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Sammanfattning 

Trends in International Mathematics (TIMSS) är en internationell studie som undersöker hur 

elever presterar i matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och 8. Sedan första TIMSS 

undersökningen genomfördes år 1995 har matematikresultatet för svenska elever i framförallt 

algebra sjunkit, jämfört med andra länder som är med i undersökningen (Skolverket, 2012).	  

Denna studies syfte är att undersöka förhållandet mellan aritmetik och algebrauppgifter i 

läromedel för årskurs 3. Studien har använt sig av två olika läromedelsserier, för att kunna 

genomföra studien behövdes ett utarbetat och trovärdigt analysverktyg som svarade på 

studiens syfte. Därför används Bernsteins (1990) begrepp klassifikation och ramar för att 

undersöka hur gränserna mellan de olika matematikområdena aritmetik och algebra i 

matematikläromedel för årskurs 3 upprätthålls.	  

Resultatet visar att de fyra olika analyserade läromedlen innehåller väldigt få uppgifter om 

algebra. Den ena läroboksserien har ett tydligt förhållande mellan aritmetik och 

algebrauppgifter, det vill säga att det finns en tydlig gräns mellan matematikområdena. Medan 

den andra läroboksserien har ett svagt förhållande mellan matematikområdena och dessa 

uppgifter är mer samman knutna och samlade.  

Båda läromedelsserierna har däremot tydliga förklaringar för hur eleven ska lösa uppgifter.	  

Slutsatsen av studiens resultat visar att finns skillnader kring vad innehållet består av och 

hur det framställs därför är det viktigt att du som lärare gör ett aktivt val av läromedel.	  
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Inledning 

Skolan är ett väldigt omdebatterat ämne i dagens samhälle. Detta beror delvis på att det är 

många instanser som är med och påverkar hur skolan ska utformas och styras, men även på 

grund av att svenska elever presterar sämre och sämre i de internationella PISA och TIMSS 

undersökningarna. Det är framförallt i matematik och inom matematikområdet algebra som 

svenska elever presterar allt sämre. Skolverket har satsat på att erbjuda kommuner och lärare 

kompetensutveckling bland annat i kärnämnena svenska och matematik. Matematiklyftet och 

Läslyftet är två olika fortbildningar för lärare som undervisar i de ämnena. Skolverket 

erbjuder dessa fortbildningar med hopp om att stärka kunskaperna hos verksamma lärare för 

att förhoppningsvis lyckas höja elevernas resultat (Html 1).  

Hemmi & Kornhalls artikel som publicerades i DN (Html 2) skriver att läromedlen är helt 

bortglömda i skoldebatten, vilket är konstigt då senaste TIMSS undersökningen (Skolverket, 

2012) visar att matematikläroboken används som bas i undervisningen. De skriver också att 

både forskning och exempel från andra länder visar på att läromedlens kvalitet är viktig för 

elevernas resultat. Under vår utbildning har vi fått en känsla av att det är ”fult” att använda 

matematikboken i undervisningen och att istället ska du som lärare producera material själv, 

denna känsla stärker Hemmi och Kornhall (Html 2) i sin artikel. Därför väcktes ett intresse 

hos oss att undersöka hur matematikläromedlens innehåll presenteras och hur innehållet 

förmedlas till eleven.  
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Bakgrund 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av den före detta Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendets (Lpo 94) matematiska innehåll rörande matematikområdena aritmetik och 

algebra. Nästa del i detta avsnitt består av en beskrivning av dagens läroplan, Lgr 11 och vad 

den säger om matematikområdena. Sedan förankras läroplanerna i den aktuella TIMSS 

undersökningen och varför innehållet i denna bakgrund är intressant att presentera för denna 

studie.  

Lpo 94  

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) är den läroplan som den svenska 

skolan styrdes av innan den nya läroplanen (Lgr 11) implementerades. Lpo 94 är mer generell 

i sin utformning och läraren hade större tolkningsutrymme vid val av innehåll för 

undervisningen. Utifrån matematikinnehållet i Lpo 94 ska undervisningen vara utformad så 

att eleven ges möjlighet att utveckla en god tal- och rumsuppfattning samt att hen utvecklar 

följande punkter som behandlar aritmetik och algebra i Lpo 94 (Skolverket, 1994, s. 33-34):  

 

• Grundläggande talbegrepp och riktning med reella tal, närmevärden, proportionalitet 

och procent (aritmetik). 

• Grundläggande algebraiska begrepp, uttryck, formler, transformationer, ekvationer, 

olikheter och system av ekvationer som verktyg vid problemlösning och vid 

beskrivningar av olika fenomen. 

 

Det innehåll som presenterats ovan är vad undervisningen i matematik ska ge för 

förutsättningar för elever i årskurs 5 att utveckla. Lpo 94 skiljer sig på många avseenden 

bland annat i omfattningen av innehåll utifrån matematikområdena aritmetik och algebra mot 

Lgr 11:s centrala innehåll. 

Lgr11 

De valda läromedlen för denna studie är skrivna och anpassade efter aktuell läroplan, Lgr 11. 

Lgr 11 har valt att inkludera aritmetikens innehåll under rubriken; Taluppfattning och tals 
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användning och algebrans innehåll återfinns under Algebra vilket presenteras här nedan 

(Skolverket, 2011, s. 63). 

Taluppfattning och tals användning  

 

• Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan 

användas för att ange antal och ordning.  

• Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal 

och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.  

• Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla 

bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.  

• Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.  

• De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.  

• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och 

överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. 

Metodernas användning i olika situationer.  

• Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.  

 

Algebra  

 

• Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.  

• Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, 

beskrivas och uttryckas.  

 

Det centrala innehållet är väl strukturerat i punkter och det går tydligt att avläsa vad 

undervisningen ska behandla för innehåll vilket är en skillnad jämfört med tidigare nämnt 

styrdokument Lpo 94. 

TIMSS 

Trends in International Mathematics and Science Study (hädanefter TIMSS) är en utvärdering 

av matematik och naturvetenskapliga ämnen i fjärde respektive åttonde skolåret. TIMSS har 

genomförs vart fjärde år sedan 1995. TIMSS-undersökningen genomförs av IEA 

(International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Resultaten från 

den senaste undersökningen 2011 visar att svenska elevers matematikresultat är lägre än 
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genomsnittet och denna trend har pågått sedan år 1995. De senaste undersökningarna visar 

även att finska elever presenterar bättre än svenska elever (Skolverket, 2012, s. 30-32).  

I årskurs 4 är det tre innehållsliga områden i matematik som undersöks, Taluppfattning och 

aritmetik, Geometriska former och mått samt Datapresentation. I årskurs 8 fördjupas 

kunskaperna ytterligare och här undersöks fyra olika områden i matematik såsom, 

Taluppfattning och aritmetik, Algebra, Geometri och Statistik och sannolikhet (Skolverket, 

2012, s. 21-22). Svenska elevers matematikkunskaper varierar inom de olika områdena. 

Elever i årskurs 4 presterar relativt bättre på Datapresentation och sämre vad gäller 

Taluppfattning och aritmetik. I årskurs 8 däremot presterar eleverna förhållandevis bättre 

inom områdena statistik och sannolikhet samt Taluppfattning och aritmetik men sämre inom 

Algebra och Geometri. Som tidigare nämnts så genomfördes den första TIMSS-

undersökningen redan år 1995 vilket betyder att Lpo 94 var den aktuella läroplanen för de 

TIMSS-undersökningar som genomförts fram till i år 2015. Därför blir det intressant att se 

vad kommande TIMSS resultat visar som publiceras 2016 med tanke på att Lgr 11 har varit 

det styrdokument som undervisningen utgått ifrån sedan föregående undersökning 

presenterats.  

TIMSS 2011 visar även att Sverige är det land som använder matematikboken som ett 

basmaterial i undervisningen i högre grad jämfört med genomsnittet av de andra länderna i 

undersökningen (Skolverket, 2012). Vilket gör att det blir intressant att undersöka olika 

läromedel för att se hur innehållet framställs. Studien blir även relevant genom att jämföra ett 

svenskt läromedel med ett läromedel översatt från finska, eftersom resultaten från senaste 

TIMSS-undersökningen visar att finska elevers matematikresultat är bättre än svenska elevers.  
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Forskningsöversikt 

Det algebraiska tänkandet borde vara en topprioritering i det svenska matematiska 

klassrummet idag, detta på grund av att lärarna lägger grunden för en mer formell algebra för 

de yngre eleverna. Det blir avgörande om läraren har en begreppsmässig förståelse och kan se 

samband mellan aritmetik och algebra samt kunna kommunicera detta till eleverna (Darley, 

Leapard & Barbara 2010). Carraher (2006) menar att ett antal internationella lärare och 

forskare anser att algebra borde vara en del av grundskolematematikens läroplan. De menar 

att ju tidigare algebran introduceras för eleven desto större chans har eleven att tidigare 

utveckla kunskaper eller kunnande i en mer formell algebra (Blanton, 2015, s. 39-49). Det 

som även är viktigt är att läraren bör ha en djupare och mer flexibel förståelse för 

matematiken för att känna igen den algebraiska strukturen samt kunna koppla ihop förståelsen 

av algebra, samtidigt som läraren undervisar i aritmetik (Welder, 2012).  

Introduktionen av algebra i grundskolan handlar om tal samt relationer mellan siffror och 

åtgärder, det vill säga funktionella relationer. I tidig ålder kan det algebraiska tänkandet 

komma att spela en viktig roll i inlärningen av matematik. Vilket gör att det är fördelaktigt att 

börja undervisa elever tidigt, om kopplingen mellan aritmetik och algebra (Carraher, 2006).  

Syftet med att förstå och kunna algebra underlättar vid andra matematiska områden, 

exempelvis funktioner och statistik. Funktioner kan vara en bra ingångsport för att introducera 

algebran i undervisningen. Traditionellt sätt har algebran inte förknippats med yngre barn än 

tonåringar, på grund av barns kognitiva utveckling. Yngre elever kan använda det algebraiska 

tänkandet, trots att forskare tidigare har ansett att det är för abstrakt. Detta påvisas i en studie 

som genomförts bland ryska elever i årskurs 1-4: att de var mer mottagliga för algebraiska 

representationer än elever i högre årskurser (Carraher, 2006). Enligt Bråting & Pejlare (2015) 

och Schubring (2011) kan det vara gynnsamt att starta med algebran samtidigt som 

aritmetiken i de lägre årskurserna.  

