
 

 

 

 Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Självständigt arbete 2 

för grundlärare Fk-3 

och 4-6, 15 hp 

Rapport nr: 2015vt10625 

Att avgränsa ett 
matematiskt område 
En jämförande läromedelsanalys mellan 
svenska och finska läromedel i matematik 

Sandra Törngren 

Examinator:  Finn Calander 

Handledare:  Johan Prytz 

 

 



1 
 

Sammanfattning 

Studiens syfte är att analysera matematiska läromedel i Sverige och Finland med hjälp av 

Bernsteins teoretiska begrepp klassifikation och ramar, där det senare främst kommer att 

beröra sekvensering. Detta för att studera hur de olika matematiska områdena differentieras i 

läromedlen. Analysen har begränsats till områdena aritmetik och algebra i läromedel för 

årskurs fyra. Studien blir intressant med tanke på de resultat som elever från Sverige och 

Finland har presterat i ämnet matematik i de internationella proven TIMSS och PISA. 

I analysen framkommer det att de svenska läromedlen har en mycket tydligare avgränsning 

mellan aritmetik och områdena geometri och statistik, men inkluderar algebraiska avsnitt i 

aritmetikkapitlen som en form av hjälpmedel. I de finska läromedlen är gränsen mellan de 

olika matematiska områdena svagare, då aritmetiska avsnitt gärna kopplas ihop med avsnitt i 

geometri och statistik. I ett av de analyserade finska läromedlen separerades också algebran 

från aritmetiken. Vidare hade de finska läromedlen en mycket högre nivå, vilket kan vara en 

förklaring till varför finska elever presterar bättre i de internationella proven; deras läromedel 

i matematik håller helt enkelt en högre nivå. I diskussionen och konklusionen poängteras 

också att synen på ämnet matematik bland eleverna också kan spela in i resultatet på de 

nämnda proven. 
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Inledning 

Om någon hade sagt till mig när jag påbörjade mina studier på lärarprogrammet att jag skulle 

skriva mitt examensarbete om ämnet matematik skulle jag förmodligen ha trott att denne hade 

fått ett rejält slag i huvudet. Även om detta ämne var något jag tyckte var roligt under de 

tidigare skolåren hade intresset svalnat under högstadiet och gymnasiet, för att sedan 

försvinna helt under ett års studier i Kina. Fyra år på Uppsala universitet med bra, engagerade 

och inspirerande lärare i ämnet har dock väckt det där gamla intresset till liv igen och när 

ämnet för examensarbetet väl skulle väljas ut kändes matematik som en självklarhet. 

Jag måste däremot medge att jag fick upp ögonen för skillnaderna i nivån i 

matematikundervisningen under studierna i Kina, där matematiken var på en helt annan nivå. 

I samtal med andra studenter från Sverige uppdagades det att jag inte var ensam om att känna 

mig rent ut sagt dålig på detta ämne i jämförelse med de andra internationella studenterna. De 

senaste årens rapporter om dåliga resultat i de internationella studierna har gjort att ämnet har 

blivit än mer relevant att studera. Finland, vårt grannland, lyfts i dessa rapporter upp som ett 

land med mycket starkare resultat än Sverige, vilket sporrar oss till att undersöka hur detta har 

gått till. 

Områdena aritmetik och algebra inom matematiken är starkt sammanlänkade, men i just 

algebra har Sverige halkat efter. På grund av att läromedel används mycket flitigt i 

undervisningen i matematik, och därmed påverkar undervisningens upplägg, kan en del av 

svaret på detta tapp kanske finnas i mängden algebraiska uppgifter och algebrans koppling till 

aritmetiken. Min förhoppning är att denna studie kan hjälpa lärare att se på fördelar och 

nackdelar med upplägget i de olika läromedlen och bidra till deras reflektioner i valet av 

undervisningsmaterial. 

Jag vill dessutom här passa på att tacka Johan Prytz, som har handlett mig genom arbetet och 

bidragit till intressanta diskussioner och inspiration. 
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Bakgrund 

I den svenska skolan har ämnet matematik tilldelats en hög status, då matematik är ett av våra 

kärnämnen. Detta betyder däremot inte att det är det ämne som svenska elever presterar bäst i, 

något som har uppmärksammats flertalet gånger under de senaste åren. Fokuset på 

matematikämnet och svenska elevers prestationer inom detta kan till stor del bero på de 

resultat som elever har uppvisat i de två internationella utvärderingarna PISA – Programme 

for International Student Assessment – och TIMSS – Trends in International Mathematics and 

Science Study. I OECDs rapport om den svenska skolan, vilken presenterades nu i maj 2015, 

står det att antalet 15-åringar som inte klarat av den matematiska delen av PISA mellan åren 

2003 och 2012 har ökat från 17% till 27%. För denna åldersgrupp är trenden också nedgående 

i TIMSS-provet (OECD, 2015). Den nedåtgående trenden gäller också för proven i 

läsförståelse, naturkunskap och problemlösning, men inte för engelska och samhällskunskap 

(OECD, 2015). 

I Finland, däremot, ser resultaten i matematik annorlunda ut. Finland fick visserligen ett 

sämre resultat än väntat i PISA 2012, vilket gav upphov till viss oro i landet, men hamnade på 

en femteplats i Europa och tolfte totalt i världen. Ökningen av dåliga resultat i det här landet 

var, i motsats till Sveriges, från 7% till 12% (Vänskä-Kauhanen, 2013). 

De här skillnaderna kan troligen bero på många olika faktorer och har dessutom skapat en hel 

del debatter om den svenska skolan. I Skolverkets rapport från 2015, med analyser av elevers 

resultat, presenterades elevers motivation som en av dessa faktorer. Svenska elever som 

gjorde PISA 2012 svarade på en fråga om hur mycket de hade ansträngt sig på provet och 

genomsnittsresultatet sänktes i jämförelse med tidigare prov (Skolverket, 2015a). 

Undervisningsråd Anita Wester menar dock att detta inte kan vara den enda orsaken. Istället 

menar hon på en generell sänkning av kunskaper bland elever i den svenska skolan 

(Skolverket, 2015b). Andreas Schleicher, direktör för PISA, berättade också i en intervju med 

SVT att svenska elever tror att det krävs en medfödd talang för att bli bra på matematik, men 

om en elev från Finland skulle svara att det krävs hårt arbete (Schleicher, 2015). 

Utformningen av läromedel som används i Sverige och Finland kan definitivt vara en av 

orsakerna till att skillnader har uppstått. I Sverige används läromedel i ämnet matematik i stor 

utsträckning som grund till undervisningen, i jämförelse med andra OECD länder (Skolverket, 

2008). Både lärare och elever tenderar att se matematik som det som finns med i det valda 
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läromedlet och därmed inte inkludera det som läromedlet inte presenterar i begreppet 

(Skolverket, 2003). Enligt en nationell utvärdering av undervisningen i matematik minskar det 

lärarledda och gemensamma arbetet till fördel för enskilt arbete i läromedlen (Skolverket, 

2004). Den mindre andelen gemensamt arbete i klassrummet är, likt beroendet av läromedlet i 

sig, en markant skillnad mellan Sverige och andra OECD-länder (Skolverket, 2008). Enligt 

läroplanen LGR 11 så ska eleverna dock lära sig mer än att räkna rutinuppgifter; de ska också 

kunna argumentera logiskt och föra matematiska resonemang, muntligt och skriftligt 

(Skolverket, 2011). Liknande mål finns med i den finska läroplanen, både den från 2004 och 

den uppdaterade versionen från 2014 (Utbildningsstyrelsen, 2004, 2014). Detta är något som 

ett läromedel inte kan tillhandahålla undervisning i. 

Det finns flertalet studier av läromedel som används på högstadiet, gymnasiet och 

universitetet som alla pekar på brister gällande problemlösning och kreativitet (Johansson, 

2003). Däremot saknas studier av läromedel på en lägre nivå. Kort sagt studeras resultatet av 

flera års matematikstudier men inte vad som är grunden till detta, vilket gör att läromedlen i 

de senare årskurserna måste sänka sin kunskapsnivå. Detta svagt prioriterade område är vad 

denna studie hoppas kunna bidra till. Samtidigt ska denna studie också försöka visa på de 

skillnader som existerar i upplägget av läromedel från Sverige och läromedel från Finland. På 

så vis ska studien också bidra till att skapa en förståelse för hur skillnaderna som vi kan se i 

TIMSS och PISA kan ha uppkommit i första hand och hur lärare kan resonera när de väljer 

vilket läromedel de ska använda i sin undervisning. 
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning rörande läromedel i Sverige och Finland samt 

forskning om aritmetik och algebra, samt en koppling till studiens relevans. 

Läromedel 

Den statliga läromedelsgranskningen i Sverige upphörde att existera 1991, varefter ingen 

granskning av läromedlens koppling till läroplanen genomförs av staten. Detta ansvar, att 

granska, jämföra och värdera olika läromedel, ligger istället på lärarna själva. Johansson 

(2003) menar att detta inte betyder att läromedlen i nuläget inte kopplas till den gällande 

läroplanen; det ligger trots allt i författarnas intresse att denna koppling finns för att skolor ska 

köpa in läromedlet i fråga. Däremot kan läromedelsförfattarna komma att tolka målen i 

läroplanen på olika sätt, vilket kan skapa skillnader mellan läromedlens innehåll och upplägg 

(Johansson, 2003). Det bör dock tilläggas att Johanssons undersökning av läromedel 

baserades på den tidigare läroplanen, Lpo94, vilken en av de av Johansson intervjuade 

läromedelsförfattarna sade var skriven på ett alltför generellt sätt och att författare därför 

försökte basera läromedel på de nationella proven, då dessa ansågs vara en konkret tolkning 

av läroplanen (Johansson, 2003). 

Love och Pimm visar i sin studie från 1996 på ett typiskt upplägg i ett matematikläromedel, 

vilken de benämner som ”the exposition, examples, exercises model” (Love & Pimm, 1996). 

Detta upplägg betyder att ett nytt avsnitt i ett läromedel inom matematik börjar med en guide 

(”exposition”) till det nya momentet vilken också innehåller kopplingar till tidigare moment, 

därefter exempel (”examples”) på hur till exempel den nya räknemetoden ska användas. Sist 

presenteras uppgifter (”exercises”) som kan genomföras med den presenterade metoden. 

