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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att jämföra det matematiska språket i TIMSS och utvalda svenska 
matematikläromedel för elever i årskurs fyra. Svenska elevers försämrade resultat i internationella 
tester ligger till grund för studien, som undersöker om språket och innehållet i TIMSS skiljer sig 
från läromedlen och om detta kan vara en avgörande faktor för elevernas resultat. TIMSS är en 
internationell studie som skapats av IEA (International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement) i syfte att undersöka elevers matematik- och NO-kunskaper i över 50 
länder. Genom en kvalitativ textanalys visar studiens resultat på en skillnad i språket, det är dock 
framför allt läromedlen som innehåller flest konstaterade problemfaktorer vid inläsning. Studien 
visar också att det matematiska innehållet i TIMSS i viss mån inte behandlas i läromedlen.  
 
Nyckelord: TIMSS, Läromedel, Årskurs fyra, Matematik, Problemfaktorer 
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Inledning 

 
Länder runt om i världen, däribland Sverige, ingår i en internationell studie som testar elevers 
kunskaper inom matematik och naturkunskap(NO). Studien heter TIMSS, vilket står för Trends in 
International Mathematics and Science Study, och det är elever i årskurs fyra samt årskurs åtta som 
deltar i studien. De första studierna gjordes 1995 och 2003 för elever i årskurs åtta. Elever i årskurs 
fyra introducerades i studien 2007 och studien genomförs sedan dess med fyra års intervall. Syftet 
med TIMSS-undersökningen är, enligt Skolverket ”att beskriva och jämföra elevprestationer och 
att redovisa elevers erfarenheter av och attityder till matematik och NO, både nationellt och 
internationellt. Syftet är också att försöka förklara och förstå trender inom länder och undersöka 
skillnader i prestationer mellan länder mot bakgrund av skolans organisation, lärarens undervisning 
och elevens situation och attityder.” (Skolverket, 2015). 
 
TIMSS organiseras av IEA (The International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement), en organisation som genomför studier i syfte att jämföra länders skolsystem 
(Skolverket, 2015). Skolverket skriver vidare att testet, som utgör underlaget för studien, ska påvisa 
ländernas starka sidor samt deras svagheter så att förbättringar inom skolan kan göras (Skolverket, 
2015).  
 
Enligt en intervju som gjordes med Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket, för Lärarnas 
Nyheter så uttryckte hon oro över svenska elevers kontinuerligt försämrade resultat. Vidare i 
intervjun talar Ekström om en utav orsakerna till elevernas försämrade resultat i matematik, vilket 
är att matematiken i svenska skolor är alltför läroboksstyrd (Hallonsten, 2013). Om resultaten 
kontinuerligt har försämrats sedan starten 1995, har det då vidtagits nödvändiga åtgärder som 
resultaten, enligt skolverket, ska syfta till? Är det så att läroböckerna inte följer de kunskapskrav 
som är uppsatta för eleverna i årskurs fyra, eller har kunskapskraven i sig sänkts? Vi frågar oss om 
en anledning till dessa försämrade resultat kan vara att språket som används i TIMSS-studien inte 
kongruerar med det språk som lärs ut via läroböcker i svensk skola inom ämnet matematik. Om så 
är fallet, är det inte enbart elevernas matematikkunskaper som testas utan även tolkningsförmågan 
och andra språkliga aspekter. Det sammanställda resultat av elevernas matematiska kunskaper i 
TIMSS blir då missvisande och dess reliabilitet försvagas. 
 
Forskning styrker Ekströms uttalande om att svensk undervisning i matematik är starkt 
läromedelsstyrd (Oates, 2014) och därför väljer vi att titta på just den språkliga relationen mellan 
matematikfrågorna i TIMSS och utvalda läroböcker. 
 
Skolverket har gjort en utvärdering av de svenska elevernas resultat i TIMSS 2007 som visar att 
”elever i förhållandevis liten utsträckning gör slumpmässiga räknefel. Misstagen är betydligt mer 
genomtänkta och bygger på att förståelsen av begrepp eller begreppsmodeller inte utvecklats tillräckligt” 
(2008, svenska elevers matematikkunskaper i TIMSS 2007, s.128). Resultatet av utvärderingen 
stärker behovet av en undersökning om språket i svenska läromedel, både det textbaserade och 
symbolspråket, skiljer sig från språket som används i TIMSS.  
 
Vi har valt att dela upp arbetet med att jämföra läroböckerna med TIMSS på så vis att Olle Janson 
har granskat de matematiska uttrycken och huruvida kunskapsnivån överensstämmer. Jonas 
Högberg har identifierat vilka problemfaktorer uppgifterna i TIMSS innehåller samt jämfört dessa 
uppgifter med liknande i de utvalda läromedlen. Resterande arbete har genomförts gemensamt. 
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Tidigare forskning 

Matematik som språk 
 
Myndigheten för skolutveckling (2007) listade i ett stödmaterial för lärare upp specifika orsaker 
som kan skapa problem för elever vid läsning av textbaserade matematiska uppgifter. Mary J. 
Schleppegrell (2007) belyser liknande företeelser som kan orsaka svårigheter för elever vid 
inläsning av matematiska problem. Med en textbaserad utgångspunkt har frågorna i TIMSS 2007 
samt TIMSS 2011 granskats för att undersöka om de innehåller några av de kriterier som 
Myndigheten för skolutveckling (2007) samt Schleppegrell (2007) anser kunna vara problematiska. 
På grund av tidsbegränsningen på detta arbete har en avgränsning av problematiska aspekter gjorts 
då en undersökning av alla nedanstående aspekter skulle ta för lång tid. Nedan följer en lista på de 
faktorer Myndigheten för skolutveckling samt Schleppegrell anser kunna vara problematiska i 
textbaserade uppgifter: 
 

• Om uppgiften innehåller långa nominalfraser (Schleppegrell, 2007). 
 

• Om uppgiften innehåller konjunktioner, bindeord som har en annan betydelse i 
matematiken än i vardagligt språk (Schleppegrell, 2007). 

 
• Om uppgiften innehåller signalord, ord som gör att eleven förknippar det matematiska 

problemet med ett visst räknesätt (Pettersson m.fl. 1996). 
 

• Om uppgiften innehåller symboler eller bilder som tar fokus från texten (Myndigheten för 
skolutveckling, 2007). 

