 224) framhåller vikten av att läsaren ges möjlighet att ta del av det 

analyserade materialet för att kunna ifrågasätta och bedöma validitet och reliabilitet i analyserna. I 

föreliggande studie är materialet offentligt publicerat vilket leder till att läsaren, förutom de citat 

som ges i studien, har möjlighet att ta del av det analyserade materialet i sin helhet. 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt redogörs för de resultat och analyser som ger svar på de tre frågeställningarna. 

Resultatet presenteras tematiskt under de två rubrikerna matematiskt innehåll samt språk och 

resonemangstyper som motsvarar studiens andra och tredje frågeställning. För varje tema presenteras 

det aktuella resultatet beträffande kursplanerna, introduktionsavsnitten och uppgifterna under 

separata rubriker, vilka var och en följs av en analys. Den första frågeställningen rörande 

kursplanerna går således som en röd tråd genom texten och analyseras parallellt med 

läroböckerna under varje tema.  

Matematiskt innehåll 

Kursplanerna 

Det finns en mängd kunskaper beskrivna i kursplanerna som på olika sätt kan kopplas till 

kunskaper och förmågor inom bråkräkning. I föreliggande studie tas dock endast de 

formuleringar som uttryckligen rör bråk i beaktande. Under rubriken ”Taluppfattning och tals 

användning” återfinns i den svenska kursplanens centrala innehåll för årskurs 4-6 följande 

formuleringar: 

 rationella tal och deras egenskaper 

 tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer 

 tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform 

(Utbildningsdepartementet, 2011, s. 64) 

I den finländska kursplanen återfinns följande punkter i det centrala innehållet för årskurs 3-5 

under rubriken ”Tal och räkneoperationer”: 

 begreppet bråk, omvandlingar av bråk 

 sambandet mellan bråk, decimaltal och procent 

 addition och subtraktion av bråk samt multiplikation och division med naturliga tal 

(Utbildningsstyrelsen, 2004, s. 161) 

Den finländska kursplanen föreskriver ett antal moment som inte representeras i det första citatet 

från den svenska läroplanen Lgr 11. För att redogöra för den svenska kursplanens anvisningar 

om de moment som är centrala i årskurs 3-5 i Finland presenteras nedan ett citat från det centrala 

innehållet för årskurs 7-9 i Lgr 11. 

 reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska 

situationer 

 centrala metoder för beräkningar med tal i bråk och decimalform vid överslagsräkning, 

huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas 

användning i olika situationer. 

(Utbildningsdepartementet, 2011, s. 65f) 
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Analys: I den finländska kursplanen presenteras momenten omvandlig av bråk, addition och 

subtraktion av bråk, samt multiplikation och division av bråk med naturliga tal som centralt 

innehåll i årskurs 3-5, vilka inte finns representerade i Lgr 11 för motsvarande årskursspann. Det 

innehållsmässigt öppna begreppet ”centrala metoder för beräkningar”, som återfinns i årskurs 7-9 

i Lgr 11, anger inte vilka räknesätt som ska behandlas. Det kan dock sägas att den typ av 

beräkningar med bråk som i Finland ska behandlas i årskurserna 3-5 troligast faller inom ramen 

för det centrala innehållet i årskurs 7-9 i Sverige. Undervisningen i årskurs 5 förväntas alltså 

behandla mer matematik inom bråkområdet i Finland än i Sverige.  

Introduktionsavsnitten 

De fyra olika läroböckerna påvisar en stor variation gällande det matematiska innehåll som 

behandlas i årskurs 5. Nedan listas ett antal moment inom området bråk och vilka böcker som 

behandlar dessa moment. Kategorierna utgörs av matematiska moment inom bråkområdet. 

Urvalet av kategorier baseras på de moment som funnits i böckerna och är samtidigt en 

konkretisering av det centrala innehållet i kursplanerna. Ett moment markeras med (x) om boken 

i det grundläggande avsnittet presenterar momentet i introduktionsavsnittet. Om momentet 

presenteras i avsnitt som inte avses behandlas av alla elever markeras detta inte i tabellen. 

Matematiskt innehåll i läroböckerna 

Matematiskt innehåll Matte Eldorado Mattespanarna Min Matematik Tänk och Räkna 

del av helhet x x x x 

del av antal x x x x 

bråk på tallinjen x 
 

x x 

blandad form och bråkform x 
 

x x 

förlängning 
   

x 

förkortning 
  

x x 

addition x 
 

x x 

subtraktion x 
 

x x 

multiplikation x 
 

x x 

division 
  

x x 

Tabell 1: det matematiska innehållet i läroböckernas introduktionsavsnitt. 

Analys: Resultatet i tabellen visar skillnader mellan alla de fyra analyserade böckerna gällande 

matematiskt innehåll. Tänk och Räkna är mest heltäckande gällande antalet moment, medan 

Mattespanarna endast har två moment representerade i introduktionsavsnitten. Resultatet påvisar 

en trend där teoriavsnitten i de finländska böckerna är mer omfattande gällande antalet 

behandlade moment. De tre moment som inte behandlas i någon av de svenska böckerna, 

förkortning, förlängning och division, kan sägas vara kopplade till mer avancerade beräkningar. 

Detta överensstämmer väl med ländernas respektive kursplaner där olika typer av beräkningar 

med bråk är ett centralt innehåll i den finländska, men inte den svenska kursplanen för årskurs 5. 
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Anmärkningsvärt är att tre av de fyra räknesätten innefattas i Matte Eldorados 

introduktionsavsnitt trots att beräkningar inte finns med i det centrala innehållet för årskursen i 

Lgr 11. 

Uppgifterna 

Förekomsten av olika moment i böckernas introduktionsavsnitt ger en översiktlig bild av 

böckernas matematiska innehåll. För att påvisa hur fokus för bråkavsnittet fördelats i de olika 

läroböckerna analyseras även frekvensen av olika moment i uppgifterna. Antalet uppgifter inom 

de olika momenten presenteras i nedanstående tabell.  

Matematiskt innehåll i böckernas uppgifter 

Matematiskt innehåll Matte Eldorado Mattespanarna Min Matematik Tänk och Räkna 

del av helhet 45 30 10 19 

del av antal 53 40 26 59 

bråk på tallinjen 8 
 

11 2 

blandad form och bråkform 78 
 

101 25 

förlängning 9 1 
 

36 

förkortning 
  

48 13 

addition 23 5 23 24 

subtraktion 35 1 22 27 

multiplikation 24 
 

22 43 

division 
  

24 19 

summa 275 77 287 267 

Tabell 2: De olika bråkmomentens frekvens i läroböckernas grunduppgifter. Siffrorna visar antalet 
uppgifter där respektive moment utgör huvudinnehåll i uppgiften.  