Författarna menar dock att modellen är problematisk; de flesta elever läser inte hela guiden 

till momentet. Istället läser de bara slutsatsen, vilken är placerad sist i guiden, innan de börjar 

räkna. Den generaliserade kunskap och koppling till tidigare moment, som de två första 

delarna i modellen ska ge eleverna, går därmed förlorade (Love & Pimm, 1996). Detta kan 

kopplas ihop med Löwings avhandling från 2004. Hon menar att lärare ofta följer det upplägg 

som presenteras i det valda läromedlet och att en lektions mål oftare uttrycker hur många 

uppgifter eleverna ska hinna räkna, inte till exempel vilken ny uträkningsmetod de ska lära sig 

(Löwing, 2004). Om läraren dessutom slaviskt följer de exempel som ges i boken för att 
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förklara ett nytt moment kan eleverna få problem med att lösa uppgifter av denna sort bara för 

att den valda uträkningsalgoritmen inte är förståelig för dem (Löwing, 2004; se även Clarke, 

2004). Det begränsade antalet algoritmer som elever lär sig genom att endast se de som nämns 

i läromedlet menar Clarke, i sin studie från 2004, begränsar deras kreativa förmåga och ger 

endast ytliga kunskaper i ämnet. Innan algoritmen introducerades i läromedlet kan eleven ha 

kommit på ett eget sätt att lösa problem inom området, men blir sedan tillsagd att lösa 

problemen på algoritmens sätt istället, vilket minskar tilltron på det egna logiska tänkandet 

(Clarke, 2004). 

I både Sverige och Finland väger läromedlens upplägg tungt när det kommer till planering av 

lektioner och undervisningens tillvägagångssätt. Vilken del av ett läromedelspaket 

innehållande både textbok och lärarhandledning som används mest är dock något som skiljer 

sig åt mellan länderna enligt Jablonka och Johansson (2010). I Sverige används textboken 

mycket mer än lärarhandledningen när en lärare ska planera sin undervisning, till skillnad från 

i Finland där lärarhandledningen används mycket flitigare (Jablonka & Johansson, 2010). 

Detta område har också undersökts av de finländska forskarna Joutsenlahti och Vainonpää, 

som menar att lärarhandledningen är mycket viktig i planeringen av undervisningen i en finsk 

skola (Joutsenlahti & Vainonpää, 2010). 

Läromedlens starkt styrande funktion i matematikundervisningen är något som många har 

uttalat sig om under de senaste åren. Löwing och Kilborn diskuterar i sin studie från 2002 

läromedlens fortsatta existens och menar att trots all kritik som framförs mot olika läromedel 

kan de inte tas bort helt då lärarna i detta fall skulle bli tvungna att skapa allt från grunden. 

Med tanke på det arbete som lärarna redan nu utför skulle detta krav enligt författarna inte 

vara rimligt (Löwing & Kilborn, 2002). Lärare behöver dock kunskap som gör att de kan och 

vågar frigöra sig från läromedlet samt kunskap och tid för att utvärdera och jämföra läromedel 

för att på så sätt välja det som passar den egna undervisningen och de egna eleverna bäst 

(Löwing & Kilborn, 2002). 

Algebra och aritmetik 

I den här studien kommer fokus att ligga på två matematiska områden som har debatterats i 

samband med PISA- och TIMSS-testerna; algebra och aritmetik. Under en längre tid har det 

matematiska området algebra ansetts vara svårt för elever att ta till sig. Orsaken till detta har 

sagts vara bristande kunskaper inom ett annat matematiskt område; aritmetik. På grund av 
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detta så har undervisningen i dessa två områden ordnats så att eleverna först ska ha mycket 

goda kunskaper inom aritmetiken innan de får börja arbeta med algebra (Carraher et al., 

2006). Carraher et al. menar dock i sin studie att algebra snarare ska tidigareläggas för att 

eleverna ska få en bättre förståelse för också aritmetiken då algebra kan hjälpa dem att förstå 

kvantiteter (Carraher et al., 2006). Brizuela et al. presenterar i sin studie vidare evidens för 

detta och menar att de svårigheter som elever visar när de ska lära sig arbeta med algebra till 

stor del beror på de vuxnas kompetens att undervisa och förklara detta. Författarna till studien 

menar dock att större studier behövs inom området för att ytterligare bevisa författarnas 

hypotes (Brizuela et al., 2013). 

De svårigheter med algebran som nämnts menar Malmer kan ha att göra med hur övergången 

mellan aritmetik och algebra ser ut, samt hur eleverna introduceras till bokstavssymboler 

(Malmer, 2002). Bergsten menar också han att just introduktionen av bokstävernas 

användning i matematiken i motsats till hur de används i språk är en stor orsak till elevers 

svårigheter med algebra (Bergsten, 1997). 

Denna studies bidrag 

Då denna studie tar avstamp i Bernsteins teoretiska begrepp klassifikation och ramar, vilka 

kommer att presenteras och förklaras i avsnittet Teoretiska utgångspunkter, är tanken att den 

ska visa på hur ett upplägg i ett läromedel kan påverka hur och vad elever lär sig. Studien 

kommer att analysera vilka delar av de matematiska områdena aritmetik och algebra som 

berörs i de olika läromedlen, då områden som inte berörs riskerar att inte ingå i 

undervisningen på grund av att matematikundervisningen i så pass stor utsträckning är 

beroende av det valda läromedlet. Algebra är ett sådant område som lätt tenderar att bli 

uteslutet ur läromedel på denna nivå eftersom det, i de tidigare studierna som har presenterats 

ovan, benämns som svårt för många elever. Dessutom kommer områdenas sekvens att 

studeras för att se hur stort fokus som läggs på aritmetiska respektive algebraiska uppgifter i 

de olika läromedlen. Detta kommer att göras med en ingående studie av sekvens i ett 

aritmetiskt delområdes kapitel samt ett algebraiskt delområdes kapitel. 

De senare årens fokus på de internationella testerna TIMSS och PISA samt resultaten i dessa 

gör det också intressant att jämföra läromedel från Sverige och Finland, eftersom Sverige har 

presterat lågt och Finland högt i dessa prov. Algebra är ett område där de här skillnaderna har 

varit mycket tydliga. På grund av det tidigare nämnda beroendet av läromedlen i 
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matematikundervisningen blir det intressant att se vilka delar inom aritmetiken respektive 

algebran som tas upp i läromedel från de två länderna. Detta kan visa på några orsaker till de 

lägre prestationerna i ämnet i Sverige. Studien är också tänkt att visa på hur undervisningen i 

aritmetik och algebra för elever i de lägre åldrarna kan förbättras i och med ett medvetet val 

av läromedel som innehåller moment för båda områdena. 
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Teoretiska utgångspunkter 

För att diskutera skillnaderna mellan läromedel som används i den svenska skolan och 

läromedel som används i den finska skolan kommer denna studie att utgå från Bernsteins 

teoretiska begrepp  ramar och klassifikation (Bernstein, 1990). En operationalisering av 

begreppen presenteras sist i detta avsnitt. 

Enligt Bernstein är det intressant att undersöka hur gränser mellan olika grupperingar skapas 

och upprätthålls, både när det gäller människor men också utbildningens olika ämnen eller 

ämnesområden. När det gäller utbildning så menar han att gränserna mellan olika ämnen eller 

ämnesområden består av klassifikationer och ramar. Klassifikationer innebär i detta fall en 

differentiering mellan olika ämnen eller ämnesområden. Dessa kan både vara tidigare 

avgränsade med hjälp av olika kriterier och benämns då som externa klassifikationer, eller 

existera inom ett sådant tidigare avgränsat område, vilket benämns som inre klassifikationer 

(Bernstein, 1990). Extern klassificering gäller därmed både mellan olika skolämnen, så som 

matematik och svenska, men också områden inom dessa ämnen, till exempel geometri och 

aritmetik som skiljs åt baserade på bestämda kriterier. Inre klassificering kan gälla både 

mellan delområden inom ett skolämne eller avsnitt i ett sådant delområde, så som bråk och 

decimaltal, vilka båda klassificeras som aritmetik men ändå skiljer sig från varandra. 

Beroende på hur differentierade de här olika grupperingarna är kan klassificeringen sägas vara 

antingen stark eller svag (Bernstein, 1990). Vid en stark klassificering är gränsen mellan de 

båda områdena tydlig, till exempel genom att områdena presenteras i olika kapitel eller avsnitt 

i ett läromedel. En svag klassificering innebär att dessa tydliga brytningar mellan 

grupperingarna saknas. 

Ramar är en annan form av avgränsning mellan olika områden i skolan, men istället för att 

differentiera olika områden handlar ramar om det pedagogiska arbetet, det vill säga 

planeringen av undervisning, undervisningens innehåll och genomförandet av undervisning. 

Då denna analys kommer att studera läromedel kommer det sistnämnda, det vill säga det 

verkliga genomförandet av undervisningen, inte att kunna studeras och analyseras utan fokus 

kommer att ligga på planeringen och innehållet. Detta innebär att ramar fokuserar på vad som 

lärs ut och vad som väljs bort samt i vilken ordning undervisningen ska kommuniceras till 

eleverna. En undervisande lärare kan välja att lägga större vikt vid ett delområde än ett annat, 

hålla genomgångar om ett avsnitt men inte ett annat eller vilka typer av uppgifter som 
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eleverna ska kunna förstå och lösa i till exempel matematiken. Detta kallas för ett ämnes 

sekvens, vilket också innefattar den tänkta progressionen inom ämnet, ämnesområdet eller i 

arbetet med ett visst kapitel i läromedlet (Bernstein, 1990). Sekvens är den del av ramar som 

fokus i denna läromedelsanalys kommer att ligga på, även om andra ramar också kommer att 

studeras. Dessa innefattar de instruktioner som läromedelsförfattare ger till undervisande 

lärare i och med utformningen av sitt läromedel. Läromedelsförfattarna kan antingen skapa 

starka ramar med tydliga gränser för vad undervisningen ska handla om eller svaga ramar där 

det istället är upp till den undervisande läraren att besluta om detta (Bernstein, 1990). 

De starka eller svaga gränserna (ramarna och klassifikationerna) mellan olika områden 

påverkas av det nuvarande samhällets normer och värderingar och förändras därmed i takt 

med samhället. Dessa värderingar påverkar inte bara hur mycket tid som ägnas åt enskilda 

ämnen utan också synen på delar inom ett ämne samt hur isolerade de står i förhållande till 

andra delar (Bernstein, 1990). Den tid som ägnas åt enskilda ämnen eller områden påverkas, 

enligt Bernstein, av ämnenas hierarki, vilka också förändras i takt med samhällets normer och 

värderingar (Bernstein, 1990). I och med detta förändras undervisningens fokus i takt med 

tiden – vissa ämnen kan till och med försvinna helt eftersom samhället inte ser någon nytta i 

dem. Beroende på skolsystemets upplägg beror hierarkin inte heller nödvändigtvis på statens 

syn, utan kan också bero på den individuella skolans syn på ett visst ämne eller ämnesområde 

(Bernstein, 1990). Därmed kan undervisningen prioriteras på olika sätt beroende på vilken 

skola en elev studerar vid. 

Operationalisering av begrepp 

Eftersom Bernsteins teoretiska begrepp inte är skapade för en läromedelsanalys i matematik 

utan ur ett generellt sociologiskt perspektiv måste de konkretiseras och definieras för detta 

nya ändamål innan de kan användas. 