 
• Om uppgiften innehåller verb i passiv form (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

 
• Om uppgiften innehåller partikelverb (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

 
• Om uppgiften innehåller ofullständiga verbformer, exempelvis var han varit istället för var 

han hade varit (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 
 

• Om uppgiften innehåller text där relativa pronomen har uteslutits, exempelvis Kalle tittade 
i boken han fick av honom istället för Kalle tittade i boken som han fick av honom 
((Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

 
• Om uppgiften innehåller tvetydiga eller missledande ord, exempelvis på kartan är platsen 

utmärkt med ett kryss (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 
 

• Om uppgiften innehåller ovanliga uttryck och ord (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 
 

• Om uppgiften innehåller text som syftar till specifika referensramar, exempelvis olika typer 
av sporter eller händelser som är förknippade med en speciell kultur såsom midsommar 
(Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

 
Schleppegrell (2007) menar att forskare, sedan mitten på 80-talet, har belyst vikten av språket vid 
inlärning av matematik och skriver vidare att lära sig språket inom ett nytt ämne är en del av att 
lära sig det nya ämnet. Studier har visat att eftersom språket i matematik skiljer sig från det 
vardagliga språket medför detta problem för många elever (Schleppegrell, 2007). Det kan, enligt 
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Schleppegrell (2007), vara lättare för elever att lära sig ett helt nytt vokabulär än att lära sig nya 
meningar för de ord de redan kan, som så ofta är fallet inom matematik. Ett annat problem inom 
matematikens språk är de precisa och tekniska användandet av konjunktioner, att de kan användas 
på ett annat sätt än i vardagligt tal (Schleppegrell, 2007) Vidare skriver Schleppegrell (2007) att det 
inte räcker med att kunna matematiska ord, eleverna måste även förstå de språkmönster som dessa 
ord associeras med och hur de bildar begrepp inom matematiken. Hon (Schleppegrell, 2007) pekar 
även på att det inte räcker med att endast arbeta med språket gällande matematik utan att det kräver 
multimodala kunskaper då matematik bland annat behandlar symboler, bilder, diagram, talat och 
skrivet språk. Schleppegrell (2007) skriver att lärare ofta ser de tekniska orden som ett problem i 
matematik men att de kanske inte är medvetna om den svåra grammatiken som medföljer det 
tekniska språket. 
 
Schleppegrell (2007, s.145) summerar några av de problem hon anser att språket i matematiken 
bidrar till på följande sätt: 

” The linguistic aspects of mathematics that distance it from ordinary use of language include the 
multiple semiotic systems that bring together symbolic representations and visual images that do not 
match up exactly with their ‘‘translation’’ into the oral and written language used to develop the 
meanings they present. In addition, the technical vocabulary and grammatical structuring associated 
with it make the oral and written language challenging in its own right. The grammatical patterning 
brings together long, dense noun phrases in clauses and sentences constructed with being and having 
verbs that present a variety of meaning relationships. In addition, mathematics problems often use 
conjunctions that have meanings different from their everyday uses, or include implicit logical 
relationships that are not spelled out.”  

 
2001 gjordes en undersökning av  Jamal Abedi och Carol Lord som testade den språkliga faktorn i 
matematiska prov. De skriver att forskning har visat att amerikanske elever presterar 10% till 30% 
sämre på textbaserade matematiska frågor jämfört med frågor som är presenterade i siffror (Abedi 
& Lord, 2001). De (Abedi & Lord, 2001)skriver vidare att elever som inte har det språk som testet 
är i skrivet på som modersmål presterar sämre än de som har det. Abedi och Lord (2001) påpekar 
att skillnaden mellan resultatet på frågor som är textbaserade och uppgifter som består av siffror 
tyder på att det är andra faktorer än matematiska färdigheter som behövs för att eleverna ska lyckas 
bra på proven. 

Läromedlens roll i matematikundervisningen 
 
Att läroboken besitter en särdeles dominans över undervisningens innehåll i matematikämnet är ett 
faktum som bekräftas och behandlas i flertalet studier och rapporter. Skolverket framhäver i sin 
granskning Lusten att lära - med fokus på matematik hur lärobokens starka inflytande på 
matematikundervisningen är på gott och ont (skolverket, 2003). Bland annat fastslår skolverket i 
rapporten att: ”Såväl innehåll, uppläggning som undervisningens organisering styrs av boken i påfallande 
hög grad. Matematik är både för elever och lärare kort och gott det som står i läroboken” (2003:39).  
 
Att ett läromedel har starkt inflytande på undervisningen är givetvis inte alltid av ondo. I Tim Oates 
internationella studie av lärobokens betydelse kunde det fastställas att flertalet av de, i de senaste 
TIMSS-undersökningarna, högst rankade nationerna hade statligt kontrollerade och godkända 
läromedel och att dessa läromedel hade starkt inflytande på undervisningen utan att vara 
dominerande (Oates, 2014). Här argumenterar Oates för att synen på läromedel i flera av dessa 
länder är att läroböcker utvecklas för att stödja högeffektivt lärande. I exempelvis Singapore, ett 
land med tydlig statlig läromedelsreglering, anser lärare att det finns gott om utrymme att använda 
läromedel på olika sätt och att läromedlen är mycket värdefulla för undervisningens progression 
(Oates, 2014). 
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Lärarens val av läromedel 
 
I Sverige är lärobokens starka inflytande över matematikundervisning ett ämne för 
problematisering i Monica Reichenbergs undersökning Predicting Teachers’ Choice of Teaching 
and Learning Materials: A Survey Study with Swedish Teachers, 2014. I denna studie, som 
undersöker hur svenska lärare väljer ut läromedel belyser Reichenberg den problematik som följt 
svenska lärare sedan nedläggningen av Statens Institution för Läromedelsinformation 1991. Sedan 
denna nedläggning är lärarna själva ansvariga för att granska de läromedel de väljer att använda i 
undervisningen. Ett problem med denna autonimitet, menar Reichenberg, är att lärarna inte erhållit 
någon utbildning eller eller något annat förberedande arbete inför uppdraget att själva välja ut dessa 
läromedel (Reichenberg, 2014).  
 
Innan den lades ned hade den statliga läromedelsgranskningen framför allt fyra aspekter att 
undersöka när ett potentiellt läromedel granskades: 1)Lärobokens pris; 2)Lärobokens korrelation 
med läroplanen; 3) Lärobokens objektivitet; 4) Lärobokens språk och design. När lärare nu själva 
väljer ut läromedel visar Reichbergs studie på att lärobokens innehåll, tidigare erfarenheter och 
rekommendationer från kollegor är de främsta faktorerna som tas i akt. Reichenberg menar att detta 
resultat understryker behovet av att det i lärarutbildningen finns ett större fokus på val av 
läromedel. 

Läromedlens roll vid val av operation 
 
Strukturen i svenska matematikläromedel leder till att elever inte tränas i att laborera med olika 
lösningsalternativ. Det hävdar Ahlberg som i sin forskning påvisar att frågeformuleringen i 
läromedlens uppgifter är alltför mekanisk, där räknesättet ofta antyds och där all numerisk 
information i uppgiften alltid ska användas vid lösningen (Ahlberg, 1995). Även Löwing och 
Kilborn problematiserar matematikböckernas uppbyggnad i förhållande till elevens val av 
operation. De flesta matematikböcker är tydligt uppbyggda där ett kapitel är dedikerat till ett 
specifikt räknesätt. Löwing och Kilborn menar att denna uppbyggnad leder till att elever som 
genomskådar strukturen kan ge rätt svar utan att förstå uppgifterna. De bearbetar inte olika 
lösningsalternativ utan urskiljer talen i uppgiften och räknar med samma räknesätt bokens kapitel 
fokuserar på. De menar vidare att denna typ av struktur, som tillåter eleven att ”fuska” sig fram, är 
ett allvarligt hinder för inlärningen (Löwing & Kilborn, 2002) 
 
När Skolverket utförde en undersökning om elevers kunskaper i TIMSS 2007 kunde det fastslås att 
just val av operation var problematiskt för svenska elever. I granskningen visade det sig att 
elevernas misstag oftare låg i att de valde fel lösningsmetod snarare än beräkningsfel (Skolverket, 
2008). Skolverket kom även i undersökningens resultat fram till att eleverna behöver bli bättre på 
att tolka det matematiska sammanhanget och utveckla sina kunskaper om vilka operationer och 
lösningsmetoder som ska användas vid olika situationer (Skolverket, 2008) 
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Aspekter av bråk 
 