Det saknas studier som har undersökt hur förhållandet mellan aritmetik och algebra 

framställs i läromedel, både i Sverige och internationellt. I databasen ERIC Proquest kunde vi 

inte hitta några publikationer gjorda i Sverige (14-05-15). Däremot återfanns två olika 

avhandlingar rörande matematikläromedel. Den ena studien (A Comparative Analysis of the 

Distibutive Property in U.S and Chines Elementary Mathematics Textbooks. 2010) har 

jämfört kinesiska läromedelsserier med amerikanska med utgångspunkt från tre dimensioner, 
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som berör olika kontexter. Den andra studien (The Distributive Property in Grade 3? 2013) 

handlar om läromedel i årskurs 3, hur de olika matematiska lagarna kommuniceras.  

Häggström (2008) har skrivit i sin avhandling om hur olika metoder används för att lära ut 

samma matematikinnehåll. Undersökningen har utgått ifrån hur innehållet i algebra 

kommuniceras till elever i högstadiet. Studien genomfördes i Sverige och Kina, för att titta på 

skillnader i matematikundervisningen länderna emellan. Studien visar att det finns tydliga 

skillnader mellan det svenska och kinesiska matematiska klassrummet, där det kinesiska 

klassrummet består av mer genomtänkta metoder och uppgifter för att behandla innehållet i 

algebra. Vilket gör att de kinesiska eleverna presterar bättre i algebra. Häggström menar att 

det svenska matematikklassrummet har mycket att lära av Kina. Denna studie har gjort 

observationer via videoinspelning för att undersöka hur matematikundervisningen ser ut i de 

olika klassrummen. Då ingen av studierna berör läroböckerna utifrån matematikområdena 

aritmetik och algebra eller relationen dem emellan, gjorde det oss nyfikna på att undersöka 

detta. Eftersom avsaknaden av liknande studier är stor blir denna studie relevant då den 

undersöker hur olika matematikläromedel presenterar innehållet och därför bidrar denna 

studie med ny kunskap inom området. 

Matematikboken har kommit att spela en stor roll för matematikundervisning och används 

som läromedel för läraren och eleven (Jablonka & Johansson, 2010).  Som tidigare nämnts 

visar TIMSS senaste resultat från 2011 att Sverige använder matematikboken som bas i 

undervisning (Skolverket, 2012, s. 97). Detta är också en bidragande anledning till varför vår 

studie är intressant och relevant.   
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Teoretiska utgångspunkter 

Studien utgår från Basil Bernsteins (1990) begrepp klassifikation och ramar som båda 

används för att svara på vilka avgränsningar och vilket innehåll som väljs ut att undervisa om. 

Bernstein intresserar sig bland annat för hur gränserna mellan olika områden i skolämnen 

upprätthålls. Begreppen klassifikation och ramar samspelar med varandra, genom att 

klassifikation kopplas till avgränsningen mellan områden/ämnen och ramar handlar om hur 

innehållet kommuniceras.  

Klassifikation (engelskans: ”classification”) hänvisar till hur gränserna och relationerna 

mellan det valda ämnet och/eller områden upprätthålls. Ett exempel på klassifikation går att 

återspegla i den aktuella läroplanen Lgr 11. I det centrala innehållet för de olika 

ämnesområden som eleverna ska undervisas i, exempelvis benämns taluppfattning och tals 

användning (aritmetik) och algebra som delområden inom matematiken (Skolverket, 2011, s. 

63).  

Bernstein skriver i sin bok att klassifikation kan ses som svag och stark. När 

klassifikationen är svag innebär det att gränserna mellan olika ämnen och i olika delområden 

inom ett ämne är otydliga/svaga. Däremot innebär stark klassifikation att gränserna mellan 

olika innehåll är väl avgränsade, det går att se en tydlig avgränsning mellan uppgifternas 

innehåll, exempelvis i läroplanen är områdena aritmetik och algebra väl separerade från 

varandra. 

Ramar (engelskans: ”frame”) däremot refererar till hur innehållet i undervisningen 

kommuniceras och hur innehållet ramas in. Ramar innebär också hur stor plats/utrymme ett 

ämne får i undervisningen och hur ämnet delas in i sekvenser och om det finns en progression 

mellan/inom ett ämne. Ramar kan rangordnas utefter starka- och svaga ramar (Bernstein, 

1990 s. 205-206). Det Bernstein (1990, s. 205) menar med svaga ramar är att de innehåll som 

läraren väljer att undervisa om och det innehåll som väljs bort skapar otydliga gränser vilket 

gör att det blir svårt att se vilket innehåll som är i fokus. Däremot menar han att starka ramar 

är när avgränsningen är tydlig mellan vilket innehåll undervisningen ska bestå av och hur 

detta ska förmedlas.  

Klassifikation och ramar är de begrepp som används i denna analys för att göra 

observationer och urskilja hur innehållet i läromedlen framställs och avgränsas. Nedan följer 

en förklaring av hur studien har tolkat och använt begreppen som analysverktyg.  
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Vår tolkning av klassifikation är att det handlar om vad författarna i läroböckerna väljer att 

göra för typ av avgränsning. Avgränsningen kan vara i form av en kapitelindelning, hur 

innehållsförteckningen är uppdelad, vilket innehåll som är i fokus och hur kapitlen delas upp 

utifrån matematikinnehåll. Exempel på klassifikation, att det finns en gräns i läromedlet 

mellan aritmetik och algebra återfinns i Prima matematik 3B:s (Brorsson, 2013, s. 4-5) 

innehållsförteckning. Här klassificeras läroboken utifrån innehållsförteckningen, det finns ett 

kapitel som behandlar algebra men inget kapitel direkt uttalat vid namnet aritmetik men fler 

av kapitlen behandlar dess innehåll. Detta blir en stark klassifikation av algebrans indelning 

medan aritmetiken har en svagare klassifikation eftersom aritmetikbegreppet inte finns nämnt, 

dock berör flera kapitel aritmetikens innehåll. 

 
Figur 1. Prima matematik 3B, innehållsförteckning (Brorsson, 2013, s. 4). 

 

Ett annat exempel återfinns i Favorit matematik 3B (Karppinen, Kiviluoma & Urpiola, 2013, 

s. 5) där rubriksättningen är en form av klassificering, kapitel 3 benämns ”Taluppfattning, 

huvudräkning och uppställning” där formuleringen av benämningen på kapitlet påminner om 

punkterna i styrdokumenten (centrala innehållet). 
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Figur 2. Favorit matematik 3B, innehållsförteckning (Karppinen, Kiviluoma & Urpiola, 

2013, s. 4)  

Däremot tolkar vi att ramar behandlar metodfrågan- Hur, det vill säga hur 

läromedelsförfattarna bygger upp uppgifterna, böckerna, ifall det finns 

instruktioner/illustrationer för hur eleven ska kunna lösa uppgifterna på egen hand samt hur 

frågor ställs till uppgifterna. Ramarna berör även hur stor plats varje matematikområde eller 

uppgifter tilldelas. Sekvenseringen hör till detta och innebär hur återkommande uppgifter är i 

en serie/ordning/följd. Upplägget i läroböckerna påverkar progressionen d.v.s. hur författarna 

väljer att strukturera läroböckerna, hur återkommande uppgifter är och om det finns en 

utveckling i uppgifterna.   

Ett exempel på ramarnas funktion i läroböckerna är hur författaren till Prima matematik 3A 

(Brorsson, 2013, s. 38) synliggör uppgiften addition med uppställning, ental och tiotal. 

Författaren har valt att synliggöra hur addition med uppställning fungerar med hjälp av 

pengar, förklaringen är indelad i tre steg, först hur man ställer upp samma talsort under 

varandra, sedan adderas ental och slutligen adderas tiotalen till uppgiften. Till höger om 

förklaringen finns konkret material som tydliggör hur eleven kan räkna med uppställning. 

Detta är ett tydligt exempel på en stark ram, eleven får stegvis stöd i hur den ska tänka då 



 
13 

förklaringarna ges både i text och bilder i form av en- och tiokronor, genom att detta sker i tre 

olika steg blir det en progression. 

  
Figur 3. Prima matematik 3A, addition med uppställning (Brorsson, 2013, s. 38).  

 

I Prima matematik 3B (Brorsson, 2013, s. 8) visas en tallinje med talen 0-10 och det illustrerar 

entalshopp, samt en tallinje mellan 0-100 som visar entals-och tiotalshopp.  Detta illustreras i 

en ruta ovanför kommande elevuppgifter. Detta är ett exempel på en ram, eleven får en tydlig 

förklaring i text samt bild. Detta är ett tydligt exempel på ett återkommande upplägg 

genomgående i läroboken. När ett nytt mål presenteras i form av en textruta får eleven en 

förklaring på hur hon/han ska förhålla sig till uppgifterna. I uppgiften nedan ska eleven dra 

streck från ett givet tal till talets position på tallinjen och/eller skriva det angivna talet som en 

pil pekar på, på tallinjen. Detta återkommande mönster i läroboken är ett exempel på starka 

ramar.  
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Figur 4. Prima matematik, tallinje (Brorsson, 2013, s. 8).  

 

Ett annat exempel på ramar finner vi i Favorit matematik 3A (Karppinen, Kiviluoma & 

Urpiola, 2013, s. 18), här illustreras subtraktion med hjälp av en hundratavla som eleven 

uppmanas att använda som hjälpmedel för att lösa uppgifterna. Förklaringsrutan innehåller 

en kort text samt en beräkning och en fågel som illustrera hur eleven kan tänka kring ental 

och tiotal. Fågeln kan syfta till att hjälpa eleven men den kan också skapa oklarheter när 

den presenteras i förklaringsrutan då det blir mycket information ges samtidigt därför är 

detta ett exempel på en svag ram.  

 

Figur 5. Favorit matematik 3A, hundratavla (Karppinen, Kiviluoma & Urpiola, 2013, s. 18) 
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Syfte och frågeställningar 

Denna studies syfte är att analysera hur förhållandet mellan aritmetik och algebra i 

matematikläromedel för årskurs 3 framställs. För att genomföra denna läromedelsanalys 

används ett svenskt och ett finskt läromedel (översatt till svenska) och som analysverktyg för 

studien används Bernsteins begrepp klassifikation och ramar. 

 

Frågeställningar 

• Hur framställs aritmetiken och algebran i de olika läromedlen?  

• Hur förhåller sig aritmetik och algebra i läromedlen till varandra? 