Begreppet klassifikation beskriver hur olika områden eller delområden separeras. Det första 

tecknet på en klassifikation i ett läromedel inom matematik är uppdelningen i kapitel. Genom 

att undersöka varje kapitels generella innehåll kan vi avgöra vilket matematiskt område som 

kapitlet behandlar. I många fall kan avgränsningar identifieras enbart genom att undersöka 

kapitlets huvudtitel, men i vissa fall krävs en mer ingående undersökning av de olika avsnitt 

som kapitlet behandlar. Om ord som addition, subtraktion, bråk och decimaltal dyker upp 

bland dessa avsnitt kan vi vara säkra på att kapitlet behandlar något inom aritmetiken. Vi kan 
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därefter undersöka vilka delar av aritmetiken som behandlas i samma kapitel och på så vis se 

en inre klassifikation mellan aritmetikens olika delområden. Bråk, till exempel, är ett avsnitt 

som många läromedelsförfattare tenderar att placera ut som ett eget kapitel (detta kommer att 

synas i analysen), medan addition och subtraktion ofta behandlas tillsammans. Därmed finns 

en inre klassificering mellan addition och subtraktion respektive bråk. 

Inre klassificering berör därmed två delområden inom ett tidigare avgränsat område, det vill 

säga två områden inom aritmetiken respektive algebran. Extern klassifikation kommer i denna 

studie istället att innebära klassificeringen mellan aritmetik och algebra. För att det ska finnas 

en stark klassifikation mellan dessa två matematiska områden krävs att algebra behandlas som 

ett eget område, det vill säga att det har ett eget kapitel eller avsnitt i ett kapitel som berör 

flera av de mål som finns med i det centrala innehållet i läroplanen LGR 11. En svag 

klassifikation, alternativt en ej existerande sådan, innebär att algebran inte differentieras alls 

från aritmetiken. Det finns därmed inga genomgångar inkluderade angående algebra i 

läromedlet och algebraiska uppgifter används snarare som ett hjälpmedel för att eleverna ska 

förstå hur aritmetiska beräkningar går till. De ingår alltså i kapitlen men är endast till för att 

eleverna ska förstå hur addition hör ihop med subtraktion eller hur division hör ihop med 

multiplikation. 

Gällande ramar, som visar vad som bör och inte bör tas upp i undervisningen, kommer dels att 

handla om i vilken ordning kapitlen och avsnitten i läromedlet presenteras, vilka mål som 

finns med varje kapitel och om dessa finns inkluderade i elevernas arbetsbok, så att de också 

är medvetna om dem. Innehållsförteckningen spelar här en stor roll då dessa presenterar 

kapitlen och eventuellt de olika avsnitten för eleverna och lärarna. Dels kommer ramarna 

också att behandla de riktlinjer som läraren får från läromedelsförfattarna i den medföljande 

lärarhandledningen. Detta kan gälla tidsplaner för kapitlen eller avsnitten, färdiga 

genomgångar och kopplingar av målen med varje kapitel till den gällande läroplanen. 

Begreppet hierarki kommer inte att beröras i själva analysen utan i den efterföljande 

diskussionen, där det kommer att användas för att diskutera mängden algebraiska uppgifter 

och den uppvisade progressionen bland dessa i förhållande till detsamma inom aritmetiken. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera matematiska läromedel i Sverige och Finland med 

fokus på områdena aritmetik och algebra. Analysen kommer att genomföras med hjälp av 

Bernsteins teoretiska begrepp klassifikation och ramar, där det senare främst kommer att 

beröra sekvensering. Detta för att studera hur de olika matematiska områdena differentieras i 

läromedlen. För att ytterligare visa på skillnader mellan läromedlen kommer studien också att 

innehålla en mer ingående analys av två aritmetiska områden; multiplikation och division. 

Med utgångspunkt i ovanstående syfte har följande frågeställningar tagits fram för studien. 

1. Hur ser klassifikationen mellan aritmetik och algebra ut i de olika läromedlen? 

2. Hur ser sekvenseringen ut i de kapitel i läromedlen som handlar om aritmetik och/eller 

algebra? 

3. Vilka skillnader i sekvenseringen uppvisar de svenska läromedlen i motsats till de 

finska, om några? 
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Metod 

I detta avsnitt beskrivs hur urvalet av läromedel har gått till samt hur analysen av läromedlen 

har genomförts. I beskrivningen av genomförandet ingår också förklaringar på olika begrepp 

som används i analysen. 

Urval 

Valet av empiri baserades dels på vilka läromedel som jag har sett användas ute i skolorna 

under de verksamhetsförlagda utbildningarna och om de hade kommit i nyutgåva efter 

införandet av den nya svenska läroplanen LGR 11, dels på tillgången av läromedel på svenska 

från Finland. De analyserade läromedlen blev därför följande: 

 Matte Direkt Borgen 4A (2011) och Matte Direkt Borgen 4B (2012), ett svenskt 

läromedel uppdelat i en bok för höstterminen och en bok för vårterminen samt utgivna 

i nyutgåva efter införandet av den nya svenska läroplanen LGR 11. Läromedlet är 

skrivet av Pernilla Falck och Margareta Pincetti och ges ut av förlaget Sanoma 

Utbildning. 

 Pixel Matematik 4A (2007) och Pixel Matematik 4B (2007), ett ursprungligen norskt 

läromedel uppdelat i en bok för höstterminen och en bok för vårterminen som 2007 

översattes till svenska. Läromedlet är inte utgivet i ny version efter införandet av den 

nya svenska läroplanen LGR 11 men är ett läromedel som jag har sett användas ute i 

skolorna under mina verksamhetsförlagda utbildningar (efter 2011). Läromedlet är 

skrivet av Bjørnar Alseth, Gunnar Nordberg och Mona Røsseland, översatt av Marie 

Andersson och ges ut av förlaget Natur & Kultur. 

 Lyckotal 4A (2013) och Lyckotal 4B (2014), ett finskt läromedel på svenska uppdelat i 

en bok för höstterminen och en bok för vårterminen. Läromedlet är än så länge endast 

tillgängligt upp till årskurs fyra. Det är skrivet av Siv Hartikainen och Lisen 

Häggblom och ges ut av förlaget Schildts & Söderströms. 

 Min matematik 4A (2014) och Min matematik 4B (2014), ett finskt läromedel på 

svenska uppdelat i en bok för höstterminen och en bok för vårterminen. Läromedlet är 

skrivet av Katariina Asikainen m.fl. och ges ut av förlaget Schildts & Söderströms. 

Orsaken till att båda de valda finska läromedlen är utgivna av samma förlag är att detta sedan 

2012 är det enda förlaget som ger ut läromedel på svenska i Finland. 
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Analysens genomförande 

I varje läromedel har endast de kapitel som berör aritmetik eller algebra valts ut för analysen, 

även om uppgifter som rör dessa områden också mycket väl kan dyka upp i andra kapitel. De 

uttagna kapitlen har därefter analyserats med Bernsteins begrepp ramar och klassificering. En 

djupare sekvensanalys kommer att göras för kapitel som berör multiplikation och/eller 

division. Detta för att ge ett exempel på hur ett delområde inom aritmetiken sekvenseras i de 

analyserade läromedlen. Valet av dessa två delområden inom aritmetiken beror på att kapitel 

om dessa finns i alla de analyserade läromedlen och därmed blir enklast att jämföra. Den 

djupare sekvensanalysen kommer också att studera om algebraiska uppgifter inkluderas i 

kapitlet. Om läromedlet innehåller ett kapitel eller ett avsnitt som enligt det centrala innehållet 

i LGR 11 hör till algebra kommer också det att analyseras på samma sätt. I dessa djupare 

sekvensanalyser genomförs först en räkning och uppdelning av olika sorters uppgifter. Dessa 

redovisas i diagram som kommer att bifogas som bilagor till denna studie. Diagrammen 

används i sin tur som grund till en avsnittssekvens som visar på hur stort fokus olika delar 

inom delområdet multiplikation eller division (eller algebra, om detta är möjligt för 

läromedlet) får i det analyserade läromedlet samt hur uppgiftsfördelningen ser ut. 

Utifrån begreppen klassifikation och ramar har följande forskningsfrågor, med utgångspunkt i 

studiens frågeställningar, skapats till läromedelsanalysen: 

 Hur klassificeras området aritmetik? 

o Vilka delområden inom aritmetiken separeras från andra delområden? 

o Vilka delområden inom aritmetiken paras ihop/studeras samtidigt? 

 Hur klassificeras området algebra i förhållande till området aritmetik? 

o Har algebran en stark eller svag klassificering i det analyserade läromedlet? 

o Finns olika typer av algebra inkluderade i läromedlet och klassificeras de i så 

fall på olika sätt? 

 Vilken generell sekvens innehåller läromedlet? 

o I vilken ordning har författarna valt att placera kapitlen i boken? 

 Vilken sekvens finns i de aritmetikkapitlen som berör multiplikation och division? 

 Hur ser sekvensen inom avsnittet algebra ut i läromedlet? 

De valda läromedlen analyseras först för sig med hjälp av ovanstående frågor. Därefter 

genomförs en jämförande analys av alla läromedel med bas i frågorna för att se på skillnader 
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och likheter både mellan läromedel från samma land och mellan läromedel från Finland i 

motsats till Sverige. 

Differentiering av aritmetik respektive algebra 

Vad som i denna analys räknas som aritmetik respektive algebra är baserat på det centrala 

innehållet som finns för de olika områdena i den svenska läroplanen LGR 11. I läroplanen 

betecknas aritmetik som Taluppfattning och tals användning och innehåller sex olika punkter 

som berör rationella tal, positionssystem, historiska talsystem (till exempel det babyloniska), 

tal i bråk- och decimalform, procent, metoder för beräkning av naturliga tal och tal i 

decimalform samt rimlighetsbedömningar (Skolverket, 2011). Det centrala innehållet för 

algebra innehåller fyra punkter som berör obekanta tal betecknade med en symbol, enkla 

algebraiska uttryck, metoder för ekvationslösning samt geometriska mönster och talföljder 

(Skolverket, 2011). Under analyseringen av läromedlen ifrågasattes räkning med parenteser 

och om detta skulle räknas till algebran, men i förhållande till de mål som ställs upp för 

algebran i LGR 11 bedöms det inte höra dit. Istället kommer räkning med parenteser samt 

räknesättens ordningsföljd att bedömas som metoder för beräkning av naturliga tal. 

Förklaring av ord som används i analysen 

I analysen används ord som kan behöva en närmare förklaring på grund av att de i olika 

sammanhang kan betyda olika saker. Därav listas dessa nedan. 

 Avsnitt – en del av ett kapitel i det angivna läromedlet. 