Kilborn (1990) beskriver hur bråk förekommer i olika situationer hur olika modeller för 
bråkräkning förekommer i de olika situationerna. Kilborn beskriver detta som att bråken har många 
ansikten (ibid, 1990). Enligt Kilborn kan ett bråk tolkas som bland annat: 
 

• en del av en hel 
• ett tal 
• en del av ett antal 
• en proportion 
• som en skala 
• division som metafor 
• ett förhållande 

 
Av dessa ”ansikten”, eller aspekter, beskriver Kilborn att det är bråk som ”en del av en hel” och 
”en del av ett antal” som är lättast att uppfatta för elever när man introducerar bråk. Bråket som ett 
tal eller som en andel är exempel på aspekter som kräver högre abstraktionsförmåga. När bråk i 
undervisningen gestaltas som en del av en hel är det ofta i formen av figurer, exempelvis en cirkel 
eller rektangel där helheten är uppdelad i delar som på en pizza eller chokladkaka. Bråk som en del 
av ett antal kan gestaltas på samma konkreta sätt genom att låta antalen representeras genom 
figurer i ordnade mönster (Löwing, 2008). 
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Syfte 

 
Syftet med studien är att jämföra språkliga formuleringar och kunskapsnivå i TIMSS med utvalda 
svenska läromedel. 

Frågeställning 
 
Studien avser att besvara följande fyra frågeställningar: 
  

• Vilka problemfaktorer vid inläsning av textbaserade matematiska uppgifter kan identifieras 
i TIMSS 2007 och 2011? 

 
• Vilka verbal- och bildspråkliga skillnader finns det mellan frågorna i TIMSS och utvalda 

svenska läromedel? 
 

• Hur uttrycks de matematiska symbolerna i TIMSS jämfört med de utvalda svenska 
läromedlen? 

 
• Kräver uppgifterna i svenska matematikläromedel samma kunskap hos eleverna som 

uppgifterna i TIMSS? 
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Metod 

Urval av läroböcker 
 
För att kunna göra en kvalitativ analys där språket i läromedel jämförs med språket i TIMSS 2007 
och 2011 så har en begränsning av granskade svenska matematikläromedel varit nödvändig. 
Analysen är kvalitativ i den mening att innehållet i de utvalda delarna, både i TIMSS-uppgifterna 
och i läromedlen, har granskats ingående och genomarbetats noggrant för att kunna svara på 
tidigare nämna frågeställningar. I denna studie granskas tre olika, och i svensk skola frekvent 
använda, matematikläromedel. Dessa läromedel är riktade till elever i årskurs fyra, vilket är samma 
årskurs som deltar i TIMSS. De utvalda läromedlen är Matte Direkt Borgen 4A, Matte Direkt 
Borgen 4B samt Alma A. 

Urval av TIMSS-frågor 
 
I studien avgränsas analysen till de frågor som behandlar aritmetik och taluppfattning för årskurs 
fyra i TIMSS 2007 och TIMSS 2011. Sammanlagt är det 76 frågor, 37 frågor i TIMSS 2007 samt 
39 frågor i TIMSS 2011. Utav dessa frågor har ytterligare ett urval gjorts i form av att vi har valt de 
frågor där färre än 40 procent av svenska elever i årskurs fyra har svarat korrekt. Resultatet blev då 
21 frågor 2007 och 15 frågor 2011. Genom att jämföra dessa frågor så har vi sorterat ut totalt 30 
frågor där vi ser gemensamma faktorer för elevernas svårigheter, 17 frågor från TIMSS 2007 och 
13 frågor från TIMSS 2011. Fortsättningsvis är det dessa frågor vi syftar till när vi hänvisar till 
frågorna i TIMSS. 
 
De gemensamma analyskategorierna från respektive prov där elever uppvisar svårigheter redovisas 
i Tabell 1. I vår studie har TIMSS-frågornas kodnummer ersatts med frågornas inbördes 
kronologiska ordning. Uppgiften med frågenummer 1 är alltså den första uppgiften i respektive 
prov. 
 
Gemensamma 
analyskategorier 

TIMSS 2007, 
Frågenummer 

TIMSS 2011, 
Frågenummer 

Identifiering av 
mönster 

9, 16 24 

Identifiera storlek av 
bråk 

33 9, 30, 33 

Operera med bråk 1, 12, 34 19 

Ej given operation 3, 13, 18, 20, 34, 35 4, 5, 10, 9, 21, 39 

Textförvanskande 
problem 

3, 7, 9, 10, 13, 16, 18, 
20 

4, 10, 11, 19, 21, 24, 
30, 39 

Multiplikation med 
höga faktorer* 

37 12 

Totalt 21 20 

Tabell 1 
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Analysmetod 
 
Som tidigare nämnts ligger avgränsningen i TIMSS till de frågor där färre än 40 procent av svenska 
elever i årskurs fyra har svarat korrekt i den del som behandlar om aritmetik och taluppfattning. 
Genom att studera dessa frågor i respektive prov och sedan jämföra proven sinsemellan har 
ytterligare en avgränsning gjorts genom en sammanställning av gemensamma faktorer som 
eleverna har återkommande svårigheter för. Därefter granskas de utvalda läromedlen för att 
undersöka deras eventuella korrelation med de, av oss, identifierade analyskategorier från TIMSS 
2007 och TIMSS 2011.  
 

Metod för identifiering av analyskategorier, med exempel från 
TIMSS 2007 och 2011  
 

Identifiering av mönster 
I uppgifter av denna sort ska eleven identifiera och återge ett återkommande mönster i två eller 
flera figurer 
 
Exempel TIMSS 2007 uppgift nr. 9 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Sten använde samma regel för att få talet i      från talet i    .  . 
Vilken regel var det? 
 
Svar: 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

5 

8 

11 

9 

17 

23 

11 
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Identifiera storlek av bråk  
 
I denna typ av uppgift ska eleven jämföra bråk av olika värden där bråken har olika täljare och 
nämnare. Uppgifterna går ofta ut på att med ett givet bråk identifiera det av de fyra 
svarsalternativen som har samma värde. Eller som i exemplet nedan, där det svarsalternativet med 
avvikande värde ska identifieras. 
 
 
Exempel från TIMSS 2011, uppgift nr. 9  
 
Vilket bråk är inte lika med de övriga? 
 
A. 

!
!
 

 
B. 

!
!
 

 
 

C. 
!
!
 

 
D. 

!
!
 

 
 

Operera med bråk 
 
Dessa uppgifter innefattar enklare, givna operationer med bråk. Räknesättet varierar mellan 
addition och subtraktion. 
 
Exempel TIMSS 2007 uppgift nr 1 
 
!
!

 - 
!
!
 = 

 

A. 
!
!
 

 
B. 

!
!"

 
 

 
C. 

!
!"

 
 

D. 3 
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Ej given operation 
 
I ett problem där operationen ej är given så förtäljer inte uppgiften för läsaren explicit vilket/vilka 
räknesätt som behövs för att lösa uppgiften. En ej given operation är den enda gemensamma 
nämnare i denna analyskategori, i övrigt förekommer uppgifterna i stor variation av språkstruktur, 
matematiskt innehåll och komplexitet. 
 