• Finns det en progression kring aritmetiken och algebran och i sådana fall hur ser 

progressionen ut?  
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Metod 

I detta kapitel beskrivs det tillvägagångssätt som använts för att genomföra studien. Avsnittet 

inleds med en redogörelse för val av metod för studien samt vilket urval och vilka 

avgränsningar som gjorts för studien. Kapitlet avslutas med hur studien förhållit sig till 

reliabilitet, validitet och forskningsetik.  

Metod för datainsamling/metodval  

Metoden som har använts för denna studie är en komparativ läromedelsanalys eftersom 

studien analyserar matematikläromedel för årskurs 3 (Stukát, 2011, s. 60). Studien utgår ifrån 

en kvalitativ infallsvinkel då fokus ligger på uppgiftsinnehållet. 

För att analysen skulle bli så rättvis som möjligt krävdes en definition av vilken uppgift 

som hörde till vilket matematikområde och detta gjordes med hjälp av aktuellt styrdokument, 

Lgr 11 (Bergström & Boréus, 2000, s. 30). En uppgift räknades som en uppgift när 

uppgiftstypen är konstant/detsamma och när en ny instruktion/förklaring uppkommer så blir 

det en ny uppgift. Vi har valt att inte räkna med a, b, c-uppgifter osv. och har en uppgift en 

sekvens så har den räknats som en uppgift, trots att uppgiften kan ha bestått av a till f. Detta 

har vi gjort därför att sekvenserade uppgifter består av samma innehåll men med olika tal.  

Urval 

Läroböckerna vi valt att använda oss av kommer ifrån två olika läromedelsförlag: Gleerup 

och Studentlitteratur. Böckerna som analyserats är matematikböcker avsedda att användas 

under årskurs tre, då A-boken används på höstterminen och B-boken ska användas till 

vårterminen. Vi valde att använda oss utav A- och B-boken för att vi tycker att det är 

intressant att titta på två olika läromedelsserier för årskurs tre som vi har använt oss av på 

VFU-tillfällen och i arbete. En annan aspekt som påverkade vårt val av läromedel är att det 

ena, Favorit matematik är skapat utav finska läromedelsförfattare och Prima matematik av en 

svensk författare. 
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Tabell 1. Presentation av läroböckerna, alla fyra matematikböcker som använts i analysen. 

Avgränsning 

Avgränsningen för denna studie utgår ifrån aktuellt styrdokument, Lgr 11. Utifrån det centrala 

innehållet i Lgr 11 har vi valt att definiera vilka uppgifter som berör matematikområdena 

aritmetik eller algebra.  

Det centrala innehållet som vi valt utifrån Lgr 11 (Skolverket, 2011, s. 63) är: 

 

Taluppfattning och tals användning (aritmetik) 

• Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan 

användas för att ange antal och ordning.  

• Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal 

och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.  

• Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla 

bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.  

• Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.  

• De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.  

• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och 

överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. 

Metodernas användning i olika situationer.  

 

Algebra  

• Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.  

• Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, 

beskrivas och uttryckas.  

 

I läroböckerna Prima matematik har vi valt att analysera alla uppgifter som hör till 

matematikområdena aritmetik och algebra utifrån ovanstående innehåll från Lgr 11. De 

Lärobok Förlag Utgivningsår Antal sidor 

Prima matematik 3A Gleerups 2013 147 

Prima matematik 3B Gleerups 2013 147 

Favorit matematik 3A Studentlitteratur  2013 213 

Favorit matematik 3B Studentlitteratur 2013 225 
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uppgifter som inte är medräknade i analysen är uppgifter som finns under/behandlar: tänk till, 

träna mer, mattelabbet, rimlighetsbedömningar, omkrets och area (geometri), klockan och 

matematikens historia. Denna avgränsning har vi gjort för att de olika avsnitten/områden inte 

berör de valda områdena för studien samt att dessa uppgifter i avsnitten är laborativa uppgifter 

och/-eller fördjupningar.  

I läroböckerna Favorit matematik har vi valt att analysera alla uppgifter som berör 

aritmetik och algebra utifrån ovanstående innehåll från Lgr 11, men vi har valt bort uppgifter 

som hör till områdena Favoritsidor och Vad har jag lärt mig sidor därför att det är laborativa 

uppgifter och utvärderingssidor.  

Operationalisering/Analysverktyg 

Bernsteins begrepp, klassifikation och ramar, har använts som analysverktyg för denna studie. 

Dessa begrepp har använts eftersom de sedan tidigare är beprövade men utifrån en mer allmän 

definition. Vi har därför valt att översätta och anpassa begreppen som Bernstein redogör för, 

till att assimilera dem till vår studie och det höjer trovärdigheten i denna studie.   

Bearbetning och arbetsgång  

Analysen delades upp mellan författarna till studien, Hanna Häggkvist ansvarade för 

läroboken Prima matematik 3A och 3B och Emma Andersson ansvarade för Favorit 

matematik 3A och 3B. Uppgifterna som berörde denna studies matematikområde klassades 

som antingen en aritmetik eller algebrauppgift. Sedan jämfördes resultaten mellan författarna 

för att säkerhetsställa samma antagande. När alla uppgifter var räknade i respektive lärobok 

sammanställdes det i en tabell och sedan fick varje lärobok en tabell med sammanställd data 

av hur många uppgifter av aritmetik och algebra vardera lärobok innehöll. Därefter 

genomfördes analysen utifrån de operationaliserade begreppen, klassifikation och ramar.  

Reliabilitet och validitet 

Begreppen validitet och reliabilitet används för att undersöka om studien mäter det forskare 

vill mäta samt kontrollera noggrannheten i studien (Stukát, 2011, s. 133). Uppgifterna i 

läromedlen är definierade utifrån Lgr 11 för att ge ett så korrekt och likvärdigt resultat av 

uppgifterna som möjligt. Studien stärks genom att vi alltid kunde luta oss tillbaka på Lgr 11 

för att ta reda på vilken uppgift som hör till aritmetik respektive algebra. Som vår studies 
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bakgrund och teori visar kan vi utifrån detta styrka att vi reflekterat över och arbetat fram en 

användbar definition av Bernsteins begrepp, klassifikation och ramar. Dessa begrepp har 

sedan svarat för studiens analysverktyg.  

Forskningsetik 

APA-manualen (Stukát, 2011, s. 140) har använts som stöd i studien och den förhåller sig till 

etiska principer. Principerna avser att skydda rätten till intellektuell egendom, vilket innebär 

att ta hänsyn till upphovsrätten men också att tillföra till korrekthet och noggrannhet i 

vetenskaplig kunskap (Stukát, 2011, s. 138). En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är 

plagiat, att författaren tydligt redovisar vem som skrivit vad. Detta är något som vi under 

arbetes gång har förhållit oss till (Stukát, 2011). I teori och analysavsnittet har vi tydligt visat 

varifrån varje scannad bild är hämtad, vilket gör att studien har tagit hänsyn till etiska 

principer men även plagiat då det tydligt framkommer vilken bild som tillhör vilken bok. 
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Analys 

Prima matematik  

Prima matematik 3A 
Boken består av fem olika kapitel och inleds med en innehållsförteckning som beskriver vad 

varje kapitel i läroboken behandlar. De första fyra kapitlen i boken behandlar innehåll som 

berör aritmetiken, taluppfattning och de fyra räknesätten. Det sista kapitlet i läroboken har 

förutom aritmetikinnehåll även ett avsnitt som behandlar innehåll ifrån algebra i form av 

matematiska likheter. Innehållsförteckningen är ett exempel på klassifikation eftersom 

matematikinnehållet är väl avgränsat ifrån varandra och genom att avläsa 

innehållsförteckningen får läsaren vetskapen om vad varje kapitel behandlar. Detta skapar en 

stark klassifikation kring algebra avsnittet jämfört med aritmetikinnehållet då innehåll som 

behandlar algebra namnges som detta men det gör inte innehållet rörande aritmetiken.  

Efter innehållsförteckningen, på nästkommande sida, finns en ruta som förklarar vad varje 

del i boken har för syfte. Varje kapitel i läroboken utgår ifrån samma struktur nämligen:   

 

• Målen: utgår ifrån läroplanens mål med matematiken.  

• Mattelabbet: eleverna får under detta avsnitt undersöka, prova och välja 

lösningsmetod, de får dessutom dokumentera, förklara och argumentera för sin 

lösning.  

• Diagnos, Repetition och Utmaning: ger varje elev möjlighet till individuell 

undervisning.  

• Tänk till och Träna mer: ger eleverna möjlighet att använda och befästa sina 

kunskaper. De återfinns längst bak i boken, som en avslutning av hela boken.   

 

Denna sida som beskrivs ovan, går att koppla till Bernsteins begrepp klassifikation, eftersom 

sidan informerar om vad varje del i läroboken har för syfte och vad eleverna ska göra under 

varje del. Denna sidas innehåll berör också ramar eftersom innehållet förmedlar tanken med 

lärobokens uppbyggnad. 

Varje kapitel inleds med ett uppslag där ”en skolklass” är ute i verkligheten och besöker 

olika platser/arbetsplatser i samhället. Detta uppslag bidrar också till att upplysa eleverna om 

att matematiken finns överallt i samhället. Uppslaget är ett sätt för läromedelsförfattaren att 
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göra matematiken mer synlig genom att koppla innehållet i matematiken med vardagsföremål 

och vardagssituationer. Detta kan ses som en svag klassifikation eftersom gränsen mellan 

vardagen/samhället och matematikämnet blir svag. Uppslagets innehåll återspeglas sedan i 

olika bilder och förklaringar över hur kommande uppgifter i kapitlet ska lösas. I dessa uppslag 

presenteras också målen med kommande kapitel. Målen presenteras i en ruta på följande sätt: 

”I det här kapitlet lär du dig”, sedan följer målen med kapitlet i punktform. Denna ruta blir en 

klassifikation eftersom den tydliggör målen med kapitlet, det blir också en stark klassifikation 

då detta mönster följer genomgående vid varje nytt kapitel i läroboken.  

Varje nytt område inom kapitlen har en ruta med mål längst upp på sidan. Denna ruta 

upplyser vad kommande innehåll ska behandla. Målet är kort formulerat, oftast mellan 5-7 ord 

i en mening, exempel från Prima matematik 3A (Brorsson, 2013, s. 10) är målet, 

”multiplikation och division, tabell 2 och 4”. Dessa målformuleringar blir en klassificering 

eftersom det är en avgränsning som berör vad eleven ska lära sig, vilket mål kommande 

uppgifter berör. Denna klassifikation är stark eftersom det är ett återkommande mönster 

genom hela boken. Därefter följer ett visst antal sidor med olika uppgifter som berör de olika 

målen för kapitlet. 