 Delområde – en del av ett större matematiskt område, till exempel är addition ett 

delområde inom aritmetiken. 

 Hjälpmedel – algebraiska uppgifter som används för att ge elever en djupare förståelse 

för kopplingarna mellan de fyra räknesätten. 

 Område – berör här aritmetik, algebra, statistik och sannolikhet eller geometri. 

 Textuppgift – en uppgift i ett läromedel där eleverna förväntas läsa en text för att 

kunna lösa uppgiften. 

 Traditionell räkneuppgift – en uppgift i ett läromedel uttryckt i matematiska symboler, 

så som ”2 + 2 =”. 
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Analys 

I detta avsnitt presenteras analysen av de studerade läromedlen i matematik. Varje läromedels 

innehåll analyseras först enskiltinnan en jämförande analys genomförs. 

Matte Direkt Borgen (Sverige) 

Läromedlet Matte Direkt Borgen är upplagt så att varje kapitel innehåller sex delar med 

namnen ”Borggården”, ”Diagnos”, ”Rustkammaren”, ”Tornet”, ”Sammanfattning” och 

”Utmaningen”. Tanken är att alla elever ska göra uppgifterna i avsnittet ”Borggården” och 

därefter diagnosen, som är placerad mitt i kapitlet. Beroende på diagnosens resultat ska eleven 

därefter gå vidare till antingen ”Rustkammaren” – om eleven behöver repetera det som togs 

upp i kapitlet – eller ”Tornet” – om eleven har visat att denne har förstått innehållet i kapitlet. 

Avsnittet ”Utmaningen” innehåller problemlösningsuppgifter. 

De böcker i serien som har analyserats, Matte Direkt Borgen 4A och Matte Direkt Borgen 4B, 

innehåller fem kapitel vardera, det vill säga totalt tio kapitel. Av dessa berör sex kapitel 

aritmetik. 

Klassificering 

I det här läromedlet delas området aritmetik upp i sex olika kapitel; två som berör addition 

och subtraktion, två som berör multiplikation och division, ett som berör taluppfattning och 

ett som berör bråk. Författarna differentierar därmed delområden inom aritmetiken men 

lägger samtidigt en stor vikt vid de fyra räknesätten, i och med att kapitel rörande dessa finns 

inkluderade i kapitel för båda terminerna. I och med uppdelningen av de fyra räknesätten i två 

grupper – addition och subtraktion respektive multiplikation och division – pekar författarna 

på samband mellan de räknesätt som inkluderas i varje grupp, men i det första kapitlet om 

multiplikation berörs också sambandet mellan multiplikation och addition. 

Algebra klassificeras i detta läromedel inte som ett eget område utan som en del i aritmetiken. 

Uppgifter som hör till området algebra kan ses som övningar i att se ovan nämnda samband 

mellan addition och subtraktion respektive multiplikation och division. Nedan följer ett 

typexempel på en sådan algebraisk uppgift i läromedlet. 
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Figur 1. Ur Matte Direkt Borgen 4A, s. 52. Exempel på algebrauppgift i ett aritmetikkapitel. 

Så som exemplet visar ska eleverna i de algebraiska uppgifter som finns i till exempel lösa en 

subtraktionsuppgift (det vill säga term A – term B = differens) där den ena termen saknas. 

Eleverna måste då förstå att de antingen kan subtrahera differensen från term A (om det är 

term B som saknas) eller, vilket inte finns med i exemplet ovan, addera differensen och term 

B (om det är term A som saknas). Därmed ska eleverna med hjälp av uppgifter som exemplet 

visar kunna byta räknesätt för att kunna få fram rätt svar. 

I och med detta kan vi i detta läromedel se en stark klassificering mellan olika delområden 

inom aritmetik, där till exempel bråk skiljs ut från de andra. Klassificeringen mellan aritmetik 

och algebra är däremot mycket svag, alternativt ej existerande, eftersom algebra inte är ett 

område som berörs i boken utan endast används som ett aritmetiskt hjälpmedel. 

Ramar och sekvensering 

Upplägget i Matte Direkt Borgen är inte utskrivet på ett utförligt sätt. Detta på grund av att det 

här läromedlet i innehållsförteckningen inte skriver ut vilka matematiska delområden som 

kommer att gås igenom i varje kapitel. Huvudområden skrivs ut som kapitlens rubriker och 

visar på följande sekvens:  

 Matte Direkt Borgen 4A (hösttermin) 

1. Taluppfattning 

2. Addition och subtraktion 

3. Geometri 

4. Multiplikation och division 

5. Tabeller och diagram 

 Matte Direkt Borgen 4B (vårtermin) 

1. Tid 

2. Addition och subtraktion 

3. Geometri 
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4. Bråk 

5. Multiplikation och division 

En mer ingående analys av området multiplikation och division, som i detta läromedel delas 

upp i två kapitel, visar på följande sekvensering av delområden. Diagram med det exakta 

antalet uppgifter finns bifogade i Bilaga 1.1 och Bilaga 1.2. 

 Matte Direkt Borgen 4A, s100-118 (obligatoriska uppgifter för alla) 

1. Samband mellan addition och multiplikation (1 sida, Avsnitt 1 i diagrammet 

Bilaga 1.1) 

2. Kommutativa lagen (3 sidor, Avsnitt 2 i diagrammet Bilaga 1.1) 

3. Samband mellan multiplikation och division (1 sida, Avsnitt 3 i diagrammet 

Bilaga 1.1) 

4. Introduktion av division (2 sidor, Avsnitt 4 i diagrammet Bilaga 1.1) 

5. Multiplikation med 10- och 100-tal (1 sida, Avsnitt 5 i diagrammet Bilaga 1.1) 

6. Multiplikation med varje talsort för sig (4 sidor, Avsnitt 6 i diagrammet Bilaga 

1.1) 

7. Kort division (2 sidor, Avsnitt 7 i diagrammet Bilaga 1.1) 

 Matte Direkt Borgen 4B, s120-132 (obligatoriska uppgifter för alla) 

1. Uppställning av multiplikation (3 sidor, Avsnitt 1 i diagrammet Bilaga 1.2) 

2. Samband mellan multiplikation och division (1 sida, Avsnitt 2 i diagrammet 

Bilaga 1.2) 

3. Kort division (3 sidor, Avsnitt 3 i diagrammet Bilaga 1.2) 

4. Problemlösning (3 sidor, Avsnitt 4-6 i diagrammet Bilaga 1.2) 

Varje avsnitt i boken inleds med en genomgång med förklaringar till vad avsnittet handlar om. 

Genom att avläsa diagrammen i bilagorna kan vi också se att de traditionella räkneuppgifterna 

dominerar i kapitlen och att antalet textuppgifter är få i jämförelse med dem. I flera kapitel 

ingår också många bilduppgifter, det vill säga uppgifter där eleverna kan räkna med hjälp av 

en bild som inkluderas i boken eller själva ska rita en bild i sina räknehäften. Sekvenseringen 

ovan visar också på hur författarna viktar de olika delområdena inom multiplikation och 

division i de två kapitlen, det vill säga vilken prioritering de får och vad som anses viktigast 

att undervisas om. Även om kapitlet ska beröra både multiplikation och division får det 

förstnämnda räknesättet större utrymme. 
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En liknande sekvensering inom området algebra går inte att utröna i detta läromedel eftersom 

området endast används som ett hjälpmedel för elevernas förståelse av samband mellan 

addition och subtraktion respektive multiplikation och division. Det finns inga utskrivna 

genomgångar av algebraiska uppgifter. 

Pixel Matematik (Sverige) 

Läromedlet Pixel Matematik kommer ursprungligen från Norge men har översatts till svenska 

och används numera i skolor i Sverige. 

De böcker som har analyserats i serien, Pixel Matematik 4A och Pixel Matematik 4B, 

innehåller fyra kapitel vardera och sammanlagt fyra kapitel som berör delområden inom 

aritmetik, samt ett kapitel som berör det algebraiska delområdet mönster.  

Klassificering 

I Pixel Matematik för årskurs fyra finns totalt fyra kapitel som berör delområden inom 

aritmetiken; ett om räkning med heltal, ett om räkning med decimaltal, ett om bråk samt ett 

om multiplikation och division. En intressant observation är det faktum att det i detta 

läromedel inte finns något enskilt kapitel för räkning av addition och subtraktion, utan detta 

tas upp inom de andra kapitlen. Eleverna kommer därmed i boken att räkna uppgifter med 

hjälp av dessa två räknesätt, men till skillnad från räknesätten multiplikation och division får 

de inte ett enskilt kapitel där endast dessa delområden berörs. 

Det algebraiska delområdet mönster, som ingår i det centrala innehållet i LGR 11 för 

matematiken i årskurs 4-6, finns i denna bok med som ett eget kapitel med titeln Mönster. 

Därmed skiljs det delområdet i algebran ut, jämfört med både aritmetiken och övriga 

algebraiska delområden. Det algebraiska delområdet ekvationer används däremot endast som 

ett hjälpmedel för att eleverna ska lära sig samband mellan till exempel multiplikation och 

division. Nedan följer ett typexempel på en sådan algebraisk uppgift i läromedlet. 
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Figur 2. Pixel Matematik 4A, s.35. Exempel på algebrauppgift i ett aritmetikkapitel. 

Eleverna ska, så som typexemplet visar, till exempel lösa en divisionsuppgift (det vill säga 

täljare / nämnare = kvot) där täljaren eller nämnaren saknas. Eleverna måste då förstå att de 

ska multiplicera kvoten och nämnaren för att få fram täljaren eller dividera täljaren med 

kvoten för att få fram nämnaren. 

Sammanfattningsvis kan vi i detta läromedel se en stark klassificering mellan vissa 

delområden inom aritmetiken; till exempel skiljs bråk ut från resterande områden och det 

finns ett enskilt kapitel som berör räknesätten multiplikation och division. Klassificeringen 

mellan aritmetik och algebra är inte helt tydlig; mönster, som hör till algebran, differentieras 

från aritmetiken i och med att det delområdet får ett eget kapitel, men resterande delområden i 

algebran behandlas som en del av aritmetiken och skiljs inte ut som ett eget område.  

Ramar och sekvensering 

Alla kapitel i boken börjar med genomgångar och räkneuppgifter (både traditionella 

räkneuppgifter och textuppgifter) och avslutas med en sammanfattning, diagnos, 

övningsuppgifter och utmaningar. Utmaningarna är detsamma som problemlösningsuppgifter. 