Exempel TIMSS 2007 uppgift nr. 18 
 
Förra året var det 92 pojkar och 83 flickor i Mariaskolan. I år är det 210 elever, och 97 är pojkar. 
Hur många fler flickor är det i år än det var förra året? Visa din uträkning. 
Svar: 
 
 

Multiplikation av höga faktorer 
 
En utveckling av analyskategorin är ”multiplikation där samtliga faktorer överstiger tio och ingen 
av faktorerna är 100, 1000, 10000 och så vidare”. Anledningen till uteslutande av 100, 1000, 10000 
och så vidare, är för att de talen besitter en alldeles särskild roll i multiplikationer och 
tillvägagångssättet för att operera med dem skiljer sig avsevärt från exempelvis 14 × 62. 
 
 
Exempel TIMSS 2007 uppgift nr. 37 
 
multiplicera 53 x 26           
Svar: 
 
 

Textförvanskande uppgifter/problem 
 
Denna typ av uppgift har någon form av textbaserat innehåll som kan försvåra elevens förståelse av 
uppgiften. Det handlar exempelvis om uppgifter som baserar sig på aktiviteter utanför elevernas 
normala referensramar(Skolverket, mer än matematik, 2007), uppgifter som är textrika eller där 
texten försvårar tolkningen av problemet. 
 
 
Exempel TIMSS 2011 uppgift nr. 10 
 
Under en fotbollsturnering får lagen: 
 
3 poäng för seger 
1 poäng för oavgjort 
0 poäng för förlust 
 
Zedland har 11 poäng 
Vilket är det minsta antalet matcher som Zedland kan ha spelat? 
Svar: 
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När vi har jämfört uppgifterna i läroböckerna med de faktorer som eleverna uppvisade problem 
med i TIMSS har vi undersökt en analyskategori i taget och gått igenom läroböckerna för att se om 
uppgifter som behandlar liknande problem återfinns. Vi har valt att endast undersöka förekomsten 
av liknande uppgifter i läromedlen, då frekvensen av sådana uppgifter inte är aktuell i denna 
analys. Om elever uppvisar svårigheter med exempelvis kort division med hög täljare i TIMSS, 
undersöker vi om sådana uppgifter förekommer i de läromedel som vi har valt ut. Visar det sig att 
liknande uppgifter förekommer har vi markerat att så är fallet och vise versa om det inte gör det. En 
sammanställning av den analysen visas i tabell under ”Resultat”. 

Metod för granskning av matematiska uttryck och 
nivåöverensstämmelse 

 
För att tydligt utveckla vad som menas med ”matematiska uttryck” ges följande förklaring: 
”Ett uttryck är i matematik en kombination av siffror, operatorer, grupperande symboler (som 
klammer och parentes) och/eller variabler ordnade på ett meningsfullt sätt så att uttrycket kan bli 
utvärderat.” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Matematiskt_uttryck) 
 
Utveckling av termer i ovanstående citat: 
Term Förklaring Exempel 
Siffror talsymboler 0,1,2,3,4,5 
Operatorer symboler som representerar 

en matematisk operation 
+, -, x, / 
 

Grupperade symboler Symboler vars placering 
bestämmer räkneordningen i 
matematiska uttryck 

Parenteser – ( ), [ ], } { 

Variabler Okända värden, ofta 
representerade av bokstäver 

I ekvationen x + 1 = 3, är x 
en variabel 

Tabell 2 
 
För att besvara frågeställningen: ”Kräver uppgifterna i svenska matematikläromedel 
samma kunskap hos eleverna som uppgifterna i TIMSS?” tas följande faktorer i beaktning: 
• Om uppgiften kräver en algoritm med fler steg än vad som exemplifieras i läromedlen.  
• Om information för hur en sådan uppgift ska lösas förekommer i läromedlen. 
 
Med de TIMSS-frågor som sållats ut genom tidigare nämnda urvalsmetod ska sedan en 
analys genomföras. Analysen syftar till att granska följande faktorer: 
• Vilken typ av matematiska uttryck innehåller TIMSS-uppgiften 
• Innehåller TIMSS-uppgiften matematiska uttryck som överensstämmer med läromedlen 
• Innehåller läromedlen uppgifter som är likartade och kräver samma operation som 

TIMSS-uppgiften 
• Om TIMSS-uppgiftens svårighetsgrad överensstämmer med liknande uppgifter i 

läromedlen 
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Metod för granskning av språket 
 
För att begränsa arbetets omfång har analysfaktorerna begränsats till följande: 
 

• Om uppgiften innehåller signalord. Ord som gör att eleven förknippar det matematiska 
problemet med ett visst räknesätt (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

 
• Om uppgiften innehåller symboler eller bilder som tar fokus från texten (Myndigheten för 

skolutveckling, 2007). 
 

• Om uppgiften innehåller tvetydiga eller missledande ord. Exempel: platsen på kartan är 
utmärkt med ett kryss (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

 
• Om uppgiften innehåller text som syftar till specifika referensramar, exempelvis olika typer 

av sporter eller händelser som är förknippade med en speciell kultur såsom midsommar 
(Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

 
När alla frågor i TIMSS har blivit granskade i enlighet med de kriterier från ovanstående lista har 
tre frågor, från respektive prov, sorterats ut där procentandelen korrekt svar är lägst och som är 
textbaserade uppgifter. Eftersom vissa uppgifter endast består av en matematisk uppställning utan 
text är de inte intressanta för oss i denna del av analysen och dessa uppgifter bortses då från. 
Därefter identifieras vad de frågorna behandlar inom ämnet matematik, vilka faktorer för problem 
de innehåller och jämförs sedan med liknande uppgifter ur läroböckerna. På detta sätt synliggörs 
det om eleverna är vana vid denna typ av texter och uppgifter eller om det faktiskt är så att språket 
skiljer sig mellan läromedlen och uppgifterna i TIMSS. 
 
Förklaring av kolumnernas rubriker i tabell 3 och 4:  
 

• ”Fråga nr.” menar vilket nummer uppgiften i fråga har i respektive TIMSS-undersökning. 
 

• Med ”Korrekt svar i %” menas hur många procent av de svenska eleverna som har svarat 
korrekt på uppgiften. 

 
• Med ”signalord” menas ord som gör att eleven förknippar det matematiska problemet med 

ett visst räknesätt (Pettersson m.fl. 1996). 
 

• Rubriken ”Symboler/Bilder” avser om uppgiften innehåller symboler eller bilder som leder 
elevens fokus från texten (Pettersson m.fl. 1996). 

 
• Rubriken ”Tvetydiga ord” avser om uppgiften innehåller ord eller uttryck som kan ha olika 

meningar beroende på sammanhang. 
 

• Med ”Referensram” menas om uppgiften innehåller text som syftar till specifika 
referensramar, att eleven har kännedom om specifika situationer. 
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Studiens reliabilitet och validitet 

Enligt Bell (1999) beskrivs begreppet reliabilitet ”som ett mått på i vilken utsträckning ett 
instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika 
omständigheter”. Då det är individen/individerna som utför textanalysen av materialet i studien så 
är personliga utgångspunkter en påverkande faktor för metodens reliabilitet. Förutom denna faktor 
anser vi att metodens reliabilitet är hög, på grund av de konkreta begränsningar i materialet och den 
tydliga strukturen för analysens genomförande som finns beskrivet. 
 