  
Figur 6. Prima matematik 3A, multiplikation (Brorsson, 2013, s. 10). 

 

Boken har inför varje ny uppgift en förklaringsruta, där eleven uppmanas att byta 

strategi/tankesätt. Dessa förklaringsrutor kan presenteras i form av bilder, eller 

exempelberäkningar på hur kommande uppgifter kan lösas. Det kan också vara en förklaring 

över olika begrepp (se bilden ovan) (Brorsson, 2013, s. 10). Här förklaras multiplikation, att 

faktor*faktor= produkt, sedan visas ett antal tärningar som representerar en multiplikation, 
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detta för att tydliggöra hur uppgifterna ska lösas. Detta kan ses som ett exempel på starka 

ramar eftersom det tycks tydliggöra för eleven hur den kan tänka när den ska lösa kommande 

uppgifter. Att det är starka ramar går också att koppla till att förklaringsrutorna alltid ges efter 

att ett nytt mål presenterats, detta mönster återspeglas genomgående i boken. 

Efter förklaringsrutan innan elevuppgifterna börjar ges en instruktion på hur de nya 

uppgifterna ska lösas. Dessa instruktioner kan variera i längd. Det kan vara allt från två ord 

till längre meningar med ca 10 ord, det beror vad syftet med uppgifterna är. När nya uppgifter 

med ett annat upplägg introduceras så ges även en ny instruktion på hur uppgiften ska lösas. 

Det är också vanligt att författaren visar hur uppgiften ska lösas genom att den har gjort första 

uppgiften i uppgiftsserien. 

I läroboken möter eleven stöd i form av ”tipsrutor”, se exempel nedan (Brorsson, 2013, s. 

14):  

 
Figur 7. Prima matematik 3A, tipsrutor (Brorsson, 2013, s. 14).  

 

Här ges information om när ena faktorn i en division är 2, så uppmanas eleven att tänka 

hälften, detta är också ett exempel på en ram, då det tycks syfta till att tydliggöra för eleven 

hur den kan tänka när den löser uppgifter.  

Efter att eleven har arbetat med ordinarie uppgifter möts eleven av en till två sidor med 

uppgifter som författaren har namngivit till blandad träning. Dessa sidor är precis som det 

låter blandande uppgifter från kapitlets tidigare innehåll men med en fördjupning. Exempel på 

detta kan vara att kapitlets uppgifter endast har berört innehåll i form av 2+3=____ men i de 

blandade uppgifterna möts eleven av 2+___=6. 

Efter de blandade träningssidorna följer en diagnos som innehåller uppgifter som påminner 

om kapitlets tidigare uppgifter och fungerar som en kunskapskoll. Efter diagnosen finns sidor 

med repetition och utmaning. De uppgifter som återfinns under repetition är liknande 

uppgifter som eleven har arbetat med tidigare i kapitlet medan de uppgifter som hör till 

avsnittet utmaning är av svårare karaktär. Det går att utläsa en progression i boken utifrån 

kapitlens upplägg som beskrivits ovan. Det går att avläsa en klassifikation inom varje kapitel 

mellan de olika delarna då författare har valt att dela upp innehållet mellan varandra.  
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Sett utifrån innehållet i boken behandlar majoriteten av uppgifterna aritmetik, som handlar 

om taluppfattningen och de fyra räknesätten. Bokens innehåll utgår först från uppgifter med 

mindre tal, främst ental och tiotal och sedan utvecklas talen till större tal, hundratal och 

tusental. Uppgifterna utvecklas också från att räkna vänsterledet och svara i högerledet till att 

högerledet är svaret och det saknas ett tal i vänsterledet. 

Varje sida i boken har i genomsnitt tre olika uppgifter men uppgifterna består oftast av 

serier, sekvenser. Uppgifterna är inte numrerade förutom i Diagnosen och Mattelabbet. Ett 

tydligt mönster som finns i boken är att de uppgifter som återfinns under utmaning ofta är 

uppgifter som handlar om algebra, exempelvis i kapitel 1 under utmaning (Brorsson, 2013, s. 

28), här handlar uppgifterna om att lösa ekvationer i form av 4*a= 20, a=____. Detta är första 

gången begreppet ekvation dyker upp. Tidigare under kapitlet saknas uppgifter som är av 

algebraisk karaktär, däremot återfinns uppgifter som går ut på att räkna ut vad vänsterledet är 

ex, 10+23=____ eller uppgifter som handlar om att dela upp talen i tiotal och ental på olika 

sätt exempelvis, 24=____+____ här söker författaren 20+4. Dessa uppgifter återfinns under 

Blandad träning. 

Denna utveckling som boken återspeglar går att tolka som en progressionslinje där basen, 

grunden är aritmetiken och utvecklingen, progressionen blir då uppgifter som behandlas inom 

algebra. Progressionen i boken är en form av ram eftersom att den återspeglar hur innehåller i 

uppgifterna ändras och utvecklas. Klassificeringen mellan områdena är väldigt stark, det är en 

tydlig gräns mellan dem. Först arbetar eleven med uppgifter som behandlar aritmetiken sen 

avslutas kapitlet med några uppgifter som behandlar algebra då eleven får lösa ekvationer 

(Brorsson, 2013, s. 28). Denna klassificering är stark sett till aritmetiken men däremot av 

svagare karaktär gentemot algebran då det inte påpekas att det handlar om algebra när eleven 

ska lösa ekvationerna. 

Detta mönster med progressionen återspeglas i kapitel 1, att de utmanande uppgifterna 

behandlar algebra, ekvationer. Detta mönster går även att se i kapitel 2, uppgifter som 

återfinns under utmaning behandlar likhetstecknets betydelse, algebra (Brorsson, 2013, s. 54). 

I exemplet nedan ska eleven skriva färdigt additionen, dessa additioner är lite annorlunda än 

vad de tidigare arbetat med. Den här uppgiften går ut på att fylla i vänsterledet så att det blir 

lika mycket på båda sidorna om likhetstecknet. Tidigare har eleven främst arbetat med 

uppgifter där den ska räkna ut vilken summa vänsterledet har och skriva det i det högra ledet 

exempel 10+12=___. 
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Figur 8. Prima matematik 3A, likhetstecknets betydelse (Brorsson, 2013, s. 54).  

 

I kapitel 4 återfinns också under utmaning, uppgifter som rör området algebra nämligen 

talmönster, här ska eleven fortsätta på talmönstret. Dock finns det inga uppgifter i kapitel 4 

innan utmaning som berör talmönster däremot återfinns två uppgifter rörande talmönster 

under kapitel 3. 

Kapitel 5 är det enda kapitlet i Prima matematik 3A som har ett innehåll som benämns som 

algebra, denna uppdelning är central i innehållsförteckningen samt som ett mål i kapitlet. 

Algebran i detta avsnitt berör främst matematiska likheter. På sidorna 123 och 124 (Brorsson, 

2013) samt utmaning sida 139 återfinns innehåll som består av matematiska likheter, här ska 

eleven få en djupare förståelse för likhetstecknets betydelse, eftersom dessa uppgifter 

poängterar likhetstecknets betydelse. Algebraavsnittet i kapitel 5 inleds med en förklaring av 

vad likhetstecknet är och det ges olika illustrationer i form av olika operationer. En del av 

uppgifterna består av att eleven ska skriva rätt räknesätt i olika operationer exempel; 4_5=20 

eller 5_5=27_2, sedan får eleven hitta på egna likheter.   

Algebraavsnittet blir här en stark klassifikation eftersom författaren har valt att döpa 

avsnittet till algebra och det är tydligt avgränsat från övrigt innehåll i kapitlet. Ramen blir 

också stark då det ges en grundlig förklaring och illustration på likhetstecknets betydelse.  
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Figur 9. Prima matematik 3A, Likhetstecknets betydelse (Brorsson, 2013, s. 139).  

Prima matematik 3B  
Denna bok är upplagd på samma sätt som Prima matematik 3A, B-boken är en fortsättning av 

den första boken. Talen i B-boken är större, med en variation av tal från ental till tusental. 

Denna bok består också av fem kapitel och det är en vidareutveckling av Prima matematik 

3A. Aritmetiken har en genomgående dominans i kapitlen, men innehållet benämns inte som 

aritmetik utan innehållet består av aritmetikens delar. Bokens första kapitel (kapitel 6) inleder 

med uppgifter som behandlar tal och tallinjen, därefter följer uppgifter där eleven ska 

storleksordna höga tal, samt träna huvudräkning och uppställning med addition och 

subtraktion. Kapitel 7 behandlar främst tal i bråkform, multiplikation och division i ett 

utvidgat talområde. Kapitel 8 består främst av innehåll som berör multiplikation och division 

med 7, 8 och 9 efterföljt av att eleven ska träna huvudräkning utifrån multiplikation och 

division. Kapitel 9 består till största delen av geometri, vilket inte är med i denna analys och 

det avslutande kapitlet, kapitel 10 består främst av uppgifter rörande algebra, i form av 

mönster, likhetstecknets betydelse och bokstavssymboler. Denna uppdelning som boken har 

visar på en stark klassifikation sett till algebra eftersom innehållet som berör algebra namnges 

också som detta. Dock finns det ett fåtal uppgifter som behandlar algebra i de tidigare 

kapitlen, detta innehåll återfinns oftast i utmaning.   

Bland annat finns det uppgifter där eleven ska fortsätta skriva termerna i en talkedja. Denna 

talkedja bygger på att utveckla förståelsen för likhetstecknets betydelse då eleven ska skriva 
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egna beräkningar med en operation som börjar med talet 2 och avslutas med talet 2.  

Operationen innehåller 11 stycken tomma hål som eleven ska fylla i. Nedan återfinns detta 

exempel (Brorsson, 2013, s. 31):   

  
Figur 9. Prima matematik 3B, talkedja (Brorsson, 2013, s. 31).  

