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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka om och till vilken grad det matematiska innehållet i 

TIMSS kunskapsprov i matematik 2007/2011 för elever i årskurs 4 skiljer sig från det 

matematiska innehållet i svenska läromedel för elever i årskurs 4. Studien har två frågeställningar 

som lyder: Hur ser eventuella likheter ut mellan frekvensen av ett visst matematiskt innehåll i svenska läromedel 

och svenska elevers resultat på det specifika matematiska innehållet i TIMSS kunskapsprov 2007/2011 i 

årskurs 4? och Hur ser eventuella skillnader ut mellan frekvensen av ett visst matematiskt innehåll i svenska 

läromedel och svenska elevers resultat på det specifika matematiska innehållet i TIMSS kunskapsprov 

2007/2011 i årskurs 4? 

Metoden som används för att svara på studiens frågeställningar är en kvantitativ 

innehållsanalys där 29 077 uppgifter i 16 svenska läromedel i matematik för årskurs 4 samt 

TIMSS kunskapsprov 2007 och 2011 i matematik för samma årskurs har analyserats och 

jämförts. Läromedlen i denna studie är begränsade till läromedel som är tryckta mellan åren 1995-

2010, för att de ska vara anpassade till den läroplan som gällde då dessa TIMSS-undersökningar 

genomfördes.  För att kunna analysera materialet har ett analysverktyg med noggrant definierade 

analysvariabler konstruerats. Analysvariablerna är utarbetade från de uppgifter i TIMSS där 

andelen korrekt svar antingen överstiger 85 % eller understiger 10 % för svenska elever i årskurs 

4. Med hjälp av analysverktyget har en kvantifiering av uppgifter med ett visst matematiskt 

innehåll i svenska läromedel kunnat genomföras, för att sedan jämföras med svenska elevers 

resultat i tidigare nämnda kunskapsprov i TIMSS. Resultatet av denna studie visar att svenska 

elever i årskurs 4 lyckas väl i TIMSS på den typ av matematikuppgifter som i högre frekvens 

återfinns i läromedlen. Matematikuppgifter av den typ som svenska eleverna har en lägre andel 

korrekt svar än 10% i TIMSS återfinns i betydligt mindre andel i de granskade läromedlen.  

Slutsatserna för denna studie är att det matematiska innehållet skiljer sig åt mellan svenska 

läromedel och TIMSS och att svenska elever presterar bättre på de uppgifter i TIMSS som 

återfinns i högre grad i läromedlen. De granskade svenska läromedlen speglar inte samma 

matematiska innehåll eller kunskaper som TIMSS 2007 och 2011. 
 
Nyckelord: TIMSS, matematik, årskurs 4, läromedel, kvantitativ innehållsanalys. 
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Inledning 

Under vårterminen 2015 genomförde vi, i samband med kursen Självständigt arbete I, en 

undersökning mellan det språkliga innehållet i TIMSS - Trends in International Mathematics and 

Science Study matematikavsnitt för elever i årskurs 4 och ett urval av matematikläromedel för 

samma målgrupp. Bakgrunden till arbetet låg i svenska elevers försämrade resultat i 

internationella studier och syftet med vårt arbete var att undersöka koherensen i 

matematikuppgifternas språkliga formuleringar i TIMSS och språket i matematikuppgifter i 

urvalet av svenska läromedel. Resultatet av arbetet visade att det återfanns färre språkliga 

problemfaktorer i TIMSS i jämförelse med de läromedel som ingick i undersökningen. En 

upptäckt som gjordes i samband med studien, men som inte undersöktes vidare då den inte 

ingick i studiens syfte och frågeställning, var den bristande korrelationen i det matematiska 

innehållet i analysmaterialet. Eftersom att en del av studiens avgränsning i de undersökta TIMSS-

frågorna var att endast analysera frågor där svenska elever hade en lägre korrekt svarsfrekvens än 

40 % stod det snart klart för oss att det matematiska innehållet i urvalet av TIMSS-frågor och 

innehållet i de analyserade läromedlen skiljde sig åt. Vi utlyste då att det kunde vara av intresse av 

att undersöka koherensen mellan det matematiska innehållet i TIMSS, där svenska elever 

underpresterat, och det matematiska innehållet i svenska matematikläromedel. En eventuell brist i 

överensstämmelsen mellan matematiskt innehåll i läromedel och internationella studier skulle då 

till viss del kunna svara på varför svenska elever presterar så lågt i dessa studier.  Sedan studien 

Som man frågar får man svar (Högberg & Janson, 2015) publicerades har oss veterligen inte någon 

vidare studie som behandlar koherensen mellan innehållet i svenska läromedel och internationella 

tester genomförts. 