Innehållsförteckningen i Pixel Matematik är skriven på ett utförligt sätt där både kapitlets 

huvudtitel och de delområden som ingår i kapitlet presenteras. Detta visar på följande sekvens 

av kapitel: 

 Pixel Matematik 4A (hösttermin) 

1. Heltal 

2. Statistik 

3. Decimaltal 

4. Geometri 

 Pixel Matematik 4B (vårtermin) 

1. Mätning 

2. Bråk 



22 
 

3. Multiplikation och division 

4. Mönster 

Vi kan här se ett upplägg där författarna, speciellt under boken för höstterminen, inte har 

placerat kapitel som direkt berör aritmetik efter varandra. Istället ska eleverna till exempel 

mellan kapitlet om heltal och kapitlet om decimaltal studera statistik. I boken för vårterminen 

följer de två kapitel som berör aritmetik på varandra. Några förklaringar till denna 

sekvensering, till exempel att eleverna ska lära sig saker i kapitlet om statistik som sedan 

hjälper dem i kapitlet om decimaltal, har inte hittats. Den här placeringen av kapitlet om 

decimaltal är dessutom problematisk då uppgifter som innehåller räkning med decimaltal 

ingår i kapitlet om statistik, även om området ännu inte har presenterats för eleverna om 

läromedlets sekvens följs av undervisande lärare.  

En mer ingående analys av området multiplikation och division visar på följande sekvensering 

av delområden. Ett diagram med det exakta antalet uppgifter finns bifogat i Bilaga 1.3.  

 Pixel Matematik 4B, s66-90 (obligatoriska uppgifter för alla) 

1. Samband mellan multiplikation och division (7 sidor, Avsnitt 1 i diagrammet 

Bilaga 1.3) 

2. Multiplikation på dator (2 sidor, Avsnitt 2 i diagrammet Bilaga 1.3) 

3. Multiplikation med rutnät (6 sidor, Avsnitt 3 i diagrammet Bilaga 1.3) 

4. Division (3 sidor, Avsnitt 4 i diagrammet Bilaga 1.3) 

5. Division med varje talsort för sig (2 sidor, Avsnitt 5 i diagrammet Bilaga 1.3) 

6. Textuppgifter (4 sidor, Avsnitt 6 i diagrammet Bilaga 1.3) 

Genomgångar med exempel ingår i varje avsnitt i läromedlet, men de finns inte bara i början 

av avsnitten. Varje avsnitt börjar istället med en längre genomgång och därefter finns mindre 

exempelrutor och tips på uträkningsmetoder på i stort sett varje sida. I sekvensen ovan kan vi 

se att författarna viktar de två områdena ungefär lika mycket, det vill säga att både 

multiplikation och division ges lika mycket tid. Sambandet mellan de två räknesätten får 

också mycket utrymme i läromedlet. Om vi läser av diagrammet i Bilaga 1.3 kan vi också se 

att antalet traditionella räkneuppgifter kraftigt överskuggar andra former av uppgifter och att 

inkluderingen av text- eller bilduppgifter i de olika avsnitten varierar. Det första avsnittet 

innehåller dessutom många algebrauppgifter. Inom området multiplikation ska eleverna 

däremot arbeta mer praktiskt, med antingen en dator eller med hjälp av ett rutat papper (ett 

rutnät). 
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Den del av algebran som inkluderas som något att undervisa separat om i boken, det vill säga 

mönster (geometriska mönster och talföljder), är också ett kapitel som kan studeras för att visa 

på en sekvens inom området algebra. Ett diagram med det exakta antalet uppgifter finns 

bifogat i Bilaga 1.4.  

 Pixel Matematik 4B, s98-121 (obligatoriska uppgifter för alla) 

1. Introduktion av mönster (1 sida, Avsnitt 1 i diagrammet Bilaga 1.4) 

2. Parallelförskjutning, spegling, rotation (4 sidor, Avsnitt 2 i diagrammet Bilaga 

1.4) 

3. Geometriska mönster (6 sidor, Avsnitt 3 i diagrammet Bilaga 1.4) 

4. Talmönster (12 sidor, Avsnitt 4 i diagrammet Bilaga 1.4) 

Det algebraiska delområdet mönster, vilket i LGR 11 inkluderar geometriska mönster och 

talföljder, ingår därmed i det som läromedelsförfattarna anser ska tas upp under den valda 

årskursen (årskurs 4). Precis som i sekvensen för kapitlet om multiplikation och division ingår 

en längre genomgång med exempel i början på varje avsnitt och därefter finns kortare 

tipsrutor med nya räknemetoder inkluderade på i stort sett varje sida. Vi kan också läsa av i 

diagrammet i Bilaga 1.4 att majoriteten av uppgifterna är bilduppgifter, det vill säga att 

eleverna antingen räknar med hjälp av en bild i boken eller själva ritar. Intressant att se är att 

det i det sista avsnittet också ingår en stor mängd uppgifter som inte kan räknas till algebran; 

de är rena aritmetiska, traditionella räkneuppgifter. I detta avsnitt ingår också många uppgifter 

som hör till det algebraiska delområdet ekvationer, det vill säga uppgifter där en term är 

okänd för eleverna. Däremot finns inga genomgångar för hur sådana uppgifter ska lösas 

inkluderade. Detsamma gäller för övriga tillfällen i läromedlet då algebraiska uppgifter 

inkluderas i aritmetiska kapitel; de används endast som ett hjälpmedel för att eleverna ska 

förstå samband mellan de fyra räknesätten. Förutsättningarna för att elever som arbetar med 

detta läromedel kommer att se algebra som ett eget matematiskt område minskar därmed. 

Lyckotal (Finland) 

Läromedlet Lyckotal är ett finskt läromedel på svenska. De böcker som har analyserats i 

serien, Lyckotal 4A och Lyckotal 4B, innehåller fem kapitel vardera och sammanlagt sju 

kapitel som berör delområden inom aritmetik.  
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Klassificering 

Läromedlet Lyckotal för årskurs fyra innehåller totalt sju kapitel som berör delområden inom 

aritmetiken; ett om addition och subtraktion upp till 10 000, ett om tal upp till miljoner, ett om 

multiplikation och division, ett om multiplikation med stora tal, ett om bråk (och sannolikhet), 

ett om tal i decimalform samt ett om division med stora tal. Artimetikens olika delområden 

differentieras därmed och får olika stort utrymme. Här väljer författarna att dessutom dela upp 

ett område som i de analyserade svenska läromedlen kopplas ihop, nämligen arbetet med 

multiplikation respektive division. Ett annat intressant val är att skriva bråk och sannolikhet 

som ett kapitel, medan andra kanske skulle välja att dela upp dessa i två olika kapitel. 

Algebra klassificeras i detta läromedel inte som ett eget område utan som en del av 

aritmetiken, där den används som ett sätt att få eleverna att lära sig se samband mellan till 

exempel addition och subtraktion. Nedan följer ett typexempel på en algebraisk uppgift i 

läromedlet. 

 
Figur 3. Lyckotal 4B, s.78. Exempel på algebrauppgift i ett aritmetikkapitel. 

Eleverna kan till exempel få lösa uppgifter där den ena faktorn i en multiplikationsuppgift (det 

vill säga faktor ∙ faktor = produkt) saknas. De måste då förstå att de ska dividera produkten 

med den faktor som finns utskriven för att få fram den faktor som saknas. 

Sammanfattningsvis kan vi i detta läromedel se en stark klassificering mellan olika 

delområden inom aritmetiken; författarna väljer till och med att separera multiplikation och 

division. Däremot väljer de också att koppla ihop bråk och statistik, vilket kan ses som en 

svag yttre klassificering. Klassificeringen mellan aritmetik och algebra är också mycket svag 

då inga genomgångar inom området algebra ges för att differentiera detta från resten av 

aritmetiken. Därmed är denna differentiering i stort sett ej existerande. 
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Ramar och sekvensering 

Läromedlet Lyckotal är upplagt så att hälften av sidorna i boken innehåller kapitel med 

traditionella räkneuppgifter, medan den andra hälften innehåller extrauppgifter – vilket gör att 

läraren inte behöver gå och kopiera upp dessa extrauppgifter från en lärarhandledning om det 

skulle bli nödvändigt. För att komma åt avsnittet med extrauppgifter behöver eleverna inte 

bläddra fram till mitten av boken utan vänder helt enkelt på den och börjar bakifrån. 

Läromedlet är skrivet så att målen med varje kapitel är synliga för eleven, utöver kapitlets 

huvudämne. Kapitlen är sekvenserade i följande ordning: 

 Lyckotal 4A (hösttermin) 

1. Addition och subtraktion upp till 10 000 

2. Tal upp till miljoner 

3. Multiplikation och division 

4. Multiplikation med stora tal 

5. Geometri 

 Lyckotal 4B (vårtermin) 

1. Tid och mätning 

2. Bråk och sannolikhet 

3. Tal i decimalform 

4. Division med stora tal 

5. I omvärlden 

Det intressanta med den här sekvenseringen är att i stort sett alla kapitel i höstterminens bok 

rör aritmetik – undantaget kapitlet om geometri. Kapitlet om division med stora tal är till 

skillnad från detta placerat nästan sist i vårterminens bok och kopplas därmed ihop med 

kapitlen om bråk (och sannolikhet) samt tal i decimalform. 

En mer ingående analys av området multiplikation och division, som i det här läromedlet 

delas upp i tre kapitel, visar på följande sekvensering av delområden. Diagram med det exakta 

antalet uppgifter finns bifogade i Bilaga 1.5, Bilaga 1.6 och Bilaga 1.7. 

 Lyckotal 4A, s50-67 (obligatoriska uppgifter för alla) 

1. Repetition av multiplikationstabellerna 1-12 (5 sidor, Avsnitt 1-2 i diagrammet 

Bilaga 1.5) 

2. Faktor och produkt (1 sida, Avsnitt 3 i diagrammet Bilaga 1.5) 
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3. Räknesättens ordningsföljd och parenteser (2 sidor, Avsnitt 4-5 i diagrammet 

Bilaga 1.5) 

4. Lika stora delar (2 sidor, Avsnitt 6 i diagrammet Bilaga 1.5) 

5. Sambandet mellan multiplikation och division (1 sida, Avsnitt 7 i diagrammet 

Bilaga 1.5) 

6. Täljare, nämnare och kvot (1 sida, Avsnitt 8 i diagrammet Bilaga 1.5) 

7. Division med rest (2 sidor, Avsnitt 9 i diagrammet Bilaga 1.5) 

8. Mer om räknesättens ordningsföljd och parenteser (2 sidor, Avsnitt 10 i 

diagrammet Bilaga 1.5) 

9. Räkna med miniräknare (2 sidor, Avsnitt 11 i diagrammet Bilaga 1.5) 

 Lyckotal 4A, s72-87 (obligatoriska uppgifter för alla) 

1. Multiplikation med 10, 100 och 1000 (3 sidor, Avsnitt 1 i diagrammet Bilaga 

1.6) 

2. Överslagsräkning (1 sida, Avsnitt 2 i diagrammet Bilaga 1.6) 

3. Multiplikation med tal som slutar på 0 (2 sidor, Avsnitt 3 i diagrammet Bilaga 

1.6) 