Validitet definierar Bell (1999) som ”det mått på om en viss fråga mäter det man vill att den ska 
mäta”. Vi påstår att studiens validitet är hög då beskrivningen av metoden för urval och analys 
visar på det granskade materialets goda relevans för studiens syfte. 
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Resultat och analys 

Verbal- och bildspråkliga problemfaktorer 
 
Tabell 3 och 4 visar på vilka problemfaktorer uppgifterna i TIMSS 2007 och 2011 innehåller. Detta 
stämmer väl överens med, och svarar på, vår första frågeställning: ”Vilka problemfaktorer vid 
inläsning av textbaserade matematiska uppgifter kan identifieras i TIMSS 2007 och 2011?” 
 
TIMSS 2011 
Innehåller uppgiften: 
Fråg-
a nr. 

Korrek
t svar i 
% 

Förekomst av 
signalord 

Förekomst av 
symboler/bilder 

Förekomst 
av 
tvetydiga 
ord 

Förekomst av text 
som syftar till 
specifik 
referensram 

4 27,1 Nej Ja Nej Ja – 
sportkort/djurkort 

5 27,1 Nej Ja Nej Ja - 
sportkort/djurkort 

9 31,4 Nej Nej ”bråk” Nej 
10 25,4 ”minsta” - 

subtraktion 
Nej Nej Ja - fotboll 

11 34,0 ”från” - 
subtraktion 

Ja Nej Ja – cykla 

12 5,2 Nej Nej Nej Nej 
19 15,7 ”åt”-subtraktion. 

”sammanlagt”-
addition 

Ja Nej Nej 

21 32,5 Nej Nej Nej Nej 
24 33,2 ”från”-

subtraktion 
Ja ”regel” Nej 

25 30,9 Nej Nej ”rymmer” Nej 
30 39,2 ”åt”-subtraktion Ja Nej Nej 
35 37,7 ”större än”- 

addition 
Ja Nej Nej 

39 38,0 ”fortsattes”- 
addition 

Ja ”figurer” 
”figur” 

Nej 

Tabell 3 
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TIMSS 2007 
Innehåller uppgiften: 
Fråg-
a nr. 

Korrekt 
svar i % 

Förekomst av 
signalord 

Förekomst av 
symboler/bilder 

Förekomst 
av 
tvetydiga 
ord 

Förekomst 
av text som 
syftar till 
specifik 
referensram 

1 37,1 Nej Nej Nej Nej 
3 38,6 ”kortare”-subtraktion Nej Nej Nej 
7 18,5 ”saknas”-subtraktion Ja Nej Nej 
9 7,1 ”från”-subtraktion Ja ”regel” Nej 
10 38,8 ”fler”-addition Nej Nej Nej 
12 8,4 Nej Nej Nej Nej 
13 32,3 ”dubbelt”-addition, 

multiplikation 
Nej ”zed” Nej 

16 24,8 ”från”-subtraktion Ja ”regel” Nej 
18 17,8 ”fler”-addition Nej Nej Nej 
20 10,1 Nej Nej Nej Nej 
30 31,9 Nej Ja Nej Nej 
33 10,3 Nej Ja ”bråken” Nej 
34 18,8 Nej Ja Nej Nej 
37 4,2 Nej Nej Nej Nej 
Tabell 4 
 
Ovanstående tabeller (Tabell 3 & 4) visar att de granskade uppgifterna i TIMSS innehåller både 
signalord samt symboler eller bilder i 14 av de totalt 27 uppgifterna. Förekomsten av dessa är 
fördelade jämt mellan 2007 och 2011 års prov. Även förekomsten av tvetydiga eller missledande 
ord är fördelat jämt mellan proven, men det är endast i totalt åtta uppgifter de förekommer, alltså 
betydligt färre än både signalord och symboler eller bilder. En intressant aspekt som tabellerna 
visar är den totala avsaknaden av text som syftar till specifika referensramar i TIMSS 2007 medan 
det står att finna sådant innehåll i fyra utav 13 uppgifter i TIMSS 2011. De uppgifter där svenska 
elever har lägst andel korrekt svar innehåller inga av de problemfaktorer som har analyserats i detta 
avsnitt, förklaringen till det är att de inte är textbaserade utan består till största del av numerisk 
information. 
 
I TIMSS 2011 är det fråga nr. 4, 5 och 19 som har lägst andel korrekt svar, och är textbaserade, och 
i TIMSS 2007 är det fråga nr. 9, 18 och 20 (se tabell 3 och 4). Dessa frågor behandlar de av oss 
utvalda gemensamma analyskategorierna: 
 

• Ej givna operationer (fråga nr. 19 i TIMSS 2011 samt fråga nr. 18 och 20 i TIMSS 2007), 
vilket innebär textbaserade matematiska problem där vilket räknesätt som behövs för att 
lösa uppgiften inte är explicit uttryckt. 

 
• Identifiering utav mönster (fråga nr. 4 och 5 i TIMSS 2011 samt fråga nr. 9 i TIMSS 2007), 

vilket innebär att eleven ska analysera en given matematisk process och identifiera ett 
återkommande mönster i den processen. 
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Jämförelse med liknande uppgifter i de utvalda läromedlen 
 
I följande del jämförs de totalt sex uppgifterna från TIMSS 2007 och 2011 med liknande uppgifter i 
läromedlen. Denna jämförelse belyser de likheter och skillnader som går att utläsa och svarar även 
på studiens andra frågeställning: ”Vilka verbal- och bildspråkliga skillnader finns det mellan 
frågorna i TIMSS och utvalda svenska läromedel?” 
 

Identifiering utav mönster  

Matte Direkt Borgen 4A  
 
Det förekommer liknande uppgifter som fråga nummer 4 och 5 i TIMSS 2011 i läromedlet i fråga, 
de är dock inte textbaserade frågor utan visar olika typer av mönster med symboler och bilder. En 
jämförelse mellan dessa uppgifter är inte intressant för denna del av analysen då det endast är det 
textbaserade språket som ska undersökas. 
 
Vad gäller fråga nummer 9 i TIMSS 2007 så förekommer liknande uppgifter, som innehåller text, i 
läromedlet (exempel: Matte Direkt Borgen 4A, sid. 52, uppgift 146). Efter en granskning av texten 
i uppgifterna i läromedlet så konstateras det att texten endast innehåller en utav de utvalda 
faktorerna som kan orsaka problem för eleven.  
 

Matte Direkt Borgen 4B 
 
Då det inte förekommer några textbaserade uppgifter som liknar frågorna i TIMSS 2007 och 2011 
kan en jämförelse inte utföras. 
 

Alma A 
 
Uppgifter som liknar fråga nummer 4 och 5 i TIMSS 2011 förekommer inte i läromedlet. Däremot 
finns det uppgifter som liknar fråga nummer 9 i TIMSS 2007 (exempel: sid. 280, uppgift 8). 
Uppgiften i läromedlet innehåller, som frågan i TIMSS, både signalord och bilder. Uppgiften i 
läromedlet innehåller däremot, till skillnad från TIMSS-frågan, inte några tvetydiga eller 
missledande ord.  
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Ej givna operationer  

Matte Direkt Borgen 4A 
 
Det förekommer inte några uppgifter i läromedlet som liknar fråga nummer 19 i TIMSS 2011. 
 