 

Aktörer i den svenska skolan har under en längre tid kunnat bevittna elevernas alarmerande 

trend av försämrade resultat i internationella studier. Elever i årskurs 4 deltog i TIMSS för första 

gången 2007 och resultatet i matematik visade att svenska elever hade presterat under 

genomsnittet för de EU/OECD-länder som deltar i undersökningen (Skolverket, 2008a). 

Resultatet för TIMSS 2011 visade att svenska elever i årskurs 4 låg kvar på samma nivå, samtidigt 

som våra grannländer Danmark och Norge lyckats bryta trenden och förbättrat sina respektive 

resultat (Skolverket, 2012). Än mer alarmerade är resultaten i matematik för svenska elever i 

årskurs 8, där vi ser ett konstant försämrat resultat sedan den första undersökningen 1995 

(Skolverket, 2012). Bland elever i årskurs 8 är Sverige det land som försämrat sitt resultat i 

matematik mest under perioden 1995-2011. Dessa försämrade resultat sker inte i ett 

utbildningspolitiskt vakuum utan dessa resultat utgör tvärtom en grogrund för förslag på olika 

åtgärder i debatten om svensk skola. Samtidigt som resultaten i undersökningarna många gånger 

fått ett stort utrymme i den utbildningspolitiska diskursen har fler röster börjat ställa krav på att 
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dessa undersökningar bör sättas i korrekt kontext, så att dess påverkan på svensk skolan kan ges i 

mer rättvis proportion (Dagens nyheter 2008-08-25; Skola och Samhälle, 2010-02-12). 
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Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en bakgrund om TIMSS som undersöker trender över tid i 

matematik och naturvetenskap. Då resultaten i TIMSS och andra internationella studier har visat 

sig påverka den svenska skolan ges även en kort redogörelse kring hur resultaten i dessa studier 

bemöts medialt och politiskt. 

Media och Politik  

Att Sverige deltar i internationella undersökningar för att dess resultat ska utgöra ett bidrag i 

debatten om den svenska skolan är ett uttalat syfte (Skolverket, 2008a). Svenska elevers 

försämrade resultat i stora internationella undersökningar har också under de senare åren fått stor 

medial uppmärksamhet. Allra mest uppmärksammat var svenska elevers resultat i PISA-

undersökningen 2012, som när den presenterades i december 2013 skapade en omfattande debatt 

kring den svenska skolan. Även resultaten i undersökningar som TIMSS och PIRLS sätter spår i 

den utbildningspolitiska diskursen. I samband med publiceringen av resultatet i 2007 års TIMSS-

undersökning, där svenska elever presterat sämre i matematik än vid tidigare undersökningar, 

gjorde dåvarande utbildningsminister Jan Björklund direkta kopplingar mellan svenska elevers 

försämrade resultat i undersökningen och kommande omstruktureringar i den svenska 

utbildningspolitiken (Svenska dagbladet, 2009-12-09). Man kan alltså tydligt uppfatta att svenska 

elevers försämrade prestationer i internationella undersökningar har effekt på 

utbildningspolitiken. Med andra ord kan man påstå att innehållet i internationella 

kunskapsmätningar signalerar vad som anses som viktiga kunskaper och färdigheter. 