Analys: Det finns många intressanta förhållanden mellan uppgiftsfrekvenserna i böckerna. Här 

kommer endast några av dessa tas upp då de belyser studiens frågeställningar. En rimlig tolkning 

av uppgiftsfördelningen torde vara att centrala moment för årskursen ges stort utrymme, medan 

repetition och centrala moment för kommande årskurser ges mindre utrymme. I de svenska 

böckerna ges momentet ”del av helhet” stort utrymme. Uppgifter i denna kategori handlar ofta 

om att namnge eller fylla i ett givet antal bråkdelar i en figur. Denna typ av uppgifter är mindre 

vanliga i de finländska böckerna. En möjlig tolkning skulle kunna vara att dessa uppgifter ses som 

grundläggande repetition från tidigare årskurser i den finländska skolan, medan de i Sverige utgör 

ett centralt moment för årskurs 5.  Mattespanarna har låg frekvens av uppgifter med addition och 

subtraktion och båda de svenska böckerna har endast ett fåtal uppgifter som rör 

förlängningsmomentet. Förlängningsuppgifterna ligger i båda de svenska böckerna på en 

grundläggande nivå där bråk ska ges flera olika namn utan att begreppet förlängning nämns. Med 

utgångspunkt i den svenska kursplanens formuleringar och den matematiskt logiska 

progressionen är dessa lågfrekventa moment troligtvis inte repetition från tidigare årskurser utan 

snarare en försmak av matematiken för senare årskurser. Här bör även nämnas att Min 
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Matematik inte behandlar momentet förlängning alls. Matte Eldorado är återigen 

anmärkningsvärd då den tar upp tre av de fyra räknesätten för bråk i liknande utsträckning som 

de finländska böckerna, trots att detta inte anges som ett centralt innehåll förrän i senare 

årskurser. Författarna framhåller i lärarhandledningen detta som en styrka då det avser förbereda 

eleverna på innehållet i årskurs 7-9 (Olsson & Forsbäck, 2012b, s. 32). 

Inom de olika momenten kan också svårighetsgraden på uppgifterna variera. För att påvisa dessa 

skillnader analyseras en grunduppgift från var och en av böckerna. Området ”del av antal” har 

valts då det är ett av de få områden som finns representerat i samtliga böcker. För att möjliggöra 

en jämförelse har de svåraste grunduppgifterna valts ut i varje bok. 

Hur många timmar är? a) 2/3 dygn b) 3/4 dygn c) 5/6 dygn.  

(Matte Eldorado 5b, s. 21, uppgift 78)6 

Under hela säsongen gör Erika 6 mål. Det motsvarar 1/6 av lagets alla mål. Louise gör däremot 

1/3 av lagets alla mål. Hur många mål gör Louise? 

(Mattespanarna 5b, s. 13 uppgift 20) 

Axel dricker 3/5 av 250 ml mjölk. Amanda dricker 4/5 av 200 ml mjölk. Hur mycket mer dricker 

Amanda än Axel? 

(Min Matematik 5, s. 77, uppgift 100f) 

Elin simmar 300 m. Hon har sällskap av Jenna 2/5 av sträckan. Hur lång sträcka simmare Elin 

a)ensam b) tillsammans med Jenna? 

(Tänk och Räkna 5b, s. 77, uppgift 28) 

Analys: De logiska resonemang rörande bråk som behöver föras för att lösa ovanstående 

uppgifter är snarlikt. Det som dock kan sägas är att de ingående talen och beräkningarna är något 

svårare i de finländska läroböckerna. Att operera med tal inom ett större talområde kan upplevas 

svårare. Talen i de svenska uppgifterna sträcker sig upp till tians multiplikationstabell, medan de 

finländska uppgifterna har ett större talområde. Elevernas möjligheter att göra matematiska 

modeller där varje enhet markeras är större i de svenska uppgifterna där exempelvis 24 timmar 

kan ritas upp och delas in i bråkdelar.  Det krävs en högre abstraktionsnivå att på ett enkelt sätt 

rita upp 250 ml som ett antal, eller växla mellan representationssätten och rita 250 ml som en 

helhet. Det krävs också beräkningar i något fler steg i de finländska böckerna än i de svenska. De 

påvisade skillnaderna utgör tämligen små nivåskillnader länderna emellan. Detta kan tolkas som 

att innehållet i momentet ”del av antal” ligger på en liknande nivå i Sverige och Finland. 

Skillnaderna i svårighetsgrad blir tydligare i granskningen av moment som inte finns 

representerade i Mattespanarna. Här följer exempel på uppgifter inom momentet multiplikation. 

Hur mycket vindruvor ska Felix köpa om var och en av de 8 grupperna ska få 1/4 kg vindruvor? 

(Matte Eldorado, s. 19 uppgift 63) 

                                                 
6 För att underlätta läsningen anges lärobokens, istället för författarens/författarnas, namn som referens då 

citat från de olika läroböckerna ges. I litteraturlistan återfinns böckerna under namnet på 

författaren/författarna. 
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Åtta barn äter 2/5 pizza var. Hur mycket blir det kvar av fyra pizzor? 

(Min Matematik, s. 71 uppgift 84d) 

Jenna köper tre stora (1 ½ l) flaskor läsk och sex små (1/3 l) till sitt kalas. Hur mycket läsk köper 

Jenna sammanlagt? 

(Tänk och Räkna, s. 90 uppgift 103) 

Analys: Exemplet från Matte Eldorado är en klassisk multiplikationsuppgift. Det ingående bråket 

är ett stambråk7 och uppgiften kan lösas i ett steg och sedan förkortas till ett heltal. En trolig 

lösningsstrategi för uppgiften från Min Matematik berör både multiplikation och subtraktion av 

bråk. Subtraktionen kommer dessutom kräva omvandling från heltal till bråk- eller blandad form. 

I exemplet från Tänk och Räkna ska två multiplikationer utföras, varav en innefattar ett tal i 

blandad form. Lösningen kräver multiplikation i flera steg, en addition samt flera förkortningar. 

Svårighetsgraden är betydligt högre i de finländska böckerna, dels för att lösningarna kräver flera 

steg och dels för att räkneoperationerna ligger på en högre nivå. I det svenska exemplet ska de två 

utskrivna talen multipliceras medan de finländska exemplen kräver en närmare analys för att veta 

vad som ska göras för att nå det svar som efterfrågas.  

Nedan presenteras ett urval uppgifter inom området ”del av antal” som inte ingår i böckernas 

grundavsnitt. Dessa uppgifter har olika benämningar i olika böcker, men har det gemensamt att 

de riktar sig till elever som klarar grunduppgifterna bra och är redo för något större utmaningar. I 

Mattespanarna är urvalet av svårare uppgifter begränsat av att sidorna med de tre spåren i olika 

svårighetsgrader inte finns publicerade ännu. Exempel har där istället tagits från de så kallade 

kluringarna inom grundkapitlet. 