Vad gäller fråga nummer 18 i TIMSS 2007 så finns det liknande uppgifter i läromedlet (exempel: 
sid. 42, uppgift 82). Både uppgiften i läromedlet och uppgiften i TIMSS innehåller signalordet 
”fler” som kan få eleverna att förknippa operationen med addition. Även om uppgifterna i sig 
liknar varandra så förekommer uppgiften i läromedlet i en serie av liknande uppgifter där exakt 
samma räknesätt krävs för att lösa problemet. På detta vis så skiljer sig alltså uppgifterna åt i den 
mening att eleven inte kan förutse vilket typ av räknesätt som ska användas i TIMSS medan eleven 
däremot kan göra det i läromedlet. 
 
Det återfinns även uppgifter i läromedlet som liknar uppgift nummer 20 i TIMSS 2007 (exempel: 
sid. 102 uppgift 78). Ingen utav uppgifterna i fråga innehåller några utav de problemfaktorer (se 
tabell 3 & 4) som kan ge elever svårigheter vid inläsning av textbaserade matematiska uppgifter. 
 

Matte Direkt Borgen 4B 
 
Det förekommer inte några uppgifter i Matte Direkt Borgen 4B som liknar fråga nummer 19 i 
TIMSS 2011 eller fråga nummer 18 i TIMSS 2007. 
 
Uppgifter som liknar fråga nummer 20 i TIMSS 2007 påträffas i läromedlet (exempel: sid. 123, 
uppgift 53). Till skillnad från uppgiften i TIMSS så innehåller frågan i läromedlet både bilder som 
kan distrahera eleven vid inläsningen av uppgiften och text som syftar till en specifik referensram. I 
detta fall är det alltså uppgiften i läromedlet som innehåller flest utav de granskade 
problemfaktorerna (se tabell 3 & 4). 
 

Alma A 
 
Då uppgifter som behandlar det matematiska uttrycket ”bråk” inte förekommer i Alma A så 
återfinns heller inte några uppgifter som liknar fråga nummer 19 i TIMSS 2011 eftersom det är just 
detta uppgiften i fråga handlar om. 
 
Det förekommer heller inte någon uppgift som liknar fråga nummer 18 i TIMSS 2007 i läromedlet. 
 
Det finns däremot uppgifter i läromedlet som liknar fråga nummer 20 i TIMSS 2007 (exempel: sid. 
118, uppgift 681). Till skillnad från uppgiften i TIMSS så innehåller uppgiften i läromedlet även 
bilder.  
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Matematiska uttryck och nivåöverensstämmelse 
 
Tabell 5, 6 och 7 med tillhörande text visar koherensen mellan TIMSS och de utvalda läromedlens 
matematiska uttryck samt om dess svårighetsgrad överensstämmer. Detta besvarar då 
frågeställningarna: ”Hur uttrycks de matematiska symbolerna i TIMSS jämfört med de utvalda 
svenska läromedlen?” samt ”Kräver uppgifterna i svenska matematikläromedel samma kunskap 
hos eleverna som uppgifterna i TIMSS?” 

Identifiera storlek av givna bråk  
 
TIMSS-fråga 
årgång & 
nummer 

Korrekt svar 
i % 

Matematiskt 
uttryck 

Uttryck, 
korelation 
med 
läromedel 

Uppgift, 
korelation 
med 
läromedel 

Svårighetsgr
ad, 
korelation 
med 
läromedel 

2007 - 33 10,3 Bråk Ja Nej Nej 
2011 - 9 31,4 Bråk Ja Ja Nej 
2011 - 30 39,2 Bråk Ja Ja Nej 
2011 - 35 37,7 Bråk Ja Nej Nej 
Tabell 5 
 
I analysen av TIMSS-frågorna ser vi att svenska elever har svårigheter att identifiera värdet av 
givna bråk och att storleksordna dem. De svenska elevernas korrekta svarsprocent ligger under den 
gräns på 40 procent som vi har satt som gräns i undersökningen på samtliga TIMSS-frågor inom 
den analyskategorin. 
 
I analysen av vårt urval av läroböcker framkommer det att bråk till stor del är frånvarande i 
matematikböcker för elever i årskurs fyra. Av det analyserade materialet är det endast Matte Direkt 
Borgen 4B som behandlar bråk överhuvudtaget. I Matte direkt-serien är detta elevernas första möte 
med bråk och i läroboken framställs bråk genom situationer som en del av en helhet. Detta gestaltas 
genom att ett tal skrivet i bråkform jämförs med en, i relation med bråket, delvis ifylld figur. Det 
skulle kunna påstås att denna problematik motverkas genom att det uttryckligen står skrivet att 
frågan behandlar bråk i flertalet, men inte alla, av denna typ av frågor i TIMSS. Men för en elev 
som inte tidigare introducerats för bråk kan en sådan klargörelse näppeligen besitta någon 
avgörande effekt. 

Operera med bråk  
 
TIMSS-fråga 
årgång & 
nummer 

Korrekt svar 
i % 

Matematiskt 
uttryck 

Uttryck, 
korelation 
med 
läromedel 

Uppgift, 
korelation 
med 
läromedel 

Svårighetsgr
ad, 
korelation 
med 
läromedel 

2007 - 1 37,1 Bråk Ja Nej Nej 
2007 - 12 18,8 /  och variabel Nej Nej Nej 
2007 - 34 18,8 Bråk Ja Nej Nej 
2011 - 19 15,7 Bråk Ja Nej Nej 
Tabell 6 
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På samma vis som de svenska eleverna uppvisar problem med att storleksordna givna bråk så pekar 
vår analys på svårigheter hos eleverna att göra uträkningar i kombination med bråk. Då 
identifikation av bråkets storlek är en förkunskap som krävs för att kunna operera med bråk så är 
detta inte särskilt förvånansvärt. Som tidigare nämnt är Matte Direkt Borgen 4B den enda lärobok i 
vårt urval som behandlar bråk. Innehållet i läromedlet är dock begränsat till att identifiera storleken 
av bråk och att bekanta sig med relationen mellan tal i bråkform och bråk som gestaltas i figurer. 
Från de läromedlen som ingår i studien finns för elever inget stöd att hämta vid operation med bråk. 

Multiplikation med flersiffriga faktorer  
 
TIMSS-fråga 
årgång & 
nummer 

Korrekt svar 
i % 

Matematiskt 
uttryck 

Uttryck, 
korelation 
med 
läromedel 

Uppgift, 
korelation 
med 
läromedel 

Svårighetsgr
ad, 
korelation 
med 
läromedel 

2007 - 37 4,2 Siffror - 53, 
26 
Operator - ･ 

Ja Ja Nej 

2011 - 12 5,2 Siffror - 23, 
19 
Operator - ･ 

Ja Ja Nej 

Tabell 7 
 
Analysen visar att endast uppgifternas svårighetsgrad skiljer sig från utvalda läromedel. I 
diskussionsavsnittet ”Resultat i förhållande till tidigare forskning” problematiseras detta och där 
påvisas även varför detta kan vara en så pass kritisk beståndsdel. 
 