TIMSS  

TIMSS är en av de stora internationella mätningar av elevers kunskaper som Sverige, sedan 

flera år tillbaka, deltar i. TIMSS är en återkommande undersökning och dess syfte är att 

undersöka trender i elevers prestationer och studera skillnader mellan nationella 

utbildningssystem för att på så vis bidra till att förbättra undervisningen och lärandet i matematik 

och naturvetenskap runt om i världen (Mullis, Martin & Foy, 2008). Undersökningen organiseras 

av IEA - International Association for Evaluation of Education Achiments, ett oberoende, internationellt 

kooperativ av statliga forskningsinstitut som förutom TIMSS även organiserar PIRLS - Progress in 

International Reading Literacy Study, som syftar till att undersöka elevers läsförmåga och attityder till 

läsning  (IEA, 2016). IEA har som övergripande uppdrag att genomföra större studier om 

utbildningssystem och utbildningsresultat på internationell nivå. Organisationens mål är att skapa 

förståelse över utbildningssystem och effekter av olika förhållningssätt både nationellt och 

internationellt (IEA, 2016). TIMSS-undersökningarna utförs i intervaller om fyra år och riktar sig 
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till elever i årskurs 4 och årskurs 8. På grund av denna intervall uppnås en viss kontinuitet då 

elevkullen som deltog i undersökningen i årskurs 4, går i årskurs 8 när nästa undersökning 

genomförs. De första undersökningarna som Sverige deltog i var under 1995 och 2003 och 

riktade sig då enbart till elever i årskurs 8. Från 2007 kom undersökningarna även att inkludera 

svenska elever i årskurs 4, och sedan dess har dessa elever även deltagit i TIMSS 2011 och TIMSS 

2015. 

 

Hur TIMSS genomförs och vem som del tar 

I TIMSS 2007 deltog nära 425 000 elever från 59 olika länder. 37 länder medverkade i studien 

för årskurs 4 och 50 länder för studien i årskurs 8. I Sverige deltog cirka 4 700 elever från 155 

skolor i årskurs 4 och cirka 5 200 elever från 159 skolor i årskurs 8. I TIMSS 2011 deltog 50 

länder i årskurs 4 och 42 länder i årskurs 8. Totalt medverkade drygt 600 000 elever i 

undersökningen. Sverige representerades av 4 660 elever från 152 skolor i årskurs 4 och 5 573 

elever från 153 skolor i årskurs 8 (Skolverket, 2012). Antalet elever är i linje med TIMSS mål om 

att deltagande länder ska kunna bidra med minst 4 500 elever för att dess utvärdering ska kunna 

vara tillförlitlig (Mullis Martin, Rodock, O´Sullivan & Preuschoff, 2009). För elever i årskurs 4 

bestod undersökningen av totalt 175 uppgifter i matematik och naturvetenskap. Dessa uppgifter 

är fördelade på 14 olika provhäften som vid undersökningstillfället delas ut i klassen enligt en 

förutbestämd ordning. Detta innebär att eleverna i en klass arbetar med olika uppgifter under 

provtillfället (Mullis et.al. 2009). Provtiden för eleverna är fördelad på två 36 minuterspass för 

årskurs 4 och två 45 minuterspass för årskurs 8. Till detta tillkommer 30 minuter för båda 

årskurser att besvara den medföljande elevenkäten (Mullis et.al. 2009).  

I TIMSS-undersökningen ingår förutom test av elevernas kunskaper i matematik och 

naturvetenskap även enkätundersökningar som riktar sig till elever, lärare och rektorer. I 

lärarenkäten, som syftar till att svara på frågor om lärarens utbildning och undervisningsmetod, 

framgår det tydligt att lärare i stor utsträckning förlitade sig till innehållet i läromedlet i sin 

matematikundervisning (Skolverket, 2008a; Skolverket, 2012). Att läromedel har stort inflytande 

på matematikundervisningen är ett faktum som är känt sedan tidigare. I Skolverkets rapport Lust 

att lära – med fokus på matematik (Skolverket, 2003) poängteras att just matematik, tillsammans med 

historia, är de ämnen där läroboken styr undervisningen som mest (Skolverket, 2003). Även 

skolverkets generaldirektör Anna Ekström ser lärobokens dominans över 

matematikundervisningen som ett problem i samband med svenska elevers försämrade resultat i 

TIMSS (Lärarnas nyheter, 2013-02-21). Med utgångspunkt i de omständigheter som beskrivits 

ovan kan man fråga sig att då matematikundervisningen är starkt styrd av läroboken och svenska 

elevers resultat i matematik kontinuerligt försämras i internationella undersökningar, hur väl 