4. Tankeled (2 sidor, Avsnitt 4 i diagrammet Bilaga 1.6) 

5. Multiplikation med tre faktorer (2 sidor, Avsnitt 5 i diagrammet Bilaga 1.6) 

6. Uppställning av multiplikation (4 sidor, Avsnitt 6 i diagrammet Bilaga 1.6) 

7. Tvåsiffriga faktorer (2 sidor, Avsnitt 7 i diagrammet Bilaga 1.6) 

 Lyckotal 4B, s82-97 (obligatoriska uppgifter för alla) 

1. Kort division med två- och tresiffriga tal (6 sidor, Avsnitt 1-3 i diagrammet 

Bilaga 1.7) 

2. Kort division med mellanrest (2 sidor, Avsnitt 4 i diagrammet Bilaga 1.7) 

3. Kort division med fyrsiffriga tal (2 sidor, Avsnitt 5 i diagrammet Bilaga 1.7) 

4. Mer om kort division med mellanrest (2 sidor, Avsnitt 6 i diagrammet Bilaga 

1.7) 

5. Division med rest (2 sidor, Avsnitt 7 i diagrammet Bilaga 1.7) 

6. Lång division med uppställning (2 sidor, Avsnitt 8 i diagrammet Bilaga 1.7) 

Denna sekvensering inom dessa två räknesätt visar på en tanke om att eleverna vid årskursens 

slut ska kunna hantera både multiplikation och division med stora tal. Genomgångar med 

exempel ingår endast i början på de olika avsnitten och standardlängden för ett avsnitt i boken 

tycks vara ungefär två sidor. Om vi ser till de olika diagrammen i bilagorna kan vi se att 



27 
 

mängden traditionella räkneuppgifter är mycket stor i alla tre analyserade kapitel, men i varje 

kapitel ingår också textuppgifter, bilduppgifter där eleverna använder sig av en bild i boken 

eller ritar själva samt algebraiska uppgifter.  

Området algebra har inget eget kapitel i läromedlet utan används som ett hjälpmedel för att få 

eleverna att förstå samband mellan addition och subtraktion eller multiplikation och division. 

Algebra dyker dock också upp i flera problemlösningsuppgifter, men det finns ingen 

genomgång inkluderad i boken om vad algebra är och hur det används. Förutsättningarna för 

att elever som arbetar med detta läromedel kommer att se algebra som ett eget matematiskt 

område minskar i och med detta.  

Min matematik (Finland) 

Läromedlet Min matematik är det enda av de analyserade läromedlen som inte har namn på 

kapitlen som beskriver exakt vad kapitlet ska handla om. De är istället bara numrerade. Alla 

kapitel avslutas med en repetition, spel och parövningar samt en diagnos som har namnet 

”Kan du det här?”. 

De böcker i serien som har analyserats, Min matematik 4A och Min matematik 4B, innehåller 

fem respektive sex kapitel, där det sista kapitlet i varje bok är ett repetitionskapitel på bokens 

hela innehåll. Av de andra (totalt nio) kapitlen berör sju delområden inom aritmetik. I ett av 

kapitlen finns ett avsnitt om algebra, vilket också kommer att analyseras. 

Klassificering 

Min matematik innehåller sju kapitel som behandlar delområden inom aritmetiken, men detta 

läromedel har inte namngett kapitlen och på så vis skapat ett område som är differentierat från 

övriga. Det går dock att urskilja två kapitel som inte berör något som kan klassificeras som 

antingen aritmetik eller algebra – dessa två berör istället främst områden inom geometri. Av 

de övriga sju kapitlen är det ett som blandar tre olika matematiska områden; aritmetik 

(negativa tal), algebra (ekvationer) och statistik, medan de sex kvarvarande kapitlen främst rör 

sig inom aritmetiken. Därmed differentieras inte delområdena tydligt ur ett 

uppdelningsperspektiv men inom kapitlen klassificeras de i olika avsnitt. 

Ekvationer, som räknas till algebra, är ett av de avsnitten som differentieras i detta läromedel; 

eleverna introduceras till att använda bokstäver istället för tal för att markera något okänt och 

ordet ”ekvationer” används flitigt. I och med läromedlets upplägg kan vi här säga att algebra 
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har klassificerats som ett eget område. Algebraiska uppgifter inkluderas också som 

hjälpmedel för att förstå samband mellan addition och subtraktion respektive multiplikation 

och addition, men detta sker främst i de kapitel och avsnitt som kommer innan avsnittet om 

algebra. Ett typexempel på en sådan uppgift kan ses nedan. 

 
Figur 4. Min matematik 4A, s. 25. Exempel på algebrauppgift i ett aritmetikkapitel.  

Uppgifter inom algebra efter detta avsnitt är få, men om de finns används bokstäver för att 

markera det saknade talet samt instruktionerna ”Beräkna uttryckets värde” eller ”Bestäm 

värdet på x”, för att markera att detta är en algebraisk ekvation. Ett typexempel på en sådan 

uppgift kan ses nedan. 

 
Figur 5. Min matematik 4B, s. 149. Exempel på algebrauppgift i ett algebraavsnitt. 

Sammanfattningsvis kan vi i detta läromedel inte se en viss klassificering mellan olika 

delområden i aritmetiken men lärobokens upplägg gör att denna klassificering inte kan ses 

som särskilt stark. Författarna väljer också att koppla ihop statistik, aritmetik (negativa tal) 

och algebraiska ekvationer i ett kapitel, vilket kan ses som en svag klassifikation mellan dessa 

tre områden inom matematiken. Algebra differentieras från aritmetik i form av ett längre 

avsnitt om just detta och gör att klassificeringen av algebra gentemot aritmetiken är relativt 

stark. Detta förstärks också i och med författarnas val att inte använda algebra som ett 

aritmetiskt hjälpmedel utan att markera det som algebra med distinkta fraser efter det separata 

avsnittet. 
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Ramar och sekvensering 

De kapitel som ingår i läromedlet Min matematik har inga distinkta sammanfattande titlar, 

vilket har möjliggjort för författarna att sammanfoga flera olika områden inom matematiken. 

Den sekvensering som presenteras nedan är därför inte baserad på kapitlens övergripande 

titlar utan på de olika avsnitt som presenteras i kapitlen samt i vilken ordning de kommer. 

 Min matematik 4A (hösttermin) 

1. Kapitel 1 

 Repetition av de fyra räknesätten 

 Matematiska ord (produkt och kvot) 

 Räknesättens ordningsföljd 

2. Kapitel 2 

 Repetition av multiplikationstabellerna 

 Tvåsiffriga faktorer 

 Minnessiffror 

3. Kapitel 3 

 Negativa tal 

 Statistik (arbete med diagram) 

 Ekvationer (bokstavsuttryck) 

4. Kapitel 4 

 Kort division och division med rest 

 Division med uppställning 

 Division med 1, 10, 100 och 1000 

 Min matematik 4B (vårtermin) 

1. Kapitel 1 

 Repetition av bråk 

 Bråk i blandad form 

 Addition och subtraktion av bråk 

2. Kapitel 2 

 Från bråk till decimaltal 

 Addition och subtraktion av decimaltal 

3. Kapitel 3 

 Volym-, mass-, och längdenheter 

 Tidsenheter 
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 Hastighet 

4. Kapitel 4 

 Tio- och hundratusental 

 Avrundning av stora tal 

5. Kapitel 5 

 Koordinatsystem 

 Symmetri och spegling 

 Geometriska figurer 

Författarna arbetar i stort sett hela tiden utefter denna tanke att bygga på tidigare kunskap och 

refererar ofta tillbaka till tidigare kapitel för att eleverna ska kunna få hjälp med till exempel 

hur de ställer upp en division. Kopplingen mellan negativa tal och statistik görs genom att den 

avslutande delen i avsnittet om negativa tal diskuterar temperatur, för att därefter gå in på hur 

temperaturen kan redovisas i ett linjediagram eller en tabell. Kapitlet om decimaltal börjar 

direkt med att referera tillbaka till det föregående kapitlet, det om bråk, för att eleverna ska 

kunna koppla ihop dessa två delområden. 

En mer ingående sekvensering för de två kapitel som berör multiplikation respektive division 

presenteras nedan. Diagram med det exakta antalet uppgifter finns bifogade i Bilaga 1.8 och 

Bilaga 1.9.  

 Min matematik 4A, s50-89 (obligatoriska uppgifter för alla) 

1. Repetition av multiplikationstabellerna 2-10 (12 sidor, Avsnitt 1-3 i 

diagrammet Bilaga 1.8) 

2. Multiplikation med 10, 100 (4 sidor, Avsnitt 4 i diagrammet Bilaga 1.8) 

3. Multiplikation med mellanled (4 sidor, Avsnitt 5 i diagrammet Bilaga 1.8) 

4. Textuppgifter (4 sidor, Avsnitt 6 i diagrammet Bilaga 1.8) 

5. Tvåsiffriga faktorer (4 sidor, Avsnitt 7 i diagrammet Bilaga 1.8) 

6. 1-2 minnessiffror (8 sidor, Avsnitt 8-9 i diagrammet Bilaga 1.8) 

7. Räknesättens ordningsföljd (4 sidor, Avsnitt 10 i diagrammet Bilaga 1.8) 

 Min matematik 4A, s150-185 (obligatoriska uppgifter för alla) 

1. Division med rest (4 sidor, Avsnitt 1 i diagrammet Bilaga 1.9) 

2. Kort division (12 sidor, Avsnitt 2-3 i diagrammet Bilaga 1.9) 

3. Division med uppställning (12 sidor, Avsnitt 4-5 i diagrammet Bilaga 1.9) 

4. Lång division (4 sidor, Avsnitt 6 i diagrammet Bilaga 1.9) 
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Fler delområden presenteras i kapitlet om multiplikation, men avsnitten i divisionskapitlet är 

längre, vilket gör att mer tid ägnas åt varje delområde inom divisionen. Genomgångar med 

exempel ingår på var fjärde sida i läromedlet då det är tänkt att eleverna ska jobba med fyra 

sidor under varje lektion och varje lektion ska inledas med en genomgång. Speciellt i 

multiplikationskapitlet är mängden traditionella uppgifter mycket stor, men i stort sett alla 

avsnitt i båda kapitlen ingår också textuppgifter och bilduppgifter, där eleverna använder sig 

av en bild i boken eller själva ritar för att räkna ut ett svar. I majoriteten av avsnitten ingår 

också algebrauppgifter. 