 

Slutsats 
 
Resultatet tyder på att svenska elever har bristande kunskaper vid mer krävande multiplikationer. 
Internationellt sett är detta inte särskilt uppseendeväckande då de flesta elever som deltar i TIMSS 
sliter med dessa multiplikationsuppgifter. Dock är svenska elevers resultat för dessa uppgifter 
markant sämre än det internationella snittet, som ligger mellan 34-36% i andel korrekta svar. 
Andelen svenska elever som svarar korrekt på samma uppgifter ligger, som tabell 7 visar, mellan 4-
5%. Som tidigare nämnt framkommer det i analysen av läromedel att det inte förekommer några 
uppgifter eller exempel på multiplikationens långa algoritm, som är ett nödvändigt verktyg för att 
kunna lösa uppgifter av den typ som förekommer i TIMSS.  
 
Genom resultatet av analysen kan det även konstateras att det finns vissa skillnader för hur de 
matematiska symbolerna tar sitt uttryck i TIMSS och de granskade läromedlen. Exempelvis 
uppvisar både TIMSS och läroböckerna en stor variation vid representationen av variabel. TIMSS-
uppgifter som innehåller variabel förekommer i flera av våra analyskategorier. I TIMSS 
representeras oftast en variabel genom en vanlig geometrisk figur, som triangel eller kvadrat. Utav 
läroböckerna är Alma A den med mest restriktiva representationer av variabler. Där är alfabetiska 
bokstäver de överhängande mest frekventa symboler som framför allt används för att representera 
ett okänt tal, men ett fåtal rektanglar eller ”tomma rutor” förekommer också. Matte Direkt Borgen 
har däremot ett vitt spann av geometriska figurer, frågetecken, bilder och liknande i sin 
varibelrepresentation. TIMSS-undersökningarna och Skolverkets granskning av TIMSS 2007 visar 
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dock att detta breda representationspann i sig inte är ett hinder för svenska elever (Skolverket, 
2008). 
 
Resultatet av denna studie konstaterar alltså att de svenska elevernas dåliga resultat inte beror på 
skillnaderna i hur uppgifterna är, verbal- eller symbolspråkligt, konstruerade då många utav de 
granskade uppgifterna i läromedlen innehåller fler eller lika många konstaterade problemfaktorer 
som de i TIMSS. Resultatet pekar även på att många utav de uppgifter i TIMSS där färre än 40 % 
har svarat rätt så är svårighetsgraden betydligt högre gällande operationer och uträkningar än hos 
liknande uppgifter i läromedlen. En ytterligare slutsats blir att om svenska elever, genom 
läromedlen, är vana vid att räkna exempelvis multiplikation med korta algoritmer och det i TIMSS-
uppgifterna krävs en uträkning med långa algoritmer så blir resultatet lidande. 
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Diskussion  

 
Diskussionen är uppdelad i tre delar. Den första delen avser att diskutera studiens resultat. I den 
andra delen diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning. Sist följer en avslutande 
diskussion. 
 

Resultatsdiskussion 
 
Även om alla kategorier för de granskade problemfaktorerna gällande språket finns representerade i 
de utvalda TIMSS-frågorna (se tabell 3 & 4), så förekommer det uppgifter i läromedlen som 
innehåller fler problemfaktorer än vad uppgifterna i TIMSS gör. En möjlighet, om än liten, skulle 
kunna vara att eleverna upplever svårigheter med frågorna i TIMSS eftersom de inte innehåller lika 
många svårigheter, att de helt enkelt inte är vana med denna typ av text och att det är detta som 
förvirrar dem. Vi anser dock att denna teori är långsökt och föga trolig. Att detta, att uppgifterna i 
läromedlen är svårare för eleverna, skulle vara en faktor till de svenska elevernas dåliga resultat har 
vi svårt att se. Om eleverna är vana vid uppgifter som är både grammatiskt svårare och innehåller 
fler problemfaktorer än uppgifterna i TIMSS så borde deras resultat snarare bli bättre då TIMSS-
frågorna verkar vara konstruerade genom en minimalisering av konstaterade problemfaktorer. Det 
går alltså inte, enligt våra resultat, att konstatera att TIMSS-frågorna innehåller fler 
problemfaktorer än uppgifterna i elevernas läromedel och att det är på grund av detta som svenska 
elever presterar dåligt i dessa undersökningar. Resultatet av denna analys påvisar visserligen en del 
skillnader i språket mellan uppgifterna i TIMSS och de utvalda läromedlen. Skillnaderna är dock 
väldigt små och om något ska framhävas är det, som tidigare nämnt, uppgifterna i läromedlen som 
innehåller fler problemfaktorer för eleverna vid inläsning av matematiska tal, inte uppgifterna i 
TIMSS. 
 
 
Vad gäller TIMSS-uppgifternas syftande till elevers specifika referensramar så förekommer det 
visserligen sådana uppgifter men de är relativt ”vanliga” referensramar såsom fotboll, att byta 
sportkort eller att cykla. Vi anser att de flesta elever i svenska skolor på något sätt har kommit i 
kontakt med liknande aktiviteter och att detta då inte borde påverka deras resultat i TIMSS. 
Däremot så syftar många uppgifter i läromedlen till specifika referensramar. Alma A innehåller ofta 
uppgifter som syftar till referensramar såsom exempelvis skidsemester eller skridskoåkning. I 
dagens multikulturella klassrum där elever med olika social-, kulturell- och ekonomisk bakgrund 
samspelar är det inte alls säkert att alla elever har upplevt en skidsemester eller skridskoåkning. För 
elever som kommer från andra länder än de nordiska är det inte ens säkert att de har upplevt snö 
tidigare och sådana uppgifter kan då bli svåra för dem att förstå även om de skulle klara av dem 
rent matematiskt. Då urvalet av granskade problemfaktorer är begränsat visar inte resultatet 
huruvida uppgifterna innehåller exempelvis grammatiska svårigheter, men i urvalsprocessen av 
problemfaktorer visades inga indikationer på att uppgifterna i TIMSS på något sätt skulle vara 
grammatiskt svårare än uppgifterna i de granskade läromedlen.  
 
Förutom representationsvariationen av variabel och ovan nämnda operator för division så har de 
matematiska uttrycken i TIMSS och vårt urval av matematikläromedel god koherens. 
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Resultat i förhållande till tidigare forskning 
 
 

Matematiska språket 
Både Schleppegrell (2007) och Abedi & Lord (2001) visar på vikten av språket gällande 
matematik, inte bara matematiska uttryck och symboler utan även den ofta tekniska 
meningsbyggnaden. De (Schleppegrell, 2007 & Abedi & Lord, 2001) menar att lärare ofta 
identifierar matematiska uttryck och att eleverna måste utöka deras vokabulär som det största 
problemet medan deras forskning visar på att grammatiken i textbaserade matematiska problem har 
en stor betydelse för hur väl eleverna förstår problemet. I vår analys har vi inte fått fram något 
resultat som pekar på att språket i TIMSS på något sätt är svårare eller skapar större problem för 
eleverna än språket i läromedlen. Både gällande grammatiska svårigheter och matematiska uttryck 
eller tvetydiga ord så ser vi ingen markant skillnad mellan läromedlen och uppgifterna i TIMSS, 
om något så innehåller uppgifterna i läromedlen fler svårigheter gällande dessa aspekter än de i 
TIMSS.  