 

Prima matematik 3B är som tidigare nämnt uppbyggd på liknande sätt som 3A, 

”grunduppgifterna” behandlar innehåll som bygger på att uppgifter med de fyra räknesätten, 

aritmetiken och vissa uppgifter i varje kapitel behandlar innehåll som ingår i algebra, ofta 

återfinns dessa uppgifter i utmaningsavsnittet. Detta mönster återspeglas på sidan 58 

(Brorsson, 2013) då eleven ska lösa ekvationer som består av multiplikation eller division, här 

ska eleven lösa vilket tal bokstavssymbolen står för. Ett exempel på en ekvation kan vara 

2*b=8, b=___. B-boken består också av fler algebrauppgifter än vad A-boken gör. B-boken 

har ett helt kapitel som behandlar algebra utifrån innehållsförteckningen, vilket A-boken 

saknar. Detta gör att B-boken är har en tydligare klassifikation mellan matematikområdena 

aritmetik och algebra.  

En skillnad mellan A- och B-boken är att det är fler uppgifter i B-boken som berör 

talmönster och andra mönster, alltså algebra. På sidorna 72-73 (Brorsson, 2013) är det ett helt 

uppslag med enbart mönster. Detta uppslag inleds med en tydlig förklaring, redovisning över 

vad som är viktigt för eleven att tänka på när den arbetar med talmönster, att det gäller att 

förstå vad som händer emellan talen. Boken ger också olika förslag på talmönster och sedan 

följer olika uppgifter där eleven får skapa/fortsätta på olika talmönster. Denna instruktion är 

ett bra exempel på en stark ram, då den är tydlig och instruerar eleven i vad som är viktigt när 

den arbetar med talmönster. 
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Figur 10. Prima matematik 3B, talmönster (Brorsson, 2013, s.72).  

 

Eleven testas senare i kapitlet under diagnosen (Brorsson, 2013, s. 81), ifall hon/han förstått 

innebörden av talmönster, då eleven ska fortsätta på två olika talmönster. Detta exempel ovan 

är ett exempel på en progressionslinje gällande algebra.    

Kapitel 10:s tre första sidor behandlar mönster, därefter är det en halv sida med uppgifter 

som behandlar likhetstecknets betydelse därefter en och en halv sida med uppgifter som berör 

bokstavssymboler, efter det kommer två sidor med lästal som behandlar uppgifter rörande 

algebra. Detta avsnitt med algebra är det största i Prima matematik, det kan utifrån 

klassifikation klassas som stark eftersom innehållet är tydligt avgränsat från resterande 

innehåll i boken. Utefter denna klassifikation där algebran i A-boken endast har en del av ett 

kapitel och i B-boken återfinns ett helt kapitel som behandlar algebra. Detta gör att det blir en 

progression mellan böckerna utifrån algebrainnehållet. Då bokens innehåll utvecklas 

genomgående, först är det endast få uppgifter som behandlar algebra i varje kapitel och 

avslutningsvis ett helt avsnitt vilket visar på att författaren väver in algebrauppgifter 

kontinuerligt för att avsluta läroboken med ett helt kapitel med algebrainnehåll.  

Parallellt med progressionen i algebra finns en progressionslinje i aritmetik, eleven får 

träna på att utveckla sina kunskaper kring räkning med de fyra räknesätten kontinuerligt 

genom de båda böckerna. I Prima matematik 3A (Brorsson, 2013, s. 38-39) introduceras 

eleverna först i addition med uppställning genom att använda konkretmaterial bredvid talen i 

form av pengar för att göra det tydligt. Additionerna här är endast med tiotal och med två 
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termer. Efter att eleven blivit introducerad i addition med uppställning introduceras eleven i 

subtraktion med uppställning. Det finns en viss skillnad i hur författaren valt att presentera 

innehållet i uppställning med addition och uppställning med subtraktion. Skillnaden är att i 

additionsuppställning används endast pengar som konkret material i uppgifterna medan i 

subtraktionsuppställningen är förutom pengarna även ett föremål inkluderat som är märkt med 

en summa. Uppgifterna består också av en beskrivning ett lästal, exempelvis (Brorsson, 2013, 

s. 102) Calle har 25 kr. Han köper en glass för 20 kr. Hur mycket har han kvar sen? Detta 

tycks syfta till att hjälpa eleven i hur den ska ställa upp talen vid uppställning för att räkna 

subtraktion, nämligen det större talet över det mindre. I dessa uppgifter alltså den summa 

pengar som finns representerade i uppgiften ställs upp över summan för föremålet. Dessa 

exempel på hur författaren har valt att introducera additionsuppställning och 

subtraktionsuppställning är ramar eftersom de visar hur eleven ska arbeta med uppgifterna. 

Det visar också på en progression, en utveckling då ordningen inte spelar någon roll vid 

additionsuppställning med däremot vid subtraktionsuppställning blir ordningen viktig och 

vilket illustreras med hjälp av föremålet som är märkt med en summa.  

Däremot i Prima matematik 3B (Brorsson, 2013, s. 16-17) är addition med uppställning 

utan konkret material och istället med större tal, hundratal samt vissa uppställningar är med 

fler termer än två samt att talen kan variera mellan hundratal och ental. Denna skillnad 

återfinns också bland subtraktionsuppställningarna där lästalet och det konkreta materialet 

borttaget vilket är en utveckling av innehållet från A-boken till B-boken. 

Subtraktionsuppgifterna utvecklas också till växling över noll, vilket ett helt uppslag 

behandlas i B-boken som introduceras med en förklaringsruta som grundligt går igenom vad 

som är viktigt att tänka på när du räknar subtraktionsuppställning över noll, vilket är en ram.   

Detta är ett gott exempel på att det är en progression i läroböckerna angående aritmetiken, 

att författaren har valt att göra innehållet svårare och svårare ju längre fram i böckerna 

eleverna kommer, genom att uppgifterna består av större tal och fler tal exempel uppställning 

med addition där uppgifterna blandar tiotal, hundratal och tusental.  

En annan progressionslinje som följer genom de båda böckerna gällande aritmetiken, de 

fyra räknesätten är att operationerna sker med större och större tal, samt att det okända talet/-

en i operationerna kan återfinnas i antingen vänsterledet eller högerledet, det blir vanligare att 

siffran som eleven ska skriva saknas i vänsterledet ju längre in i boken eleven kommer 

exempelvis; ____+45=67. Denna utveckling är vanlig i boken gällande addition, 

multiplikation och division, däremot för subtraktion är det vanligast att eleven ska räkna ut 
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vad vänsterledet är exempel; 17-8=____. Denna linje om hur innehållet i läroböckerna 

utvecklas är ett exempel på en ram eftersom det handlar om hur innehållet valts att presenteras 

och hur de utvecklas böckerna igenom.  

Lärarhandledning Prima matematik 
Lärarhandledningen är till för att läraren ska finna stöd för undervisningen, den innehåller 

instruktioner och tips på vad läraren kan tänka på när den använder matematikboken i 

undervisningen. Prima matematiks lärarhandledning innehåller material för både 3A och 3B-

boken.  

Lärarhandledningens första uppslag är en innehållsförteckning som visar vilka delar boken 

består av samt var dessa delar återfinns i boken. Detta blir en klassifikation eftersom 

innehållet är avgränsat mot varandra.  

Efter innehållsförteckningen följer två uppslag som innehåller en presentation av bokens 

alla delar. Denna presentation innehåller olika exempel på ramar eftersom delarna beskrivs 

utifrån syftet med de olika delarna, vilket blir som stöd för hur läraren ska kommunicera 

innehållet vidare till eleven. Därefter följer ett uppslag som beskriver hur läroböckernas 

innehåll förankras i Lgr 11:s centrala innehåll och kunskapskrav. Detta uppslag är en 

klassifikation för det går att avläsa vilket innehåll i läroböckerna som är kopplat till vilket 

centralt innehåll och kunskapskrav i Lgr 11 samt hur matematikområdena är avgränsade.  

I nästa avsnitt återfinns information kring förmågorna som definieras i Lgr 11, samt en 

matris som förhåller sig till dessa utifrån läroböckerna. Avsnittet innehåller också djupare 

förklaringar kring hur författaren har tänkt kring dessa förmågor och därefter diskuteras 

framgångsfaktorer kring matematikundervisningen som författaren haft i tanken vid skapandet 

av läroböckerna och lärarhandledningen. Detta är exempel på klassifikation då avsnittet 

förklarar vilket innehåll som kopplas till vilken förmåga, fokus är vilket innehåll som hör till 

vilket område.  

Alla kapitel i läroböckerna har ett kapitel i lärarhandledningen kopplat till sig. Varje uppslag i 

läroboken har en sida eller ett helt uppslag i lärarhandledningen som förklarar mer ingående 

hur läraren ska kommunicera innehållet till eleven. Varje avsnitt (exempel repetition, 

utmaning) inom kapitlen i läroboken har en förklaring i lärarhandledningen vad eleven ska 

fokusera på eller vad läraren kan tänka på när den förmedlar innehållet till eleven. Denna 

funktion som lärarhandledningen har utifrån varje kapitel är exempel på starka ramar eftersom 

det är hur innehållet ska förmedlas till eleven som är i fokus. Ett av lärarhandledningen största 

syfte tycks vara att bidra som samtalsunderlag för hur läraren kan kommunicera/diskutera 
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innehållet vidare till eleverna. Varje kapitel i läroböckerna inleds som tidigare nämnt med en 

bild där en skolklass är ute på äventyr. I lärarhandledningen återfinns samtalsunderlag till 

detta uppslag som öppnar upp för diskussioner kring innehållet som återfinns på bilden i 

läroboken.  

Lärarhandledningen fungerar också som ett facit då alla sidor i läroboken är med i 

lärarhandledningen men i mindre format och med alla uträkningar.  

På sidan 160 i lärarhandledningen återfinns en ny innehållsförteckning om 

kopieringsunderlag till bok 3A och 3B, sedan följer en mängd olika material som är till för att 

kopieras till eleven. Dessa uppgifter består av liknande uppgifter som eleven har mött tidigare 

i sin lärobok.  
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Favorit matematik  

Favorit matematik 3A 
Boken består av fyra kapitel där första sidan introducerar lärobokens upplägg och syfte med 

hjälp av bokens huvudkaraktärer Charlie, Isa, Sally och Kurre (Karppinen, Kiviluoma & 

Urpiola, 2013, s. 3). Här finns även en förklaring på hur läroboken är uppbyggd och hur 

läraren kan jobba med Favorit matematik, tanken är att eleven ska jobba med fyra sidor till 

varje lektion, då var fjärde sida innehåller ett nytt uppslag med nya uppgifter. 

Grunduppgifterna i boken benämns som basuppgifter som efterföljs med ett uppslag av öva 

och pröva sidor där eleven får träna kunskapen de precis fått presenterad. Genomgående i 

läroboken ser upplägget ut på samma sätt och detta skapar en stark klassificering. 