I denna bok presenteras området algebra för sig istället för att främst användas som ett 

hjälpmedel för att eleverna ska förstå kopplingen mellan olika räknesätt. Sekvenseringen i 

detta avsnitt ser ut som följer (ett diagram med det exakta antalet uppgifter finns bifogat i 

Bilaga 1.10): 

 Min matematik 4A, s128-139 (obligatoriska uppgifter för alla) 

1. En bokstav i uttrycket (4 sidor, Avsnitt 1 i diagrammet Bilaga 1.10) 

2. Värdet av ett bokstavsuttryck (4 sidor, Avsnitt 2 i diagrammet Bilaga 1.10) 

3. Ekvationer (4 sidor, Avsnitt 3 i diagrammet Bilaga 1.10) 

Området algebra som ett eget avsnitt presenteras därmed på det sätt som eleverna har sett det 

tidigare; en symbol eller figur markerar något okänt. I det här fallet introduceras det faktum 

att x (och senare också andra bokstäver) kan beteckna det okända talet i ett uttryck. Därefter 

introducerar författarna begreppet ekvationer och ersätter därmed det tidigare använda 

begreppet ”bokstavsuttryck”. Efter detta avsnitt dyker inte algebraiska ekvationer upp som 

hjälpmedel till aritmetiska avsnitt på samma sätt som tidigare i läromedlet. Faktum är att efter 

avsnittet om algebra, som finns i mitten på höstterminens bok, finns endast två uppgifter i 

resterande kapitel för årskurs fyra som kan räknas till algebran och dessa är formulerade som 

just ekvationer. Om vi ser till diagrammet baserat på detta avsnitt kan vi se att antalet 

traditionella algebrauppgifter ökar allteftersom, det vill säga uppgifter där eleverna ska lösa en 

ekvation som den i Figur 6. I samband med detta minskar också antalet bilduppgifter, där 

eleverna har en bild i boken till hjälp eller själva ritar för att lösa en uppgift. 
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Jämförande analys 

Klassificering 

Det matematiska området aritmetik tar i alla de analyserade läromedlen upp majoriteten av 

kapitlen, men de differentierar (delar upp) de olika delområdena inom aritmetiken på olika 

sätt. Detta gäller inte bara i en jämförelse mellan de svenska och finska böckerna. De svenska 

läromedlen, Matte Direkt Borgen och Pixel Matematik, kopplar till exempel ihop de fyra 

räknesätten på olika sätt. I Matte Direkt Borgen finns två kapitel vardera om addition och 

subtraktion respektive multiplikation och division, men i Pixel Matematik finns inget kapitel 

som enskilt berör de två förstnämnda räknesätten. Författarna till Pixel Matematik har 

däremot inkluderat ett kapitel om de två sistnämnda; multiplikation och division. I och med 

detta klassificerar läromedelsförfattarna just multiplikation och division annorlunda än vad 

författarna till Matte Direkt Borgen gör, vilket kan bero på att dessa räknesätt är nyare för 

eleverna än vad addition och subtraktion är och därmed behöver ett större enskilt fokus. 

Vi kan också se skillnader i klassificeringen i de båda finska böckerna, Lyckotal och Min 

matematik, främst i och med att författarna till Min matematik inte har delat upp de 

matematiska områdena på samma tydliga sätt som författarna till läromedlet Lyckotal har 

gjort. Istället har de valt att försöka skapa en röd tråd genom varje kapitel, till exempel genom 

att sammanfoga negativa tal med statistik och ekvationer. I läromedlet Lyckotal har författarna 

i många fall samma uppdelning som i de svenska böckerna, förutom det faktum att de här har 

sammanfogat området bråk med sannolikhet. De olika formerna av klassificering av olika 

matematiska områden gör att också dessa två böcker skiljer sig åt. 

Om vi istället jämför de svenska böckernas klassificering med de finska ser vi först och främst 

att uppdelningen av räknesätten är annorlunda. I båda de svenska böckerna sammanfogas 

multiplikation och division, medan dessa delas upp i de finska böckerna. De finska böckerna 

försöker också i större utsträckning att sammanfoga olika matematiska områden i samma 

kapitel. Till exempel presenteras ett aritmetiskt område (negativa tal) och området statistik 

tillsammans i ett kapitel i läromedlet Min matematik. I och med detta skapas en yttre 

klassificering mellan två olika matematiska områden. De svenska böckerna försöker istället 

att i varje kapitel hålla sig inom gränserna för till exempel aritmetik. Undantaget här är att 

läromedelsförfattarna till aritmetiken också tycks räkna algebra. 

Algebra i form av ekvationer, där ett tal i ett räkneuttryck saknas, används i båda de svenska 

böckerna endast som ett hjälpmedel för att få eleverna att förstå kopplingen mellan addition 
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och subtraktion respektive multiplikation och division. I läromedlet Pixel Matematik ingår 

dock ett kapitel om talserier och geometriska mönster, vilket är ett av de mål inom algebra 

som ingår i läroplanen LGR 11. Övriga tre mål inom detta område rör ekvationer, vilka inte 

behandlas i något utav de svenska läromedlen eller i det finska läromedlet Lyckotal. I det sista 

läromedlet, finska Min matematik, ingår detta område och klassificeras därmed som någonting 

annat än ett hjälpmedel inom aritmetiken. Min matematik använder visserligen enkla 

ekvationer som just hjälpmedel också, men detta sker innan området tas upp i boken som en 

separat enhet och därmed klassificeras för sig själv. Efter detta inkluderas endast ett fåtal 

uppgifter inom algebra i läromedlet och när de dyker upp används de ord och beskrivningar 

som eleverna fick lära sig när undervisning skedde inom området. 

Detta kan sammanfattas med att vi ser en större tendens till starka inre klassificeringar och 

differentieringar inom aritmetiken i de svenska böckerna än vi ser i de finska, där aritmetiska 

områden gärna kopplas ihop med andra matematiska områden. Klassificeringen av algebra 

som eget område i motsats till att vara en del av aritmetiken är mycket svag i båda de svenska 

böckerna samt i läromedlet Lyckotal från Finland, medan det finska läromedlet Min 

matematik tar ut och differentierar området. I detta läromedel finns därmed en stark yttre 

klassificering av algebra i motsats till aritmetik. 

Ramar och sekvensering 

De analyserade läromedlen visar på flera olika sätt att sätta upp ett innehålls ramar. Dessa 

likheter och skillnader syns till exempel i sekvenseringen av kapitel eller matematiska 

områden. I båda de svenska läromedlen – Matte Direkt Borgen och Pixel Matematik – tycks 

författarna vilja ge eleverna variation mellan aritmetiska kapitel och kapitel som behandlar 

andra matematiska områden. De inkluderar inte heller några kopplingar mellan de olika 

kapitlen som kan förklara valet av denna sekvensering utan upplägget tycks snarare bero på 

just tanken om variation. I de finska läromedlen försöker författarna istället att gruppera de 

aritmetiska områdena tillsammans, alternativt koppla ihop dem med ett annat matematiskt 

område i samma kapitel. Till exempel kopplar läromedlet Lyckotal ihop bråk och statistik i ett 

kapitel medan läromedlet Min matematik i ett kapitel behandlar först negativa tal, därefter 

statistik och sedan ekvationer. I den mer ingående analysen av delområdena multiplikation 

och division skiljer de finska läromedlen sig från de svenska främst i hur långa de kapitel där 

delområden behandlas är. I diagrammen, som inkluderas i Bilagan, kan vi också läsa av 

mängden algebraiska uppgifter i de analyserade aritmetiska kapitlen och kan se att de ingår i 

större utsträckning i de finska läromedlen än i de svenska. De används dock i de analyserade 
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avsnitten bara som hjälpmedel för förståelse av samband mellan räknesätten multiplikation 

och division, men de ingår i de obligatoriska uppgifterna för eleverna. I och med detta samt de 

ovan nämnda exemplen skapar de finska läromedlen svagare ramar vad gäller sekvensering av 

de matematiska områdena, men med en mycket längre progression tack vare längden på 

kapitlen samt svårighetsgraden. 

Området algebra behandlas i två av läromedlen; svenska Pixel Matematik och finska Min 

matematik. Skillnaden mellan hur dessa behandlas är dock stor. I Pixel Matematik ingår ett 

kapitel om talföljder och geometriska mönster, vilket motsvarar ett av de algebraiska målen i 

LGR 11 (se Metod). De andra tre algebraiska målen i läroplanen, vilka alla behandlar 

ekvationer, berörs inte. Ekvationer är dock något som den finska Min matematik tar upp och 

låter eleverna studera som ett eget avsnitt, varefter ordet ”ekvation” används de fåtal gånger 

som algebra sedan används som hjälpmedel för att koppla ihop de olika räknesätten. 

Läromedlen Matte Direkt Borgen och Lyckotal använder endast algebraiska ekvationer som 

just ett hjälpmedel inom aritmetiken och ger inga genomgångar inom området. Vid arbete 

med dessa två läromedel är det istället upp till läraren att välja eller inte välja att ta med 

algebra i sin undervisning. Ramarna för undervisning inom algebra blir därför starkare i Pixel 

Matematik och Min matematik än de blir för Matte Direkt Borgen och Lyckotal, där algebra 

inte är något som författarna markerar som nödvändig undervisning. 

Sammanfattningsvis finns det i de fyra analyserade läromedlen både svaga och starka ramar. 

De svenska läromedlen satsar på en varierad sekvensering där aritmetiska kapitel inte följer på 

varandra, medan de finska läromedlen gärna grupperar dessa tillsammans, alternativt 

kombinerar området med ett annat i samma kapitel. Vad som är och inte är aritmetik blir 

tydligare i de svenska läromedlen än i de finska, men samtidigt kan de finska, med lösare 

ramar, skapa en djupare förståelse för hur matematiken kan användas. Algebra avgränsas 

tydligt i det finska läromedlet Min matematik i jämförelse med de tre andra läromedlen, även 

om en del av algebran (talföljder och geometriska mönster) också finns inkluderad som eget 

kapitel i det svenska läromedlet Pixel Matematik. Därmed bedöms det finnas skillnader i 

sekvensering mellan de svenska och de finska läromedlen. 
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Diskussion 

Valet av läromedel i matematikundervisningen är en mycket viktig uppgift eftersom 

undervisningen i detta ämne grundar sig så pass mycket på läromedlets upplägg. Detta 

upplägg påverkar därmed hur ofta läraren går igenom nya avsnitt och räknemetoder, när 

elevernas kunskaper ska utvärderas och vad de ska lära sig under en viss period. Tyvärr 

tenderar det sistnämnda att istället ersättas med hur långt eleverna ska räkna under sagda 

tidsperiod, ett mål som inte bara sätts upp av läraren utan också av läromedelsförfattarna. 

Detta gäller för läromedel från både Sverige och Finland som har analyserats i denna studie, 

men det är inte den enda intressanta aspekten som har upptäckts. 