överensstämmer då det matematiska innehållet i svenska läromedel med det matematiska 

innehållet i TIMSS? I och med den tidigare nämnda påverkan som dessa internationella tester har 
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på den nationella politiken och därigenom även på utvecklingen av läroplaner, ser vi ett behov i 

att undersöka innehållet svenska läromedel i matematik. Läromedlen ska vara grundade i aktuell 

läroplan och studien syftar till att undersöka om och i vilken grad innehållet i läromedlen 

överensstämmer med innehållet i internationella studier. Det finns per dags datum ingen 

forskning som ämnat åt att jämföra dessa faktorer. 
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Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten behandlar tidigare forskning om läromedel och internationella studier 

som TIMSS och PISA. Den tidigare forskningen syftar till att presentera tidigare studier vars 

resultat är relevant för detta självständiga arbete. Det resultat som framkommer i detta 

självständiga arbete kommer att diskuteras utifrån den tidigare forskning som presenterats i detta 

avsnitt. 

Läromedel 

Begreppet läromedel har en bred definition i undervisningen. Enligt Skolverket (2015-01-27) 

finns det ingen bestämd definition av vad som innefattas i begreppet. Skolförordningen fastslog 

1971 en beskrivning av läromedel som ”alla de resurser som kan användas i en 

undervisningssituation”. En likande beskrivning återfinns i läroplanen för gymnasieskolan (Lpf 

94) där läromedel definierades som ”sådant som lärare och elever väljer att använda för att uppnå 

uppsatta mål.” (Juhlin Svensson, 1998). I dagens multimodala undervisningsverksamhet innefattar 

läromedelsbegreppet olika representationer i TV, film, datorer, teater, serier, tidningar, spel och 

liknande (Skolverket, 2015-01-27). I denna studie kommer begreppet läromedel att användas 

synonymt med vad Juhlin Svensson (1998) beskriver som det primära läromedlet; läroboken. 

För läraren har strukturen och innehållet i läromedlet en avgörande roll i planeringen och 

genomförandet av matematikundervisningen (Jablonka & Johansson, 2010). En liknande slutsats 

kommer fram i Skolverkets rapport Lusten att lära - med fokus på matematik (Skolverket, 2003), där 

det konstateras att matematikundervisningens innehåll och upplägg styrs av läromedlet i 

påfallande hög grad. För elever och lärare är matematik det som står i läroboken (Skolverket, 

2003). Även senare publiceringar från Skolverket visar att just matematikämnet är särskilt 

beroende av läromedlet (Skolverket, 2015-01-27). Detta kan problematiseras på flera sätt. I en 

internationell studie av läromedlens betydelse visar Tim Oates (2014) att läromedlens stora 

påverkan på undervisningen inte nödvändigtvis är något negativt. Tvärt om, hävdar Oates, 

innehar flertalet av de högst rankade nationerna i de senaste TIMSS-undersökningarna en 

utbildningskultur av statligt kontrollerade läromedel med starkt inflytande på undervisningen 

(Oates, 2014). I studien uppmärksammas att en gemensam nämnare i lärarkollegiet bland dessa 

länder var uppfattningen om att läromedel utvecklas i syfte att bidra till ett högeffektivt lärande 

(Oates, 2014). Dessutom uppfattar inte lärarna läromedlets inflytande på undervisningen som 

dominerande. I exempelvis Singapore, ett land med tydlig statlig läromedelsreglering, anser en 

majoritet av lärarna att det finns gott om utrymme att på olika sätt tillämpa läromedlen samt att 

dessa har ett betydande värde för undervisningens progression (Oates, 2014). Sedan 1991 

existerar det i Sverige ingen institution för läromedelsgranskning och diskursen och 
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forskningsinriktningen i ämnet om läromedel i skolundervisningen är mer orienterad kring 

lärarens förmåga att göra lämpliga didaktiska urval bland läromedlen på marknaden (Löwing & 

Kilborn, 2002). Löwing och Kilborn diskuterar detta i sin undersökning och menar att den 

enskilde läraren är i behov av utökade kunskaper och tid för att kunna göra lämpliga val av 

läromedel, så att det passar den egna undervisningen och elevgruppen (Löwing & Kilborn, 2002). 