 
 

Figur 11. Favorit matematik 3A, tiotalsövergångar (Karppinen, Kiviluoma & 

Urpiola, 2013, s. 6) 
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Figur 12. Favorit matematik 3A, 10-kompisarna (Karppinen, Kiviluoma & Urpiola, 2013, s. 4) 

 
Figur 13. Favorit matematik 3A, talmönster (Karppinen, Kiviluoma & Urpiola, 2013, s. 4) 
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En stark klassifikation återfinns i innehållsförteckning där det går att avläsa vilket innehåll 

kapitlen består av, samt på vilken sida innehållet återfinns. På samma uppslag men på nästa 

sida finns en innehållsförteckning som riktar sig till eleven med ett förenklat språk. Varje 

kapitel har också blivit tilldelade en viss färg, denna färg är representerad under hela kapitlet. 

Detta återkommande mönster är centralt som struktur i läroboken och skapar en stark 

klassifikation.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 14-15. Favorit matematik 3A, innehållsförteckning (Karppinen, Kiviluoma & Urpiola, 2013, s. 4-5) 

 

Det första kapitlet behandlar innehållet taluppfattning, addition och subtraktion, det andra 

kapitlet multiplikation, det tredje kapitlet problemlösning och multiplikation och det sista 

kapitlet division och proportionalitet. Här har författarna till Favorit matematik 3A valt att 

dela upp olika matematikområden efter kapitel, detta bidrar till att gränserna mellan de olika 

matematikområdena blir en stark klassificering.  

Det finns inget kapitel som namnges eller benämns att innehålla uppgifter om aritmetik 

eller algebra men sett utifrån det centrala innehållet i Lgr 11 så kan fler av kapitlen dra 

paralleller till att innehålla uppgifter som berör både aritmetik och algebrauppgifter. 

Nedanstående bild visar ett exempel på en algebrauppgift. Eleven ska ta reda på vilket tal som 

gömmer sig bakom bilderna och här synliggörs Lgr 11:s central innehåll från algebran, 
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”likhetstecknets betydelse”. Dessa algebrauppgifter presenteras på ett flertal ställen i 

läroboken vilket bidrar till att algebrauppgifter som syftar till att eleven ska träna 

likhetstecknets betydelse skapar en klassifikation. 

 
Figur 16. Favorit matematik 3A, algebra (Karppinen, Kiviluoma & Urpiola, 2013, s. 17) 

 

I första kapitlet i läroboken (Karppinen, Kiviluoma & Urpiola, 2013, s. 6-57) har 

läromedelsförfattarna valt att lägga fokus på uppgifter som handlar om taluppfattning, 

addition och subtraktion. Det innebär att uppgifterna berör aritmetik. Uppgifterna eleven får 

räkna rörande aritmetik är addition och subtraktion med talen 0-100, addition och subtraktion 

med uppställning, uppställning med fler termer och växling med 0.  

Algebrauppgifterna som finns representerade i det första kapitlet i läroboken är i form av 

att fortsätta talmönster och fortsätt mönstret. Båda områdena återfinns på ett flertal ställen i 

boken, där uppgifterna innebär att eleven ska fortsätta fylla i ett talmönster exempelvis öka 

eller minska med ett tal och/eller se sambandet och fortsätta fylla i icke ifyllda tal. Detta 

innebär att alla uppgifter som har samma innehåll och presenteras på liknande sätt skapar en 

sekvensering.  
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Figur. 17. Favorit matematik 3A, talmönster (Karppinen, Kiviluoma & Urpiola, 2013, s. 7) 

 

När uppgifter presenteras i boken så förekommer en förklaring och exempel på hur eleven kan 

gå tillväga för att lösa kommande uppgifter och eleven får med förklaringsrutan lösa första 

uppgiften med lika exempel som presenteras i förklaringsrutan. Förklaringarna kan ses som 

hjälpmedel till uppgifterna. När ett nytt innehåll/område presenteras så finns alltid en 

förklaringsruta och ett exempel innan eleven ska ta tag i uppgifterna själv, t.ex. vid addition 

med hjälp av hundratavlan och därefter subtraktion med hjälp av hundratavlan, denna 

övergång introduceras med en genomgång/förklaring hur eleven ska tänka och utföra 

kommande uppgifter. Genom att uppgifterna presenteras på följande sätt så blir det en stark 

ram, eftersom innehållet kommuniceras i exemplet och berättar hur eleven kan tänka och gå 

tillväga för att lösa uppgiften med hjälp av den kunskap som förhoppningsvis eleven fått i 

exemplet. 

Nedanstående bild är ett exempel på en ram, förklaringsrutan visar på hur 

läromedelsförfattarna har valt att kommunicera subtraktion med hjälp av hundratavlan till 

eleven. Eleven får ett hjälpmedel i form av en hundratavla och uppgiften är sedan att 

subtrahera följande tal med hjälp av hundratavlan, när eleven sedan fått rätt svar ska eleven 

måla in svaret på subtraktionerna i en hundratavla och ett mönster bildas (Karppinen, 

Kiviluoma & Urpiola, 2013, s. 18-19). Genom att eleven räknar flertal uppgifter av samma 

karaktär och sedan ska summan stoppas in i en ny hundratavla, skapas här en sekvensering av 

uppgifterna gällande detta uppslag.  
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Figur. 18. Favorit matematik 3A, subtraktion med hundratavla (Karppinen, Kiviluoma & Urpiola, 

2013, s. 18) 

 

När ett nytt uppslag introduceras finns en rubrik högst upp på sidan (se bild ovan) som kan 

kopplas ihop med vilket mål eleven ska uppnå med respektive matematikområde. Längst ner 

på samma sida finns en koppling till vad innehållet behandlar utifrån det centrala innehållet i 

Lgr 11 och detta kan ses som ett stöd för läraren i vad hon/han ska lära ut. Genom att målet i 

form av en rubrik och mål kopplat till Lgr 11 presenteras genomgående i läroboken, skapas en 

klassifikation som tycks syfta till att tydliggöra syftet med matematikmomenten.  

 
Figur. 19. Favorit matematik 3A, målformulering (Karppinen, Kiviluoma & Urpiola, 2013, s. 18) 
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I alla fyra kapitel finns favoritsidor representerade, det är laborativa övningar i form av olika 

typer av spel som eleven ska lösa i grupp två och två, eller tre och tre. I slutet av kapitlen har 

författarna valt att låta eleven få utvärdera sin kunskap genom vad har jag lärt mig sidor och 

slutligen avslutas varje kapitel med Sallys hinderbana, ett uppslag på två sidor som innehåller 

blandade uppgifter av kapitlets tidigare innehåll. Genom att dela upp uppgifterna i olika delar 

i läroboken skapas en klassifikation och detta bidrar till att gränserna mellan 

matematikområden blir ett återkommande mönster genomgående i läroboken.   

Uppgiften mirakelmaskinen tillhör Lgr 11:s centrala innehåll genom att träna matematiska 

likheter och likhetstecknets betydelse. Uppgiften innebär att eleven ska lista ut vad som sker 

inne i maskinen och denna typ av algebrauppgifter har eleven tidigare inte mött och den 

återfinns enbart på ett ställe i läroboken. Det innebär att läromedelsförfattarna gjort en snäv 

avgränsning för att låta eleven träna just detta matematikinnehåll. 

  
Figur. 20. Favorit matematik 3A, mirakelmaskinen (Karppinen, Kiviluoma & Urpiola, 2013, s. 96) 

 

Skillnaden mellan aritmetik och algebrauppgifter i läroboken är relativt svag, det finns varken 

uttalat av författaren att uppgifterna berör aritmetik eller algebra. Aritmetik kan sett utifrån 

Lgr 11:s centrala innehåll kopplas ihop att beröra uppgifter med innehåll från de fyra 

räknesätten, taluppfattning och tals användning. Algebra kan kopplas ihop med att beröra 

uppgifter där likhetstecknets betydelse, talföljder och talmönster tränas. 

Läromedelsförfattarna till Favorit matematik 3A har valt att kontinuerligt blanda aritmetik och 

algebrauppgifter i alla fyra kapitel i läroboken. Detta innebär att gränsen mellan 
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matematikområdena aritmetik och algebra blir svag, vilket leder till att innehållet eleven 

jobbar med skapar en svag klassificering.  

Lärarhandledning Favorit matematik 3A 

I lärarhandledningen får läraren stöd, förslag och diskussionsfrågor till kapitlen i elevboken. 

Lärarhandledningen fokuserar på att få igång och skapa diskussioner mellan eleverna, att 

bygga upp en förståelse för kommande innehåll och uppgifter. Lärarhandledningen är 

uppbyggd och anpassad efter läroboken Favorit matematik 3A, innehållsförteckningen ser ut 

på samma sätt i lärarhandledningen som i läroboken. Varje nytt uppslag i elevboken har i 

lärarhandledning ett mål kopplat till sig, frågor till samtalsbilden (förklaringsrutan i 

elevboken), huvudräkningsuppgifter, förslag på hur läraren kan jobba med kapitlet, 

ramberättelse, problemlösning samt extra kopieringsunderlag. Lärarhandledning ser ut på 

liknade sätt genomgående, vilket skapar en stark klassificering sett till hur författarna 

strukturerar upp lärarhandledningen utifrån läroboken.  

Författarna till lärarhandledningen har valt att kommunicera vilka förmågor och centralt 

innehåll alla uppgifter i läroboken berör. Här återfinns taluppfattning och tals användning och 

algebra direkt kopierat från Lgr 11 och sedan anpassat till lärobokens innehåll och 

kunskapskrav. Vilket gör att gränserna mellan vilka områden eleven tränar skapar en tydlig 

uppdelning mellan matematikområdena och detta skapar en stark klassifikation. Att innehållet 

i Favorit matematik 3A avgränsas och omskrivs till att passa innehållet i läroboken skapas en 

stark ram. Enligt det centrala innehållet i lärarhandledningen jobbar eleven först med 

uppgifter som berör taluppfattning och tals användning (aritmetik) och det går att se att det 

finns en tydlig progression mellan aritmetiken och algebran. Då aritmetikuppgifterna i 

lärarhandledningen handlar om de fyra räknesätten och algebra likheter, fortsätta 

mönster/talmönster (Asikainen, 2013).  
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Figur. 21. Lärarhandledning Favorit matematik 3A, centralt innehåll (Asikainen, 2013, s. 256). 
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Favorit matematik 3B  
Den här läroboken har samma upplägg som Favorit matematik 3A och innehåller fem kapitel 

och namnges som Tal i bråkform, Klockan, Taluppfattning, huvudräkning och uppställning, 

Geometri, mätning, omkrets och area och Mätning, enheter och repetition. Precis som i 

Favorit matematik 3A finns en innehållsförteckning och en färg presenterad för respektive 

kapitel. Sett utifrån innehållsförteckningen från Favorit matematik 3A och 3B så sker det 

ingen fördjupning i Favorit matematik 3B, då läroböckerna tar upp olika innehåll. 