En enliters vattenflaska är fylld till 3/5. Ella dricker 2/3 av innehållet. Nomi och Hanna får dela 

lika på det som är kvar. Hur många deciliter får Hanna? 

(Matte Eldorado 5b, s. 27 uppgift 132) 

Anton och Marko har två godispåsar med lika många kolor i varje. Anton äter upp 4/5 och Marko 

äter upp 3/4 av sin påse. Vem har mest kvar? 

(Mattespanarna 5b, s. 10 uppgift 4) 

Kurre skrinnar hälften av en sträcka på 30 minuter. (Bild som visar att Kurre står vid punkten 1/2) 

  1/2 1 

a) Hur stor del av sträckan skrinnar han på 1/4 timme med samma hastighet? b) En hur stor del av 

sträckan skrinnar han på 40 minuter med samma hastighet? c) Hur lång tid tar det för Kurre att 

skrinna 7/12 av sträckan? d) Hur lång tid tar det för Kurre att skrinna 11/12 av sträckan? 

(Min Matematik 5, s. 75 uppgift 97) 

Hur många gula klossar ska du lägga till så att de gula är 1/3 av klossarna. (Bild på 6 blåa och 2 

gula klossar)  

(Tänk och Räkna 5b, s. 105 uppgift 2a) 

Analys: I dessa exempel kräver samtliga uppgifter ett logiskt resonemang och en förståelse för 

vad bråk är för att nå en korrekt lösning. Uppgiften från Matte Eldorado ser vid en första anblick 

                                                 
7 Stambråk är bråk med täljaren 1, exempelvis 1/4, 1/8, 1/64. 
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ut att kräva räkneoperationer med oliknämniga bråk, men kan genom en omvandling till deciliter 

lösas med enklare resonemang. Uppgiften från Mattespanarna är svår då helheten, antalet kolor, 

inte är känd. Genom att beteckna helheten som just en helhet, exempelvis i form av en rektangel 

eller cirkel, kan bråkdelarna tämligen enkelt fyllas i och jämföras. Eleverna kan också göra ett 

antagande om antalet kolor och på så sätt nå en lösning. De två uppgifterna från de finländska 

böckerna kräver ett större mått av algebraiskt tänkande och ett kreativt tankemönster. I uppgiften 

från Min Matematik krävs en lösning där logiska resonemang förs i många steg för att nå en 

lösning. Uppgiften kräver att eleverna hanterar flera omvandlingar och beräkningar av bråk samt 

relationen mellan dessa bråkdelar och minuter, vilket utgör en rejäl skillnad i svårighetsgrad i 

jämförelse med de svenska böckerna. Uppgiften från Tänk och Räkna innehåller inga svåra 

beräkningar men svårigheten utgörs av strategin för att tänka kring och räkna med bråk utan en 

konstant helhet. Genom att lägga till klossar förändras hela tiden helheten och därmed delarnas 

storlekar och inbördes förhållande. Generellt kan sägas att det algebraiska tänkandet är vanligt 

förekommande i bråkavsnittet i de finländska böckerna vilket inte är fallet i de svenska böckerna.  

Matematiskt innehåll – en sammanfattning 

De två ländernas kursplaner föreskriver olika innehåll gällande bråkavsnittet för grundskolans 

mellanår. I Finland är beräkningar med alla fyra räknesätt inom bråkområdet centralt innehåll för 

årskurs 3-5 medan detta inte behandlas förrän i årskurs 7-9 i Sverige. Detta indikerar att 

undervisningen på bråkområdet går fortare fram i Finland än i Sverige. Böckerna visar på 

liknande tendenser där de finländska böckerna är mer omfattande än de svenska. 

Anmärkningsvärt är att den svenska boken Matte Eldorado tar upp addition, subtraktion och 

multiplikation i liknande utsträckning som de finländska böckerna trots att dessa 

beräkningsmoment inte nämns i den svenska kursplanen. Svårighetsgraden i de finländska 

böckerna är något högre i grunduppgifterna och betydligt högre i de svårare uppgifterna. Detta 

indikerar att de finländska eleverna förväntas nå en högre matematisk nivå än de svenska eleverna 

inom bråkområdet i årskurs fem.  

Språk och resonemangstyper 

Kursplanerna 

Båda kursplaner framhåller att logiska resonemang, matematiskt tänkande och argumentation för 

strategival och slutsatser är mål för matematikundervisningen i grundskolan. Detta formuleras 

bland annat i det övergripande syftet i Lgr 11: 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang och använda matematikens 

uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och 

slutsatser. 

(Utbildningsdepartementet, 2011, s. 63) 



29 
 

 I Glg 04 återfinns ett liknande ställningstagande i kursplanens inledande stycke: 

Undervisningen i matematik har som uppgift att ge eleven möjligheter att utveckla ett matematiskt 

tänkande och lära sig matematiska begrepp och de mest använda lösningsmetoderna. 

Undervisningen ska utveckla ett kreativt och exakt tänkande hos eleven och skall lära eleven att 

hitta och matematisera problem och söka lösningar på dem. 

(Utbildningsstyrelsen, 2004, s. 158) 

Analys: Dessa formuleringar har tydlig anknytning till de kreativa matematiska resonemangen. I 

Lgr 11 framhålls vikten av matematiska resonemang och argument för strategier och slutsatser, 

vilket liknar det Lithner beskriver som förankring i inre matematiska egenskaper (Lithner, 2008, s. 

261). I citatet från Glg 04 lyfts problemlösning vilket även nämns på flera ställen i Lgr 11. Ett 

matematiskt problem utmärks av att lösningsstrategi och tillvägagångssätt inte är givna, varför det 

är svårt att lösa uppgiften med imitativa resonemang. För att lösa problem i denna bemärkelse 

krävs istället logiska resonemang, flexibilitet och förståelse för det matematiska innehållet, vilket 

är viktiga komponenter i de tankemönster som präglar kreativa matematiska resonemang 

(Lithner, 2008, s. 267). Båda kursplaner påtalar också matematiska uttrycksformer och begrepp 

som viktiga delar av ämnet. En tolkning av dessa citat samt andra formuleringar i kursplanerna är 

att kreativitet, argumentation, logiska resonemang samt ett matematiskt språk ska eftersträvas och 

värderas högt, vilket går i linje med Riesbecks syn på kunskap inom matematik samt Lithners 

teori om hur matematikkunskaperna i skolan kan höjas (Riesbeck, 2008, s. 34; Lithner, 2008, s. 

273).  

Introduktionsavsnitten 

Presentationen av resultatet utgår här från fyra exempel, ett från varje lärobok, som belyser olika 

sätt att presentera det matematiska innehållet. Förekomsten av olika språkliga drag kvantifieras 

inte, istället har representativa exempel valts för att påvisa övergripande trender i böckerna. I den 

efterföljande analysen finns även kommentarer kring hur bokens övriga avsnitt kan beskrivas. 