Denna studie av svenska och finska läromedel i matematik grundade sig delvis i tanken på att 

det skulle finnas skillnader mellan dem som hade en påverkan på elevers resultat i TIMSS och 

PISA. Den främsta skillnaden antogs vara hur de olika matematiska områdena presenterades, 

differentierades och sekvenserades, med fokus på aritmetik och algebra. Resultatet av 

analysen visade visserligen på en annan sekvensering inom de mer ingående studerade 

aritmetiska delområdena multiplikation och division, men vilka aritmetiska delområden som 

kopplades ihop och studerades samtidigt eller direkt efter varandra var inte något som skiljde 

sig åt mellan de olika ländernas läromedel. De finska läromedlen utmärkte sig något här 

eftersom de i något större utsträckning kopplade ihop aritmetiska kapitel med kapitel som 

berörde andra matematiska områden, så som statistik. Förekomsten av rena algebraiska avsnitt 

fanns inte heller i samma utsträckning som väntat i de finska läromedlen; endast ett utav dem 

diskuterade algebra som ett eget matematiskt område. Algebraiska uppgifter instuckna i 

aritmetiska avsnitt fanns i ungefär samma utsträckning i läromedlen. Både läromedel från 

Sverige och läromedel från Finland uttryckte konkreta mål för kapitlen i både elevernas 

arbetsböcker och lärarhandledningen. Detsamma gällde för förekomsten av tidsplaner och 

färdiga genomgångar som läraren kunde använda sig av i sin undervisning. De gränser (ramar 

och klassifikationer) som skapats för matematiska områden tycks därmed vara relativt lika i 

de båda länderna. 

Det enda konkreta som skiljde de båda läromedlen åt var mängden uppgifter inom de olika 

avsnitten som hölls i de finska läromedlen. Gränserna som sätts upp av läromedelsförfattarna 

mellan de olika matematiska områdena och delområdena är i stort sett desamma, men 

mängden uppgifter som eleverna väntas göra under ett läsår är en stor skillnad. Detta kan 
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observeras i de diagram som bifogas i bilagorna. Finland har visat i de internationella testerna 

TIMSS och PISA att deras sätt att undervisa i matematik fungerar, så den större mängden 

uppgifter i de finska läromedlen kanske är det som krävs för att också Sverige ska nå dit. Det 

kan trots allt vara så att de uppgifter som finns i de svenska läromedlen inte stimulerar 

eleverna då de är för enkla eller går för snabbt att lösa, att de inte erbjuder någon form av 

utmaning, vilket gör att motivationen sjunker och därmed också resultaten. Detta leder oss in 

på Bernsteins tankar om ämnens hierarki (Bernstein, 1990). Han menar att vi rangordnar 

ämnen baserat på de nuvarande normerna i samhället. Ett ämne som är viktigt för samhällets 

medborgare får därmed större plats i skolan. De resultat som Sverige har presterat i 

matematiken i ett internationellt sammanhang är något som diskuteras av många i nuläget, 

men frågan är om det diskuteras på ett sätt som gör att elever blir motiverade till att studera 

och bli bra på ämnet. OECDs rapport om den svenska skolan visade att svenska elever har en 

stark motivation för att lära sig förstå engelska då detta anses ge bra förutsättningar för 

framtiden (OECD, 2015). Den här motivationen finns inte bland svenska elever inom ämnet 

matematik. Snarare har många uppfattningen om att det krävs en medfödd talang för att klara 

av matematiken i skolan (Schleicher, 2015). I och med detta rangordnas matematiken lägre av 

svenska elever än vad till exempel engelskan gör och det är mycket möjligt att samma sak inte 

sker i Finland, att elever där istället ser matematiken som det viktigaste ämnet. En framtida 

studie om detta skulle vara intressant. Hierarkin kan, i sin tur, kopplas ihop med det som den 

här studien har kommit fram till gällande ramar och klassifikation. Om ett matematiskt 

område så som algebra inte rankas högt i samhället för den angivna årskursen inkluderas det 

inte i de läromedel som skapas för undervisningen, vilket i sin tur leder till att undervisning 

inom detta område utesluts helt. Just algebrans hierarki i förhållande till aritmetiken kan ha 

påverkats av den syn på området som Carraher et.al. tog upp i sin studie; algebra anses helt 

enkelt, av många, som ett ämne som inte kan klaras av utan mycket goda kunskaper i 

aritmetik. På grund av detta förläggs därmed algebran som ett egenklassificerat matematiskt 

område till senare årskurser (Carraher et al., 2006). 
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Konklusion 

I tidigare studier där läromedel från Sverige och Finland har jämförts har fokus främst legat 

på hur lärare använder dessa i undervisningen (Löwing, 2004). Den här studien har istället 

fokuserat på läromedlens upplägg. Detta har gjorts med hjälp av Bernsteins teoretiska begrepp 

klassifikationer och ramar och med fokus på de matematiska områdena aritmetik och algebra. 

Analysen har visat att vad gäller klassifikationer, det vill säga hur de olika matematiska 

delområdena differentieras från varandra, är läromedlen relativt lika. Skillnaderna mellan de 

svenska och finska läromedlen var här främst att de finska i större utsträckning kopplade ihop 

aritmetiska avsnitt med andra matematiska områden och att det i ett av de finska läromedlen 

också fanns ett avsnitt om algebra. I de svenska läromedlen valde författarna istället att tydligt 

separera aritmetiska kapitel från andra avsnitt, till exempel geometri och statistik, men algebra 

användes i stort sett endast som ett hjälpmedel för att förstå kopplingar mellan de fyra 

räknesätten. Undantaget här var att ett av läromedlen innehöll ett kapitel om geometriska 

mönster och talföljder, vilket enligt läroplanen LGR 11 räknas som algebra (Skolverket, 

2011). 

När det gäller ramar, vilket innefattar läromedlets sekvensering, progression och de 

instruktioner som ges från läromedelsförfattarna, är det främst den tänkta progressionen som 

skiljer de svenska och finska läromedlen åt. De finska läromedlen visar på en mycket högre 

nivå och progression inom de analyserade ämnena. Detta kan mycket väl vara en av orsakerna 

till att de finska eleverna presterar bättre än de svenska i de internationella proven TIMSS och 

PISA. Till dessa orsaker kan också synen på ämnet matematik räknas, men detta har inte 

bekräftats i analysen och skulle därför behöva studeras närmare. 

För en än tydligare skillnad mellan finska och svenska läromedel krävs att en större studie 

med fler läromedel görs. I denna studie bör också läromedel skrivna på finska inkluderas, 

något som inte kunde göras i denna studie på grund av bristande kompetens i detta språk. En 

bredare studie skulle kunna bekräfta eller tillbakavisa att den största skillnaden mellan de 

svenska och finska läromedlen är progressionens nivå. 
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Bilaga 

Bilaga 1.1 

 

Bilaga 1.2 

 
 

 

Avsnitt 1 Avsnitt 2 Avsnitt 3 Avsnitt 4 Avsnitt 5 Avsnitt 6 Avsnitt 7 

Trad 4 20 24 20 15 36 18 

Text 1 3 2 15 6 18 6 

Bild 5 19 0 0 0 13 3 
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Matte Direkt Borgen 4A - Multiplikation och 
division 

Avsnitt 1 Avsnitt 2 Avsnitt 3 Avsnitt 4 Avsnitt 5 Avsnitt 6 

Trad 30 9 33 0 0 0 

Text 9 3 7 6 5 14 

Bild 0 0 4 0 0 0 
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Bilaga 1.3 

 

Bilaga 1.4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsnitt 1 Avsnitt 2 Avsnitt 3 Avsnitt 4 Avsnitt 5 Avsnitt 6 

Trad 34 0 42 24 24 6 

Text 12 5 0 3 3 23 

Bild 0 0 13 18 0 0 

Par 2 1 0 0 0 0 

Algebra 24 0 0 4 0 0 
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Pixel Matematik 4B - Multiplikation och 
division 

Avsnitt 1 Avsnitt 2 Avsnitt 3 Avsnitt 4 

Trad 0 0 0 35 

Text 0 5 13 1 

Bild 5 19 24 38 
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Pixel Matematik 4B - Mönster 



43 
 

Bilaga 1.5 

 

Bilaga 1.6 

 
 

 

 

 

 

Avsnitt 
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7 

Avsnitt 
8 

Avsnitt 
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Avsnitt 
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Avsnitt 
11 

Trad 9 12 8 10 9 18 32 5 18 12 4 

Text 3 0 0 0 0 0 6 0 7 0 0 

Bild 25 4 0 2 6 1 0 1 1 9 0 

Par 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alg 10 0 17 0 0 0 0 5 0 9 9 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

A
n

ta
l u

p
p

gi
ft

e
r 

Lyckotal 4A - Multiplikation och division 

Avsnitt 1 Avsnitt 2 Avsnitt 3 Avsnitt 4 Avsnitt 5 Avsnitt 6 Avsnitt 7 

Trad 46 12 18 23 15 30 21 

Text 0 3 8 8 5 13 0 

Bild 7 0 9 3 2 2 1 

Par 0 0 0 0 0 0 0 

Alg 0 0 0 12 16 2 0 
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Lyckotal 4A - Multiplikation med stora tal 
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Bilaga 1.7 

 

Bilaga 1.8 

 
 

 

 

Avsnitt 1 Avsnitt 2 Avsnitt 3 Avsnitt 4 Avsnitt 5 Avsnitt 6 Avsnitt 7 Avsnitt 8 

Trad 20 24 25 12 22 15 27 36 

Text 1 5 5 6 2 6 3 0 

Bild 4 0 0 2 4 0 0 0 

Par 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alg 0 4 4 0 3 4 0 0 
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Lyckotal 4B - Division med stora tal 
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Avsnitt 
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Avsnitt 
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Avsnitt 
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Avsnitt 
10 

Trad 68 73 67 32 15 6 16 34 14 11 

Text 10 9 10 8 10 17 6 6 7 5 

Bild 9 5 1 5 13 7 10 9 9 10 

Par 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alg 3 21 16 8 8 0 1 0 0 6 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

A
n

ta
l u

p
p

gi
ft

e
r 

Min matematik 4A - Multiplikation 
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Bilaga 1.9 

 

Bilaga 1.10 

 
I detta avsnitt räknas alla uppgifter som algebra förutom det som istället kan kategoriseras 

som aritmetik, det vill säga att uppgiften inte är en ekvation eller ett mönster. 

Avsnitt 1 Avsnitt 2 Avsnitt 3 Avsnitt 4 Avsnitt 5 Avsnitt 6 

Trad 23 40 39 22 19 23 

Text 7 0 4 0 1 16 

Bild 7 17 4 4 9 11 

Par 0 0 0 0 0 0 

Alg 16 16 14 12 0 6 
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Min matematik 4A - Division 

Avsnitt 1 Avsnitt 2 Avsnitt 3 

Trad 14 26 51 

Text 0 4 5 

Bild 19 23 0 
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Aritmetik 9 0 0 
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Min matematik 4A - Bokstavsuttryck och 
ekvationer (delkapitel) 