Det finns inget kapitel som namnges som aritmetik eller algebra, och det visar på att det 

saknas en klassifikation mellan matematikområdena i innehållsförteckningen. Det går att dra 

paralleller till att kapitel 3: Taluppfattning, huvudräkning och uppställning berör uppgifter 

rörande aritmetik.  

Algebrauppgifterna som finns representerade i läroboken uppkommer först på sida 44 

(Karppinen, Kiviluoma & Urpiola, 2013). Och det finns totalt 14 stycken algebrauppgifter och 

majoriteten av dessa har liknande innehåll, fortsätt talmönster/talföljder, fortsätta mönstret, 

måla den sista figuren samt fortsätt mönstret och skriv tiderna. Eftersom det inte finns en stor 

variationen av algebrauppgift och uppgifterna har samma innehåll gör detta att progressionen 

av algebrauppgifter uteblir. Nedanstående bild är ett tydligt exempel på vad eleven möter i 

form av en algebrauppgift i Favorit matematik 3B.  

 

 
Figur. 22. Favorit matematik 3B, mönster (Karppinen, Kiviluoma & Urpiola, 2013, s. 44) 
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Inför varje nytt matematikområde får eleven en möjlighet att skapa en medvetenhet om vad 

som ska läras ut, det finns en rubrik som talar om vilket mål eleven ska träna under 

respektive uppslag. I detta uppslag är målet tiondelar och hundradelar. Eleven får sedan en 

förklaringsruta som hjälpmedel med en ekorre som används för att kommunicera innehållet 

för eleven. Att ekorren finns representerad här har egentligen ingenting med uppgiften att 

göra, utan det är förklaringsrutan utan ekorrens hjälp som bidrar till att eleven får 

innehållet tiondelar och hundradelar presenterat för sig. Förklarningsrutorna är ett 

genomgående mönster i läroboken och skapar en ram för hur läromedelsförfattarna valt att 

dela upp matematikområdena aritmetik och algebra. 

 
Figur. 23. Favorit matematik 3B, tiondelar och hundradelar (Karppinen, Kiviluoma & Urpiola, 2013, s. 14) 

 

I Favorit matematik 3B finns många uppgifter som inte involveras i studien bland annat 

uppgifter rörande klockan, geometri och area. Det innebär att denna lärobok innehåller färre 

aritmetikuppgifter jämfört med Favorit matematik 3A. Mellan matematikområdena aritmetik 

och algebra så finns det en dominans, Favorit matematik 3B innehåller en majoritet av 

taluppfattningsuppgifter (aritmetik). Uppgifterna presenteras med en rubrik, som kan ses som 

ett mål, därefter finns en förklaringsruta och sedan elevuppgifterna. Detta mönster är 

återkommande vid varje nytt uppslag i läroboken och bidrar till att en stark klassifikation av 

strukturen i läroboken. Ett flertal av aritmetikuppgifterna i läroboken har en sekvensering, 

precis som i Favorit matematik 3A så har läromedelsförfattarna här valt att låta eleven räkna 

fler uppgifter av samma typ, för att sedan möta uppgifter med en fördjupning.  
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En skillnad mellan Favorit matematiksläromedel A och B är aritmetikuppgifters innehåll blir 

mer utvecklat i B-boken. I A-boken möter eleven i kapitel 1 taluppfattning, addition och 

subtraktion med tal mellan 0-10. I B-boken möts eleven i kapitel 3 av taluppfattning, 

huvudräkning och uppställning där uppgifterna behandlar talen 0-10 000. Detta innebär att det 

går att avläsa en progression mellan de två läroböckerna.  

Lärarhandledningen Favorit matematik 3B 

Lärarhandledningen till Favorit matematik 3B har samma uppbyggnad som Favorit matematik 

3A:s lärarhandledning. Denna är uppbyggd utifrån elevboken och efter varje nytt uppslag 

återfinns bland annat, centralt innehåll, frågor till samtalsbilden, huvudräkningsuppgifter, 

förslag på arbetsgång, tips, kopieringsunderlag, prov etc. Genom att varje nytt uppslag 

kommunicerar innehållet i olika delar så skapas starka ramar för dessa avgränsningar. 

Innehållsförteckningen i lärarhandledning har samma innehåll som i läroboken, vilket gör det 

enkelt för läraren att använda lärarhandledningen som stöd i undervisningen för eleven. Det är 

precis det syftet lärarhandledning ska användas till (Asikainen, 2013, s. 3-5), att skapa förslag 

till undervisningen, djupare kunskaper, diskussionsfrågor m.m. I lärarhandledning finns varje 

sida från elevboken presenterad och kring varje sida finns material att jobba med, vilket bidrar 

till en stark klassifikation utefter elevboken presenterad i lärarhandledningen. Innan det 

centrala innehållet ifrån Lgr 11 presenteras så finns ett flertal sidor att använda som 

kopieringsunderlag (Asikainen, 2013, s. 227-267).  

Det centrala innehållet används här precis som i lärarhandledningen 3A, först presenteras 

förmågorna eleven jobbar med i matematiken, sen presenteras det centrala innehållet som 

även är omskrivit att passa innehållet i Favorit matematik 3B (Asikainen, 2013, s. 270-274). 

Taluppfattning och tals användning (aritmetiken) finns presenterat på ett uppslag medan 

algebran återfinns på en halv sida. Detta kan kopplas ihop med utrymmet matematikområdena 

får utifrån det centrala innehållet i Lgr 11. Detta skapar en klassificering av gränsen mellan 

matematikområdena aritmetik och algebra. 

Som nämnt tidigare så har elevboken inte några uppgifter som uttryckligen heter aritmetik 

eller algebra, däremot i lärarhandledningen återfinns det centrala innehåll som förklarar vilket 

innehåll i elevboken som berör vilket matematikområde (Asikainen, 2013, s. 272-274). 

Algebra har från det centrala innehållet kopierats från Lgr 11 och skrivits om så det passar 

elevboken, för att säkerställa att eleven uppnår det centrala innehållet som mål i algebra. 

Läromedelsförfattarna fokuserar på algebra som att eleven ska kunna likheter, likheter vid 

omvandling mellan enheter, fortsätta geometriska mönster, fortsätta talmönstret samt 
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beskriva regler vid mönster. Detta blir en stark ram av lärarhandledning eftersom den berättar 

vilket innehåll som tillhör vilket område.  

 
Figur. 23. Lärarhandledning Favorit matematik 3B, (Asikainen, 2013, s. 274) 

Sammanställd analys av Prima matematik och Favorit matematik 

 

Tabell 2, sammanställt resultat av antalet uppgifter i de fyra analyserade läromedlen. 

Den lärobok som utmärker sig mest utifrån antalet uppgifter är Favorit matematik 3A. Den 

har hela 387 stycken uppgifter var av 357 är aritmetikuppgifter. Däremot är Prima matematik 

3B den bok som innehåller flest algebrauppgifter utifrån förhållandet mellan algebrauppgifter 

och aritmetikuppgifter sett från tabell ovan. Om vi studerar antalet sidor så kan vi se att 

Favorit matematik 3B har fler sidor men färre antal uppgifter som tillhör denna analys. Stora 

delar av Favorit matematik 3B behandlar andra områden än vad denna studie undersöker, 

exempelvis geometri.  

Lärobok Aritmetikupp

gifter 

Algebrauppgifter Algebrauppgifter, 

procentuellt % 

Totalt 

uppg. 

Antal 

sidor 

Prima matematik 3A 191 15 8 % 216 147 

Prima matematik 3B 182 30 16 % 212 147 

Favorit matematik 3A 357 30 8 % 387 213 

Favorit matematik 3B 202 14 7 % 216 225 
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Prima matematik har samma antal sidor men en viss skillnad kring antalet uppgifter, dock 

är denna skillnad inte anmärkningsvärd. Prima matematik 3A har färre antal algebrauppgifter 

jämfört med Prima matematik 3B, vilket förklaras genom att Prima matematik 3A endast har 

ett avsnitt som innehållsförteckningen nämner som algebra. Däremot har Prima matematik 3B 

ett helt kapitel som är namngivit till algebra vilket gör att det finns fler algebrauppgifter i 3B 

jämfört med 3A. Algebrauppgifter återfinns genomgående i Prima matematiks båda 

läroböcker, och dessa uppgifter återfinns oftast under utmaning, förutom där innehållet är 

uttalat som algebra. Prima matematiks båda läroböcker innehåller till största del 

aritmetikuppgifter, det återfinns nästan alltid minst en aritmetikuppgift på varje uppslag om 

inget annat innehåll nämns/presenteras. Detta mönster som följer genom de båda läroböckerna 

är ett tydligt exempel på hur författaren har valt att valt att avgränsa matematikområdena, 

aritmetik och algebra åt.  

Både Favorit matematik 3A och 3B behandlar främst aritmetikuppgifter där 

läromedelsförfattarna valt att kontinuerligt blanda aritmetikuppgifter i läroböckerna. Det finns 

en progression mellan läroböckerna utifrån aritmetikuppgifterna. Favorit matematik 3A 

innehåller uppgifter rörande de fyra räknesätten tal 0-100 och i Favorit matematik 3B möter 

eleven de fyra räknesätten med tal upp till 1000.  

I Favorit matematiksläroböcker möter eleven algebrauppgifter på flertal ställen och det 

saknas en förklaring av det är algebrauppgifterna behandlar. Detta innebär att klassifikationen 

mellan aritmetik och algebra är svag eftersom det varken finns ett kapitel eller avsnitt som 

uttalas som algebra. 