Följande exempel återfinns i Matte Eldorado 5b under rubriken ”Bråk, delar av antal”. 
 

En fjärdedel av 8 är 2 
O    O    O    O 
O    O    O    O 

1/4 av 8 är 2. 
Räkna först ut vad 

en del är: 2 

Två fjärdedelar av 8 är 4 
O    O    O    O 
O    O    O    O 

2/4 av 8 är 4. 
Två sådana delar är 

två gånger så 
mycket: 2∙2 

Tre fjärdedelar av 8 är 6 
O    O    O    O 
O    O    O    O 

3/4 av 8 är 6. 
Tre sådana delar är 

tre gånger så 
mycket: 3∙2 

(Matte Eldorado 5b, s. 21) 

Analys: I exemplet kan flera olika uttryckssätt och texttyper identifieras. Läses den tabellartade 

genomgången från vänster beskrivs innehållet först som fakta med ord, därefter med hjälp av 

matematisk konkretisering och numeriska uttryck. Slutligen finns en instruktion för uträkningen. 

Instruktionen följer ett tydligt mönster och är generaliserbar, men förklarar även logiken och 
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tankesättet bakom uträkningen med hjälp av det vardagliga registret. För att eleven ska kunna 

använda detta exempel krävs att viss hänsyn tas till de inre matematiska egenskaperna och att 

någon form av logiskt resonemang förs, vilket torde främja resonemang med kreativa inslag. Både 

den matematiska och den vardagliga diskursen representeras vilket möjliggör flera olika sätt att 

tänka. Flera liknande exempel, där matematiska regler presenteras på ett beskrivande faktamässigt 

sätt, men även kompletteras med en förklaring med vardagligt språk, förekommer i boken. 

Vardagsspråkliga förklaringar av logiska resonemang är också vanligt förekommande i 

Mattespanarna. Här följer ett exempel hämtat ur Mattespanarna 5b under rubriken ”Bråk”. 

En tredjedel är större än en femtedel eftersom du får en större del av tårtan när den delas i tre 

delar jämfört med om tårtan delas i fem delar. Om 1/3 är större än 1/5 så måste 2/3 vara större 

än 2/5.  

(Mattespanarna 5b, s. 10) 

Till citatet hör en bild av två likstora tårtor som delats i fem respektive tre delar.  

Analys: Detta citat präglas av ett direkt tilltal samt ett logiskt resonemang. Förklaringar och 

argument läggs fram som bevis för slutsatsen 2/3>2/5. Resonemanget bygger på en logisk tanke 

presenterad med ett språk som förmodligen ligger inom elevernas vardagliga diskurs. Det 

presenterade resonemanget för jämförelse av bråk är svår att kopiera utan att ta hänsyn till de inre 

matematiska egenskaperna: delarnas storlekar och relation till varandra. Några generaliserade 

slutsatser eller instruktioner ges inte, varför eleverna behöver förstå exemplet för att kunna 

använda sig av det. Dessa egenskaper ger introduktionsavsnittet potential att användas i ett 

kreativt resonemang. Samtidigt bör framhållas att språket i detta exempel inte i någon större 

utsträckning rör sig över gränsen till den matematiska diskursen, utan stannar i det vardagliga 

registret. Karaktäristiskt för Mattespanarna är det direkta tilltal som ses i exemplet. Författarna 

går ofta i dialog med eleverna genom att exempelvis ställa frågor som uppmuntrar eleverna att 

reflektera och komplettera påbörjade resonemang.  

Detta kan jämföras med följande citat hämtat ur Min Matematik 5 under rubriken ”Från blandad 

form till bråkform”. 

Förvandla ett tal i blandad form till ett bråk: 

 
(Min Matematik 5, s. 55) 

Till citatet hör härledningar i form av ifyllda cirklar, numeriska exempel och markering av ett tal 

på tallinjen.  

Analys: I detta citat är texten utformad som en generaliserad algoritm som är applicerbar på alla 

tal i blandad form. Den matematiska härledningen kan ses som en beskrivande text med logiska 

resonemang, medan algoritmen utgör en typ av instruktion. Love och Pimm (1996, s. 387) 

heltalet ∙ nämnaren + täljaren 

nämnaren 
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framhåller att elever ofta sökläser i lärobokstexterna för att hitta tillgängliga strategier för att lösa 

en given uppgift. Med detta som utgångspunkt är det lätt att tänka sig att eleven går från rubriken 

till denna underrubrik som kan utgöra en genväg förbi förståelsen. Om eleven har kunskaper om 

vilken täljaren respektive nämnaren är, samt hur man multiplicerar och adderar kan instruktionen 

kopieras och leda till korrekta lösningar utan att eleven behöver ha förståelse för det hen gör. 

Eleven behöver inte förstå att ett tal i blandad form anger ett antal hela och delar, eller att delarna 

i bråket förblir lika stora, eftersom hen bara behöver följa instruktionen och skriva ut samma 

nämnare som tidigare. Ett sådant resonemang skulle med Lithners ramverk kategoriseras som 

imitativt. Vidare skiljer sig texten också från de tidigare exemplen genom att språkbruket 

genomgående stannar inom den matematiska diskursen och att inget direkt tilltal förekommer. 

Språket innehåller mer tekniska och abstrakta ord än de tidigare exemplen. Logiska resonemang i 

form av numeriska och matematiskt konkretiserade exempel är vanliga i Min Matematik. Formler 

av det slag som här presenteras förekommer, men främst kompletteras härledningarna av 

instruerande listor med ett liknande språkbruk. Förklaringar där logiska samband presenteras med 

språk och exempel från den vardagliga diskursen förekommer mycket sparsamt. 

En liknande typ av instruktion ges i Tänk och Räkna under rubriken ”Addition med bråk”. 

Addition 

 Addera täljarna, 

 Skriv ut den gemensamma nämnaren 

 Förkorta om det går 

 Skriv i blandad form om det går. 

(Tänk och Räkna 5b, s. 84) 

Till instruktionen hör ett numeriskt exempel samt ett antal additionsuppgifter som eleverna med 

hjälp av en bild på en mosaikbricka ska beräkna och berätta räknehändelser till. 

Analys: Även detta introduktionsavsnitt visar på en typ av algoritm som inte kräver förståelse av 

den ingående bråkmatematiken. Eleven kan följa instruktionen och komma till en korrekt lösning 

utan att förstå varför täljarna, och inte nämnarna, ska adderas. Då en elev möter en uppgift som 

kräver addition av bråk kan den generella algoritmen kopieras och appliceras på uppgiften utan 

förståelse. Denna typ av instruktioner torde således medföra en risk för imitativa resonemang hos 

eleverna. Det speciella med detta introduktionsavsnitt är exemplet, där eleverna själva förväntas 

vara aktiva och skapa mening, vilket är ett återkommande moment i Tänk och Räkna. Författarna 

går i dialog med eleverna och efterfrågar förklaringar och delar av svar i de exempel som 

presenterar området. I detta fall ska eleverna, med utgångspunkt i bilden av mosaikbrickan, skapa 

räknehändelser med hjälp av givna numeriska uttryck där bråk adderas. Eleverna görs delaktiga i 

att skapa en härledning, med viss vardaglig anknytning, för den generaliserade instruktion som 

författarna presenterat. Detta kan ses som ett moment som torde främja kreativa resonemang då 

eleverna behöver kunna tolka innebörden av addition med bråk för att skapa en räknehändelse. 