Icke givna operationer 
Uppgifter med icke givna operationer förekommer i förhållandevis hög grad i TIMSS. Sådana 
uppgifter förekommer även i de utvalda läromedlen men det finns emellertid vissa viktiga 
skillnader. Den mest avgörande skillnaden mellan TIMSS och läromedlen är strukturen för hur 
dessa uppgifter presenteras. Under arbetets gång har vi observerat en trend i matematikböcker som 
bekräftar Löwings & Kilborns (2002) påstående om att matematikböckernas uppbyggnad, med 
avsnitt dedikerade åt ett specifikt räknesätt, möjliggör att elever kan svara på uppgifter med icke 
givna operationer utan att reflektera över olika lösningsalternativ. Det finns även uppgifter i 
läromedlen där kapitlet i sig inte röjer vilket räknesätt som ska användas men dessa återfinns då i 
en serie av liknande tal. Det är alltså egentligen bara den första uppgiften i serien som är en uppgift 
utan given operation då resterande uppgifter följer samma mönster. TIMSS saknar denna 
uppgiftsstruktur vilket leder till att eleverna inte kan förlita sig på ett upprepande mönster för att 
”fuska” sig till rätt val av operation. Däremot har läromedlen och TIMSS en liknande struktur i 
frågeformuleringen i den meningen att all numerisk information alltid ska användas i lösningen, 
något som problematiseras av Ahlberg (1995).   

Bråk och operatorer 
I TIMSS 2007 och TIMSS 2011 representeras bråk som antingen en del av en hel eller som ett tal. 
Som tidigare nämnts har forskning pekat på att det är i bråkets egenskap som en del av en hel som 
är lättast för elever att uppfatta. I de läromedel som granskats i studien är det också i dessa 
situationer som eleverna stöter på bråk. 
 
Problematiken med hur bråk, eller rättare sagt division, representeras (Löwing, 2008) i svenska 
skolan aktualiseras i och med TIMSS-undersökningarna. I Sverige skriver vi bråk och division på 
samma sätt, med ett horisontellt streck som skiljer täljaren och nämnaren. I TIMSS används tecknet 
”/” som operator för division, ett tecken som svenska elever alltså inte har kunnat bekanta sig med 
via de läromedel som granskats i denna studie. Svenska elever har också en låg procentsats av 
korrekta svar i uppgifter där ”/” är en operator. Svenska elevers resultat för TIMSS-uppgifter av 
detta slag är dessutom väsentligt lägre än det internationella snittet. Divisionsuppgifter av denna 
sort fanns dock inte representerat i TIMSS 2011 varför fenomenet inte är en av våra 
analyskategorier då det inte matchade vår avgränsningsmetod.  
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Ej överensstämmande svårighetsgrad 
I den jämförande analysen av TIMSS och de utvalda läromedlen märks ett mönster av problematik 
för eleverna att svara rätt på de TIMSS-uppgifter vars svårighetsgrad överskrider innehållet i 
läromedlen. Här följer ett exempel på en sådan situation. 
 
Matte direkt borgen 4B och Alma A innehåller båda ett stort antal multiplikationsuppgifter där den 
ena faktorn är ett flersiffrigt tal och den andra faktorn är ett ental. I läroböckerna finns även 
beskrivet olika metoder för att beräkna sådana multiplikationer, exempelvis genom algoritmer. Den 
vanligaste algoritmen för multiplikation som förekommer i läroböckerna är en så kallad kort 
algoritm (Löwing, 2008) och ser ut som följande:  
 
 
 
 
 
Det som i denna fråga skiljer innehållet mellan de utvalda läromedlen och TIMSS-proven är att 
läromedlen saknar uppgifter som vanligtvis beräknas med lång algoritm (Löwing, 2008). Nedan 
följer ett exempel en fråga från TIMSS med flersiffriga faktorer som kan beräknas med lång 
algoritm. 
 
TIMSS 2007, fråga nummer 37 
 
Multiplicera 53 × 26 
 
Uträkningen av ovanstående fråga med lång algoritm ser ut som följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lång algoritm är bevisligen en betydligt mer krävande operation än en kort algoritm då 
faktorerna först multipliceras i fyra led och därefter adderas. Det är föga förvånande att elever som 
använder läroböcker där uppgifter och modellförklaringar av denna typ saknas, har en underhaltig 
förutsättning att ge ett korrekt svar på en sådan uppgift som exemplet visar. 
 
 

Avslutande diskussion 
 
Syftet med denna studie är att jämföra det språkliga innehållet och kunskapsnivån mellan TIMSS 
och utvalda läromedel. I och med studiens metod, resultat och analys är frågeställningarna 
besvarade och vi anser då att även studiens syfte är uppnått. 
 
Då det endast är tre svenska läromedel granskade i denna analys så kan vi inte säga att resultatet är 
generellt. En bredare analys där fler svenska läromedel i matematik, uppgifter från TIMSS, 
analyskategorier samt problemfaktorer vid inläsning av textbaserade matematiska tal blir granskade 
menar vi vore en bra fortsättning för att kunna fastställa om resultatet av vår analys kan anses som 
ett generellt resultat. 
 

56 
×    3 

168 

53 
× 26 

18 
300 
60 

 +1000 
1378 
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Det vi däremot har upptäckt i och med detta arbete är den avsaknad av liknande uppgifter i 
läromedlen som de TIMSS-frågor där svenska elever har underpresterat. En analys av hur 
innehållet i svenska läromedel förhåller sig till kunskapskraven i gällande läroplan och hur de 
kunskapskraven i sin tur förhåller sig till innehållet i internationella studier vore intressant att se. 
Eftersom matematikundervisningen i svenska skolor idag är väldigt läroboksstyrd (Lusten att lära, 
skolverket) är det då inte så konstigt att eleverna presterar dåligt på internationella tester där flera 
utav uppgifterna i TIMSS behandlar vissa aspekter av matematik som svenska elever inte har haft 
någon kontakt med över huvud taget. Som ett exempel så är det endast en utav de tre läromedel vi 
har granskat som innehåller tal i bråkform, vilket kan återspeglas i det dåligt resultat på de 
uppgifter i TIMSS som behandlar just detta. 
 
 
Eftersom matematikundervisningen i Sverige har sin tyngd i de läromedel som finns tillgängliga 
(Skolverket, 2003) och att läromedlen i fråga inte ger eleverna den kunskap som krävs för att kunna 
lösa många utav uppgifterna i TIMSS, så ställer vi oss frågan om det då är svenska elever som 
presterar dåligt eller om det framför allt är korrelationen mellan innehållet i läromedlen och 
uppgifterna i TIMSS som är undermålig? Om eleverna till exempel inte har fått lära sig en metod 
för att räknar multiplikation med långa algoritmer i matematikundervisningen, hur stor chans har de 
då att räkna ut en liknande uppgift i TIMSS?  
 
Sedan nedläggningen av Statens Institut för Läromedelsinformation har inga regelbundna, större 
granskningar av läromedel gjorts (Reichenberg, 2014) då det ansvaret har pålagts den enskilda 
läraren. Vi ser att detta kan vara ett problem då inga åtgärder gjorts för att säkerställa lärarnas 
kompetens vid val av läromedel, vare sig i lärarutbildningen eller som kompetensutveckling för 
redan verksamma lärare. Vi har flera gånger i detta arbete tagit upp förhållandet mellan läromedel 
och matematikundervisningen i svensk skola. Att läroboken har ett sådant stort inflytande på 
undervisningen anser vi vara problematiskt då risken är överhängande att många lärare lutar sin 
undervisning mot ett läromedel som inte håller måttet till den internationella standarden. 
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