De båda läromedelsserierna består av tydliga ramar på hur innehållet kommuniceras, vilket 

är sekvenser då dessa ramar följer genom alla fyra läromedel. Däremot så finns det vissa 

skillnader kring hur sekvenserna följer. I Prima matematik så presentas ett mål med 

kommande innehåll, sedan följer en förklaringsruta hur eleven ska arbeta med målet, därefter 

följer uppgifter som utgår ifrån målet. I Favorit matematik inleds uppslaget med en rubrik 

som presenterar vad följande innehåll behandlar, denna rubrik är kopplad till målet som 

återfinns längst ner på sidan utifrån Lgr11. Rubriken är en elevnära formulering av målet med 

uppslaget därefter följer en förklaringsruta som beskriver hur eleven ska arbeta med följande 

uppgifter. Målen som presenteras hör till klassifikation eftersom de behandlar vad eleven ska 

lära sig och skapar gränser mellan de olika avsnitten/matematikområdena.  

Som nämnts ovan så skiljer sig de olika läroböckerna åt i sekvenserna i form av att målen 

presenteras på olika sätt. Författaren till Prima matematik har valt att presentera målet med 

kommande uppgifter, detta mål är även anpassat för eleven eftersom det är kortfattat 



 
45 

formulerat. Däremot har författarna till Favorit matematik valt att formulera målet i en rubrik 

utan att förtydliga att det är rubriken som är målet.  

 

 
Figur 25. Prima matematik 3B, målformulering (Brorsson, 2013, s.16).  

 
Figur. 26. Favorit matematik 3B, målformulering (Karppinen, Kiviluoma & Urpiola, 2013, s. 82) 

 

De analyserade läroböckernas ramar är relativt lika och sekvenserna återkommer fortlöpande 

genom böckerna. Det som skiljer sig mest åt är hur författarna har valt att avgränsa 

matematikområdena aritmetik och algebra. Prima matematik har en tydligare och starkare 

klassifikation mellan matematikområdena medan Favorit matematik har en svag klassifikation 

mellan dessa. 
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Resultat  

Det här avsnittet presenterar en sammanfattning av analysens resultat och en jämförelse 

mellan de två läromedelsserierna.  

Syftet med den här studien var att undersöka hur förhållandet mellan aritmetik och algebra 

framställs i två olika läromedelsserier för årskurs 3. Resultatet visar att det finns en viss 

skillnad kring hur förhållandet mellan de olika matematikområdena framställs i de olika 

läromedelsserierna. I Prima matematik har författaren valt att separera algebran från 

aritmetiken genom att algebran ofta återfinns under de uppgifter författaren valt att namnge 

som utmaning. Det finns ett avsnitt i Prima matematik 3A som benämns som algebra och ett 

helt kapitel som benämns som algebra i Prima matematik 3B. Detta gör att det är en stark 

klassificering mellan matematikområdena, däremot blir förhållandet starkt för att författaren 

valt att separera aritmetiken och algebran åt. Om vi däremot tittar på resultatet från analysen 

av det finska läromedlet Favorit matematik så är klassifikationen mellan matematikområdena 

aritmetik och algebra svag, uppgifterna återfinns parallellt med varandra genomgående i de 

båda läroböckerna. I Favorit matematik finns även en stark klassifikation gällande 

uppdelningen av nya avsnitt. Efter var fjärde sida möts eleven av ett nytt uppslag med nya 

uppgifter och detta är genomgående i läroböckerna. Varje nytt matematikområde har 

kopplade mål till sig. Detta återfinns längst ner på uppslaget och knyter an till målen som 

finns i Lgr 11.  

Både Prima matematik och Favorit matematik har tydliga ramar överlag. När ett nytt mål 

presenteras så återfinns en förklaringsruta som syftar till att hjälpa eleven att lösa kommande 

uppgifter.  

Progressionen i Prima matematik är ofta uppgifter som består av algebrainnehåll, vilket 

visar på att författaren anser att algebran är en förlängning av aritmetiken eftersom detta 

mönster återspeglas genom Prima matematiks A- och B-bok. Prima matematik består också 

av en parallell progression utifrån aritmetiken. Eleven får först arbeta med uppgifter som 

behandlar mindre tal såsom ental, tiotal och längre fram i böckerna utvecklas uppgifterna till 

att behandla större tal såsom tiotal och hundratal. 

Det finns ingen tydlig progressionen i Favorit matematik kring förhållandet mellan 

aritmetik och algebra eftersom uppgifterna blandas i kapitlen, däremot inom aritmetikområdet 

finns samma typ av progression som återfinns i Prima matematik. Nämligen att eleven först 

får arbeta med mindre tal som sedan övergår till större tal såsom hundratal och tusental. 
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Algebrauppgifterna som återfinns i Favorit matematik har liknande innehåll och det är svårt 

att urskilja en progression kring innehållet.  

I de analyserade lärarhandledningarna finner läraren stöd till hur läraren kan kommunicera 

innehållet i läroböckerna till eleverna vilket gör att det skapar tydliga ramar. De analyserade 

lärarhandledningarna består av liknande innehåll. I både Prima matematik och Favorit 

matematiks lärarhandledningar är innehållet tydligt strukturerat utefter läroböckerna vilket 

tyder på en stark klassifikation. En annan aspekt som stärker den starka klassifikationen är att 

innehållet utifrån de olika matematikområdena i lärarhandledningarna är tydligt avgränsade. 

De ger också stöd till läraren för vidare utveckling av det innehåll som återfinns i 

läroböckerna.  
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Diskussion  

Det här kapitlet inleds med att diskutera resultatet i förhållande till forskningsöversikten samt 

vad denna studie har bidragit med i relation till bakgrund, tidigare forskning och varför vår 

studie är relevant utifrån ett lärarperspektiv. Kapitlet avslutas med idéer till vidare forskning.  

Diskussion av relationen mellan resultat och bakgrunden 

Resultatet från TIMSS 2011 som presenterats i bakgrunden till denna studie visar att svenska 

elevers matematikresultat är sämst i området algebra medan finska elever prestera mycket 

bättre. Genom att koppla ihop detta till studiens resultat, borde det finska läromedlet, Favorit 

matematik som har en svag klassifikation mellan matematikområdena aritmetik och algebra 

ha en positiv inverkan på elevernas resultat. Dock är det svårt att generalisera detta antagande 

med tanke på att studien enbart analyserar två olika läromedelsserier där Favorit matematik är 

finskt och Prima matematik är svenskt. Det vore intressant att undersöka fler läromedelsserier 

för att få ett bredare perspektiv och då undersöka om vårt antagande om att finska läromedel 

är bättre än svenska sett utifrån relationen mellan aritmetik och algebra. 

Om vi generaliserar resultatet av denna studie och antar att de flesta matematikläromedel 

har ungefär samma omfattning av algebrauppgifter, kan detta bidra till att svenska elever 

presterar sämre i området algebra jämfört med andra områden inom matematiken? De senaste 

TIMSS undersökningar som gjorts har utgått ifrån Lpo 94. Den nya läroplanen infördes 2011 

och den kommer att vara grunden för undervisningen som kommande TIMSS resultaten 

baseras på och frågan är då, kommer resultatet se annorlunda ut? Sett utifrån det centrala 

innehållet i Lgr 11 är aritmetiken och algebran starkt klassificerat jämfört med vad de är i Lpo 

94 som är mycket friare i sin formulering. Med anledning av detta blir det intressant att 

studera kommande TIMSS undersökningens resultat från 2015, för att se om Lgr 11:s 

tydlighet har påverkat elevernas resultat. 

Diskussion av resultat i relation till tidigare forskning  

Sett utifrån resultatet innehåller de analyserade läromedlen väldigt få algebrauppgifter. 

Blanton (2015) redovisar i sin rapport att det är större chans att eleverna utvecklar en formell 

algebra om algebran introduceras tidigt, därför blir det intressant att poängtera att de 

analyserade läromedlen innehåller väldigt få algebrauppgifter. Darley, Leapard & Barbara 
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(2010) påvisar vikten av att läraren är medveten om sambandet mellan aritmetik och algebra 

vid undervisningen för att kunna förmedla innehållet. Sett utifrån deras forskning vore det 

finska läromedlet Favorit matematik ett fördelaktigt val att använda då läroböckerna väver 

samman matematikområdena snarare än att särskilja områdena som Prima matematik gör. 

Däremot har Prima matematik en tydlig avgränsning mellan matematikområdena aritmetik 

och algebra vilket kan vara fördelaktigt för eleven eftersom eleven blir medveten av vilket 

innehåll i matematiken som kopplas ihop med vilket område.  

Prima matematik har som tidigare nämnts en progressionslinje som utgår ifrån aritmetiken 

och utvecklas till algebra. Denna gräns som skapas mellan matematikområdena kan vara 

fördelaktigt för eleven när inlärningen av andra matematikområden sker menar Carraher 

(2006). Carraher (2006) menar även att introduktionen av algebra i grundskolan handlar 

främst om andra representationsformer än endast tal och siffror. I de analyserade läroböckerna 

är det endast ett fåtal uppgifter som behandlar algebra, vilket kan anses vara för få då eleven 

inte ges möjlighet att anamma det algebraiska tänket. Denna aspekt är viktig att tänka på 

utifrån ett lärarperspektiv. Welder (2012) poängterar att det är viktigt att läraren har en djup 

och flexibel förståelse för matematikområdena aritmetik och algebra när det kommer till att 

undervisa i matematik. Det är viktigt att läraren har en medvetenhet i valet av vilket läromedel 

hon/han väljer, sett utifrån resultatet av de analyserade läromedlen så finns en skillnad kring 

hur läromedelsförfattarna valt att presentera innehållet. Den här studiens resultat visar att det 

inte enbart går att förlita sig helt och hållet på ett läromedel eftersom läroböckerna innehåller 

väldigt få algebrauppgifter. Om undervisningen utgår ifrån någon utav de analyserade 

läroböckerna finns en risk att eleven inte får tillräckligt mycket repetition av algebrauppgifter. 

Därför är det viktigt att läraren har detta i åtanke och ger eleverna mer utmaningar framförallt 

i algebra för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla en formell algebra.  

Sett till resultatet så visar lärarhandledningar att ett läromedel inte är komplett utan dess 

lärarhandledning, då det bland annat består av tydliga förklaringar och diskussionsmaterial till 

hur läraren ska gå tillväga med innehållet i läroböckerna.  

Idéer till vidare forskning  

Den här studien har enbart undersökt hur två olika läromedelsserier presenterar 

matematikområdena aritmetik och algebra för årskurs 3. För vidare forskning vore det 

intressant att undersöka hur läroböckerna används i undervisningen samt intervjua lärare om 



 
50 

hur de tänker kring användningen av läroböckerna i matematikundervisningen. Det vore 

också intressant att genomföra observationsstudier i klassrummet.  
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