Då punktlistor med generaliserade instruktioner presenteras tillsammans med exemplen finns 
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dock en risk att eleven tar genvägen förbi förståelsen och applicerar algoritmen för att lösa 

exemplet och hoppa över förklaringen eller det logiska resonemanget.   

Uppgifterna 

Uppgifternas utformning är av stort intresse i analysen av vilken typ av resonemang en lärobok 

främjar. En uppgift med en snarlik motsvarighet i introduktionsavsnittet löses troligtvis med ett 

imitativt resonemang, medan en uppgift där lösningen fordrar en mer djupgående förståelse av 

teori och exempel kräver ett kreativt matematiskt resonemang på lokal eller global nivå.  

Relationen mellan teori, exempel och uppgift avgör alltså hur uppgiften kan kategoriseras. Nedan 

ges tre exempel på uppgifter, en från varje kategori. Därefter presenteras statistik över de olika 

uppgiftstypernas frekvens i respektive bok. Följande citat är hämtat ur Min Matematik och utgör 

exempel för en uppgift som kan lösas med imitativt resonemang.   

Räkna. Kontrollera ditt svar. Hur mycket är 

a) 1/5 av talet 20 b) 1/7 av talet 63 c) 1/9 av talet 72 

Genom att gå tillbaka till introduktionsavsnittet finner vi följande faktaruta. 

Så här beräknar du en bråkdel av ett heltal 

 Dividera heltalet med nämnaren 

 Multiplicera svaret med täljaren 

(Min Matematik 5, s. 76, uppgift 99 a-c samt introduktionsavsnitt) 

 

Analys: Uppgiften kan lösas genom att sätta in informationen från exemplet i den beskrivna 

algoritmen för beräkningen. I introduktionsavsnittet finns ett numeriskt exempel presenterat 

samt en matematisk konkretisering vilka utgör härledningar som leder fram till den generaliserade 

slutsatsen som citerats här. Härledningarna behöver dock inte studeras för att nå lösningen i 

ovanstående uppgift utan algoritmen kan appliceras direkt. Eleven behöver inte förstå vad som 

görs och lösningen kan baseras på ytliga matematiska egenskaper. Därmed finns möjlighet att 

använda sig av ett imitativt resonemang. 

Följande exempel är hämtat ur Mattespanarna 5b och illustrerar en uppgift som kräver ett lokalt 

kreativt matematiskt resonemang.  

Vilket bråk är hälften av  

a) 1/3 b) 1/5  

Genom att gå tillbaka till introduktionsavsnittet finner vi följande resonemang 

Hur hör bråken ihop? 

Figurerna visar att 1/4 är hälften av 1/2 och att 1/2 är dubbelt så mycket som 1/4. Vad är 

då hälften av 1/4? 

 (Mattespanarna 5b, s. 13 uppgift 16 samt introduktionsavsnitt) 
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Analys: I ovanstående exempel måste eleven gå tillbaka till ett logiskt resonemang istället för till 

en instruerande algoritm. Exemplet har stora likheter med uppgiften, men eleven måste beakta de 

inre matematiska egenskaperna för att kunna använda informationen i exemplet för att lösa 

uppgiften. Uppgifterna kan exempelvis lösas genom att eleven ritar upp en liknande figur som 

delas i ett antal delar, varifrån ett resonemang kan föras om delarnas inbördes förhållande. Eleven 

kan också se samband mellan hur bråken skrivs och dra slutsatsen att bråket blir hälften så stort 

när nämnaren blir dubbelt så stor. Här tillåts eleverna själva undersöka sambandet mellan bråken 

vilket senare kan utgöra underlag för förståelse av förlängning och förkortning av bråk. 

Följande exempel, hämtat från Matte Eldorado, illustrerar en uppgift som kräver globalt kreativt 

resonemang. 

Storleksordna bråken. Börja med det minsta 

c) 1/2 5/8 2/10 9/10 

Genom att gå tillbaka till introduktionsavsnittet finner vi ett resonemang om hel och halv: 

Hela figuren är 8/8.  

7/8 är lite mindre än en hel. 

Halva figuren är hälften av antalet delar, 4/8. 

3/8 är lite mindre än hälften. 

5/8 är lite mer än hälften. 

(Matte Eldorado 5b, s. 12 uppgift 16c samt s. 11 introduktionsavsnitt) 

Analys: I ovanstående uppgift ska eleven jämföra oliknämniga bråk som inte är stambråk. Det 

finns inget exempel eller teoriavsnitt som uttryckligen behandlar jämförelsen av bråk. 

Hanteringen av oliknämniga bråk har dittills endast visats i relation till helheten 1 

(1=5/5=15/15=99/99), och förlängning har inte behandlats. Det finns således inte något 

exempel där eleven snabbt kan ges en strategi för hur hen ska gå tillväga. Genom att analysera 

matematiken i uppgiften samt det introduktionsavsnitt som här citerats kan eleven dra slutsatsen 

att de givna bråken i uppgiften kan jämföras genom att de relateras till helheter och halvor. Det 

visar sig att ett av bråken är mindre än en halv, två är större än en halv och bråket 1/2 

representerar exakt en halv. Den återstående uppgiften är då att jämföra bråken 5/8 och 9/10 för 

att veta vilket bråk som är störst. Här behöver eleven återigen använda sig av kreativitet och 

logiskt resonemang för att finna och genomföra en strategi för denna jämförelse.  

Vilken typ av resonemang som krävs av eleverna kan sägas variera på ett kontinuum mellan helt 

imitativa resonemang och globalt kreativa resonemang där de lokala kreativa resonemangen 

befinner sig mitt emellan dessa ytterligheter. Att placera varje uppgift i en kategori är således 

förenat med stora svårigheter, då kategorierna inte är helt uteslutande. Nedan presenteras trots 

detta en tabell över frekvensen av uppgifter som kräver olika typer av resonemang i böckerna. 

Tabellen ska tolkas med försiktighet, men då tydliga mönster visat sig i materialet kan tabellen 

ändå ligga till underlag för vissa slutsatser.  
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Resonemangstyper i läroböckernas uppgifter 

Typ av matematiskt 
resonemang 

Matte Eldorado Mattespanarna Min Matematik Tänk och Räkna 

andel IR 89,5% 60,5% 96% 89,5% 

andel lokal KMR 8% 29% 3,5% 8% 

andel global KMR 2,5% 10,5% 0,5% 2,5% 

totalt antal uppgifter 207 76 297 241 

Tabell 3: frekvensen av uppgifter som kräver imitativa resonemang samt lokalt respektive globalt kreativa 
matematiska resonemang. Procentsatserna är avrundade till närmsta halva procent. Observera att endast 
grunduppgifterna i böckernas bråkavsnitt har analyserats. 

Analys: Tabellen visar på ett mönster där uppgifter som kräver IR dominerar, medan uppgifter 

som kräver globalt KMR har lägst frekvens i samtliga analyserade läroböcker. Den bok som 

utmärker sig är Mattespanarna, där nästan 40% av uppgifterna krävde någon typ av kreativt 

matematiskt resonemang för att lösas. Mattespanarna har färre uppgifter totalt, vilket kan leda till 

att tabellen är något missledande. Andelens storlek tyder på stora skillnader, även om antalet 

uppgifter som kräver KMR inte är så mycket större i Mattespanarna än i de andra böckerna. Min 

Matematik är den bok som har allra högst frekvens av uppgifter som kan lösas med imitativa 

resonemang. En svensk och en finländsk bok representerar alltså de båda ytterligheterna i 

materialet. Utöver detta kan inga generella skillnader mellan de svenska respektive de finländska 

böckerna urskiljas. Om man utökar analysen till att även innefatta svårare uppgifter som ligger 

utanför grundavsnitten finns en mycket större andel uppgifter som kräver KMR. Som tidigare 

presenterats återfinns en högre matematisk nivå i de finländska böckerna vilket också ofta åtföljs 

av en större andel uppgifter som kräver KMR.  

Språk och resonemangstyper – en sammanfattning 

Både den svenska och den finländska kursplanen lägger tonvikt på kunskaper och kompetenser 

som kan kopplas till kreativa matematiska resonemang samt ett matematiskt språk. Beträffande 

läroböckernas introduktionsavsnitt kan dessa sägas ge olika möjligheter att ta till sig matematiken 

som presenteras. I de finländska böckerna återfinns frekvent instruerande listor och algoritmer 

för uträkning, medan logiska resonemang baserat på vardagligt språk är vanligare i de svenska 

böckerna. Gällande möjligheten att lösa uppgifterna med de olika resonemangstyperna ses en 

dominans av imitativa resonemang i samtliga böcker. Uppgifter som kräver global KMR har lägst 

frekvens i böckerna. De finländska böckerna samt Matte Eldorado har jämförbara andelar av de 

olika resonemangstyperna medan Mattespanarna avviker från mönstret genom en stor andel 

uppgifter som kräver KMR på någon nivå. I Min Matematik är andelen uppgifter som kräver 

KMR ytterst liten i grunduppgifterna. Den stora spridningen inom länderna leder till att några 

generella slutsatser för finländska respektive svenska läroböcker kan inte dras beträffande vilka 

resonemangstyper som främjas i uppgifterna.  
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Diskussion 

Studiens syfte har varit att undersöka och jämföra förutsättningar för den svenska och finländska 

undervisningen i matematik för grundskolans mellanstadium. Kursplaner och läroböcker har 

analyserats beträffande matematiskt innehåll samt resonemangstyper och språkbruk. I detta 

avsnitt sammanförs analysens olika delar för att ge en mer helhetlig bild av studiens slutsatser. 

Vidare diskuteras resultaten med hjälp av litteraturen för att kunna dra slutsatser om generella 

drag i materialet och vad detta kan indikera om svensk respektive finländsk 

matematikundervisningen. Diskussionen ämnar också vidga perspektivet genom att diskutera 

resultatets tänkbara konsekvenser för lärandet inom matematik.  

Förutsättningar för den svenska respektive finländska matematikundervisningen 

En jämförelse av de resultat som framkommit ger en bild av tydliga beröringspunkter men också 

skillnader mellan de två undervisningskulturerna beträffande matematikböcker och kursplaner. 

Glg 04 samt de finländska läroböckerna har ett mer omfattande matematiskt innehåll i årskurs 5 

än de svenska motsvarigheterna. Bråkavsnittet innehåller färre moment i de svenska läroböckerna 

och tycks dessutom ha en lägre svårighetsgrad i flera av de moment som tas upp. De finländska 

eleverna förväntas med andra ord behandla fler moment på en högre matematisk nivå än de 

svenska eleverna i den aktuella årskursen. Utifrån kursplanernas centrala innehåll är det troligt att 

bråkuppgifter som de finländska eleverna löser i årskurs 5 inte hanteras av elever i den svenska 

skolan förrän i årskurs 7-9. Den matematik rörande bråk som förekommer i de svenska böckerna 

kan övervägande sägas vara på en grundläggande nivå, vilket indikerar att området inte behandlats 

i någon större utsträckning tidigare i undervisningen. Denna slutsats styrks av Skolverket (2008b, 

s. 138) som menar att resultaten i TIMSS 2007 tyder på att tal i bråkform inte behandlats i 

undervisningen fram till vårterminen i årskurs 4. Resultatet påvisar vidare stora skillnader mellan 

de två svenska böckerna gällande matematiskt innehåll medan de finländska böckerna utgör en 

mer sammanhållen grupp till omfång och svårighetsgrad. Utifrån spridningen mellan de svenska 

läroböckerna kan sägas att åtminstone en av dessa inte utgör en direkt realisering av kursplanens 

intentioner, eller att dessa intentioner tolkats olika av författarna. I likhet med de resultat 

Johansson (2003, s. 75) presenterar kan läroböckerna endast delvis ses som en realisering av 

kursplanens intentioner. Skolinspektionens granskning visar att många lärare i Sverige har 

ofullständiga kunskaper om kursplanens mål, samt att kursplanen utgör en svag styrning av 

undervisningen (Skolinspektionen, 2009, s. 8).8 I en undervisningskultur som är starkt styrd av 

läroboken och där lärare dessutom har svaga kunskaper om kursplanens innehåll kan de svenska 

läroböckernas olikheter ses som ett stort problem för likvärdigheten i matematikundervisningen.  

                                                 
8 Skolinspektionens senaste granskning av matematikämnet skedde 2009, före införandet av de nya läro- och 

kursplanerna. Rapporten är dock endast tre år gammal och kan således antas aktuell trots detta. 
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En intressant aspekt av resultatet är de likheter som framkommit i fördelningen av uppgifter 

som kräver olika typer av resonemang. I båda ländernas böcker har uppgifter som kräver global 

KMR lägst frekvens, medan uppgifter som kan lösas med IR har högst frekvens. Fördelningen av 

resonemangstyper i tre av böckerna har stora likheter med resultat i Lithners studie (2004, s. 

420ff) vilket visar att bristen på uppgifter som utmanar till KMR återfinns i 

matematikundervisningen för flera olika åldersgrupper samt i både Sverige och Finland. En 

tänkbar konsekvens av detta är att eleverna blir skickliga på att använda imitativa resonemang och 

får en bild av att formler och memorering av kunskap är central matematisk kunskap, medan det 

kreativa logiska tänkandet blir av underordnad vikt. Med imitativa resonemang kan rutinuppgifter 

lösas snabbt och effektivt, men i mötet med matematiska problem riskerar eleverna att stå utan 

hållbara strategier. Den högre frekvensen av uppgifter som kräver KMR i Mattespanarna 

indikerar dock att det finns läroböcker där större tonvikt läggs på logiska resonemang med 

förankring i inre matematiska egenskaper. Det bör dock tydligt framhållas att kravet på global 

KMR endast återfinns i storleksordningen 2-8 grunduppgifter inom bråkmomentet i de 

analyserade böckerna. Båda länders läroplaner framhåller problemlösning och logiska 

resonemang som centrala i undervisningen. Ett sätt att realisera dessa intentioner skulle kunna 

vara högre frekvens av uppgifter som kräver KMR i läroböckerna.  

Då introduktionsavsnitten analyseras separat framträder dock ett annat mönster där likheterna 

länderna emellan inte är lika stora. I de svenska böckerna förekommer logiska förklaringar och 

vardagsspråkliga översättningar av det matematiska språket vilka kan ligga till grund för kreativa 

resonemang. I de finländska böckerna är istället instruerande listor och formler vanliga. Dessa 

kan liknas vid algoritmer som kan användas för att nå lösningar utan att förstå den ingående 

matematiken. Denna typ av instruktioner är reliabla för uträkningen men då de används imitativt 

blir resonemangen bräckliga. För eleven utgör instruktionen då en inlärd algoritm som, om den 

glöms bort inte kan återskapas genom logiska resonemang. Slarvfel riskerar också att gå obemärkt 

förbi eftersom eleven litar blint på algoritmen (Löwing, 2004, s. 64). Med Clarkes resonemang 

finns en risk att algoritmer blir så centrala hos eleverna att andra möjliga sätt att tänka och 

resonera trängs bort (Clarke, 2004, s. 24). De förklaringar med språk från den vardagliga 

diskursen som förekommer i de svenska introduktionsavsnitten uppmuntrar, till skillnad från 

algoritmerna, tankestrukturer som rör sig utanför den matematiska diskursen.  

Med ett språkligt perspektiv kan de svenska böckernas betoning av det vardagliga språket vara 

en del av förklaringen till de brister inom det matematiska registret som Löwing (2004, s. 246) 

beskriver. Mötet med det mer matematiska språket i de finländska böckerna kan med denna 

synvinkel ge eleverna möjligheter att ta sig in i en ny diskurs (af Geijerstam, 2006). Samtidigt kan 

det matematiska språket vara en stor utmaning och översättningsleden mellan olika register och 

diskurser kan för många elever vara avgörande för att texterna ska kunna leda till förståelse 

(Riesbeck, 2008, s. 33). I den aspekten framstår exemplet från Matte Eldorado som föredömligt 

där samma information presenteras med flera symbolspråk och register. Elevernas förståelse av 
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de matematiska begreppen och operationerna kan utvecklas då begreppsinnehållet berikas med 

flera olika uttryckssätt (Høines Johnsen, 2000, s. 82). Risken för sökläsning som tidigare 

diskuterats finns dock även här, vilket innebär att undervisningens aktiva bearbetning av de olika 

representationsformerna är av stor vikt. Det är också möjligt att de finländska eleverna har större 

kunskaper inom det matematiska registret. Detta skulle innebära att de inte är i samma behov av 

översättningsled som de svenska eleverna (Høines Johnsen, 2000, s. 81). Med Riesbecks 

perspektiv kan man dock diskutera om den vardagliga diskursen ändå har en viktig plats i 

undervisningen, då de olika diskurserna möjliggör olika typer av tänkande och resonerande som 

kan berika varandra i mötet med ett matematiskt problem (Riesbeck, 2008, s. 25).  

Det är i diskussionen av förutsättningar för lärande inom matematikämnet viktigt att minnas 

att imitation kan vara en viktig del av lärprocessen. af Geijerstam (2006, s. 162) menar att 

förebilder och imitation är centralt i arbetet med att ta sig in i en ny diskurs. Samtidigt framhålls 

dock att reflektion över texten är nödvändig för att förebilderna ska ha någon funktion. 

Reflektion och aktiv undervisning om språket ges även stor tyngdpunkt i Schleppegrells 

diskussion (2007, s. 148). Det som ifrågasätts här är således den oreflekterade imitationen, där 

elever följer en instruktion eller kopierar ett exempel utan att i samband med detta, eller någon 

stans i lärprocessen, funderar över vad hen gör eller hur algoritmer fungerar. Att uppgifter som 

baseras på imitation inleder ett avsnitt behöver inte vara ett stort problem, att många elever aldrig 

når till uppgifterna där reflektion och förståelse krävs är ett desto större problem. Då stannar 

matematikkunskaperna vid imitation av regler eller algoritmer, vilket starkt begränsar 

möjligheterna att använda sina kunskaper för att lösa autentiska problem och föra nya logiska 

resonemang.  

Läroboken och undervisningen 

I diskussionen av läroböckerna är det viktigt att minnas att dessa böcker inte är undervisningen. 

En mängd olika faktorer påverkar elevernas lärande och en och samma lärobok kan säkerligen 

resultera i olika typer av undervisning, varför närmare studium av interaktionen mellan lärobok, 

lärare och elever behövs för att säkert kunna säga något om konsekvenserna av en specifik bok 

(Johansson, 2003, s. 73). Det faktum att läroboken har en så stark position inom 

matematikundervisningen innebär ändå att en kritisk analys av läroböckerna är viktig för såväl 

läromedelsutvecklare som den enskilda läraren. De skillnader som analysen påvisat i böckerna 

innebär att lärarens uppgift i relation till styrdokumenten ser mycket olika ut beroende på vilket 

läromedel som valts. Det betydligt lägre antalet uppgifter inom bråkområdet som återfinns i 

Mattespanarna kan tolkas på olika sätt. Det kan indikera att bråkområdet här ägnas mindre 

uppmärksamhet, eller att läroboken är tänkt att utgöra en mindre stark styrning av 

klassrumspraktiken. Då det enskilda räknandet i böckerna tar mindre tid lämnas större utrymme 

åt läraren som med det matematiska innehållet som utgångspunkt kan initiera andra aktiviteter. I 

en mindre läroboksstyrd klassrumspraktik behöver en lärobok som inte fullständigt matchar 

kursplanen inte utgöra ett så stort problem. En lärare som har stora kunskaper om det 
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matematiska innehållet i kursplanerna och metoder för att lära ut detta kan använda läroboken 

som ett av flera verktyg och utnyttja dess styrkor, istället för att låta läroboken styra upplägg och 

innehåll i undervisningen, vilket i dagsläget är vanligt förekommande (Löwing, 2004, s. 185). 

De internationella undersökningarna 

Med de internationella undersökningarna som utgångspunkt kan sägas att finländska elever 

uppvisar större kunskaper i matematik än svenska elever. En hypotes i studien var att spår av 

dessa skillnader skulle ses i kursplaner och läroböcker. Utifrån de skillnader mellan svenska och 

finländska kursplaner och läroböcker som framkommit i analysen kan ett matematiskt språk och 

ett brett matematiskt innehåll identifieras som två komponenter som skulle kunna utgöra positiv 

påverkan på prestationsnivån. Läroböckernas frekvens av uppgifter där kreativa matematiska 

resonemang krävs kan dock inte tolkas som en bidragande orsak till de stora skillnaderna mellan 

svenska och finländska elevers resultat. Detta innebär inte att detta perspektiv är oviktigt för 

lärandet i matematik utan endast att det inte kan förklara just de resultat som här presenterats 

från de internationella undersökningarna.  

Genom att vända på resonemanget och fråga sig vilka kunskaper som egentligen mäts i de 

internationella undersökningarna kan resultaten ses ur en annan synvinkel. Studierna omfattar ett 

stort antal länder och det ramverk som ligger till grund för utformandet av testen kan sägas vara 

en kompromiss mellan många länders mål och kunskapsideal (Skolverket, 2008a, s. 72). Det är 

därför naturligt att total överensstämmelse inte finns mellan varje enskilt lands kursplan och den 

kunskap som mäts i testet. Skolverket (2008a, s. 73) menar att överensstämmelsen mellan 

ramarna för TIMSS och den svenska kursplanen i matematik är god, men att det ändå finns 

kunskapsmål i kursplanen som ges ytterst lite uppmärksamhet i TIMSS och vice versa. I 

föreliggande studie syns tydlig diskrepans mellan innehållet i den svenska och finländska 

kursplanen, där beräkningar med de fyra räknesätten inom bråkområdet utgör centralt innehåll 

för mellanstadiet i Finland, men inte i Sverige. En möjlig tolkning av de tydliga 

resultatskillnaderna i PISA och TIMSS är att ramverket för de internationella undersökningarna 

har större korrelation med den finländska än den svenska kursplanen. De internationella 

undersökningarna utgör en viktig källa till insikt i de egna styrdokumenten och erbjuder möjlighet 

att se andra länders arbete inom området. Det är dock viktigt att de internationella studierna inte 

oreflekterat ses som ett facit eller bättre ideal än de svenska styrdokumenten (Johansson, 2003, s. 

14; Skolverket 2008a, s. 73). Då didaktisk forskning används som underlag kan en mer objektiv 

diskussion föras kring olika kunskapsideal. I detta avseende är det intressant att lyfta skillnaden 

som identifierats mellan de svenska och de finländska läroböckernas introduktionsavsnitt. Med 

hänvisning till de resonemang som fört ovan kan det ses som en möjlighet att de svenska 

böckernas introduktionsavsnitt kan främja KMR i större utsträckning än de finländska, men att 

denna typ av resonemang inte blir synligt i TIMSS och PISA.  
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Konklusion 

I föreliggande studie har tydliga skillnader i den svenska respektive den finländska kursplanen i 

matematik framkommit gällande bråkområdets omfattning för grundskolans mellanår. Studien 

har även påvisat skillnader, men också likheter mellan de svenska och de finländska läroböckerna, 

gällande bråkområdet. Skillnaderna består främst i omfattning och svårighetsgrad inom det 

matematiska området, där de finländska böckerna är mer omfattande och har en högre 

matematisk svårighetsgrad än de svenska böckerna. Gällande förekomsten av uppgifter som 

kräver olika resonemangstyper återfinns i både de finländska och de svenska böckerna få 

uppgifter som kräver KMR. Med Lithners perspektiv på kunskap och lärande inom matematik 

kan detta sägas vara en svag punkt i matematikundervisningen i båda länderna. Vidare har 

språkbruket i de finländska introduktionsavsnitten tolkats som potentiellt främjande av imitativa 

resonemang, då kopiering av formler eller instruktioner där kan göras utan förståelse för den 

matematik som uppgiften avser behandla. Med detta perspektiv torde mötet med texterna i de 

svenska böckerna i större utsträckning främja kreativa matematiska resonemang, då logiska 

resonemang där presenteras på ett sätt så att de inre matematiska egenskaperna måste tas i 

beaktande för att teorin eller exemplen ska kunna användas i den egna problemlösningen.  

En vidare granskning av språket som används i böckerna visar att det matematiska registret 

dominerar i de finländska böckerna medan de svenska böckerna i stor utsträckning använder sig 

av språk kopplat till den vardagliga diskursen. Utifrån Riesbecks resonemang (2008, s. 33) om den 

viktiga bron mellan diskurserna kan ett språkbruk där dessa register samspelar genom flera 

representationsformer vara en nyckelfaktor till utveckling av det matematiska registret. Det finns 

också en möjlighet att användandet av vardagsspråk i boken skulle kunna ses som ett sätt att 

uppmuntra eleverna att kommunicera matematik. Användandet av det vardagliga språket ger 

eleverna möjlighet att fokusera på matematiken och kommunicera detta med ett språk som är 

kopplat till deras egen begreppsvärld (Høines Johnsen, 2000, s. 34f). En risk med det vardagliga 

språkbruket är dock att elevernas språkkunskaper inte utvecklas då de inte får undervisning som 

aktivt hjälper dem in i den matematiska diskursen. Studien ger inte underlag för att uttala sig om 

elevers faktiska kunskaper inom det matematiska registret, och därför inte heller om vilket stöd 

som behövs för att förstå och kunna använda det matematiska innehållet. Vidare studier behövs 

för att utröna i vilken utsträckning eleverna förstår och kan använda sig av olika typer av texter då 

de löser matematiska problem.  

Föreliggande studie behandlar böcker som används inom den svenskspråkiga finländska 

skolan, och endast den ena boken är översatt från finska. En granskning av det resultat som 

framkommit för varje bok indikerar att urvalet av böcker är av stor betydelse för vilka mönster 

som kan urskiljas. Hade Mattespanarna och Min Matematik ensamma fått utgöra studiens 

underlag hade resultatet visat på stora skillnader gällande exempelvis resonemangstyper vilket 
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skulle kunna leda till andra slutsatser gällande svenska respektive finländska matematikböcker. 

Det större urval som här utgör underlaget nyanserar bilden och ökar trovärdigheten i studien. 

Samtidigt blir det tydligt att ett ännu större urval, exempelvis med böcker för den finsktalande 

delen av den finländska skolan, potentiellt skulle kunna ge svar på frågeställningarna som ligger 

närmre den verklighet som undersöks.  
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