En liknande slutsats presenterar Natalia Karlsson (2011) i sin forskningsstudie där det 

framkommer att lärare behöver utöka sina kunskaper om hur läromedel i matematik bör jämföras 

och utvärderas för att kunna avgöra om innehållet i läromedlet behöver kompletteras för att nå 

målen i kursplanen (Karlsson, 2011).  

Fram till 1991 var läromedelsgranskning i Sverige en statlig angelägenhet. Förutsättningarna 

för den statliga kontrollen av läromedel har skiftat under svenska skolans historia, i sin 

avhandling Staten och Läromedlen (2009) fastställer Anna Johnsson Harrie fem övergripande 

perioder av svensk läromedelsgranskning:  

Före 1938: Det fanns ingen statlig förhandsgranskning av läroböcker. 

1938-1974: Obligatorisk och central förhandsgranskning av samtliga läromedel oavsett ämne. 

Granskningen genomfördes av särskild personal och beslut fattades av Statens läroboksnämnd. 

1974-1983: Förhandsgranskningen var fortfarande central och obligatorisk men omfattade 

endast läromedel i samhällsorienterande ämnen. Granskningen genomfördes av Statens 

läromedelsnämnd, som var en del av Skolöverstyrelsen. 

1983-1991: Läromedelsnämnden uppdrag ändrades från att godkänna eller underkänna 

läromedel till att istället avge ett utlåtande om läromedlet. Granskningen och utlåtandet kan 

närmast jämföras med en form av konsumentinformation. Nämnden var under denna period en 

del av Statens institut för läromedelsinformation, SIL. 

Efter 1991: Avvecklingen av Skolöverstyrelsen och SIL leder till att granskningen av läromedel 

upphör. Ansvaret för granskning av läromedel ligger idag hos den enskilde läraren. Även 

Skolverket har möjlighet att utföra granskningar av läromedel, i efterhand. Detta är något som 

skolverket tillämpat vid ett tillfälle sedan 1991 (Johnsson Harrie, 2009).  

I avhandlingen Textbook in mathematics education (Johansson, 2003) har svenska 

matematikläromedel analyserats i syfte att kartlägga deras överenstämmelse med den aktuella 

kursplanen i matematik. Resultatet visade att flera av de undersökta läromedlen inte täckte hela 

kursplanens omfattning. Ett problematiskt faktum, menar Johansson (2003), då det inte är 

läromedelsförfattarnas eller bokförlagens ansvar att eleverna når alla kursplanens mål. Dessutom 

var läroplanens mål generella (Lpo 94) och det fanns då utrymme för läromedelsförfattare att 

tolka läroplansmålen olika, vilket kunde resultera i skillnader i läromedlens upplägg och innehåll. 

Skolverket uttrycker medvetenhet om problematiken kring läromedlens överensstämmande med 

lär- och kursplanen och menar att även läromedel som utger sig för att vara anpassade till en viss 

kursplan inte nödvändigtvis per automatik täcker hela berörda kursplan (Skolverket, 2015-01-27). 

Sedan nedläggningen av Statens institut för läromedelsinformation 1991 ligger 
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kvalitetsgranskningen av läromedel på lärarna själva och Skolverket menar att det är upp till 

lärarna att göra de didaktiska val som krävs för att anpassa undervisningen så att den täcker 

kursplanen (Skolverket, 2015-01-27). 

Tolkningar av resultaten i TIMSS  

Resultatet för svenska elever i TIMSS 2007 står i tydlig koppling med det angivna 

undervisningsinnehållet (Skolverket, 2008a). I lärarenkäten för TIMSS 2007 uppger 93 % av 

svenska lärare i årskurs 4 att läroboken utgör den huvudsakliga grunden för lektionerna i 

matematik. Ett likande resultat återfinns i lärarenkäten från TIMSS 2011 (Skolverket, 2012). Detta 

stämmer väl överens med vad tidigare nämnd forskning pekar på, att innehållet i 

matematikundervisningen är stark styrt av innehållet i läromedlet.  

I genomsnitt för de EU/OECD-länder som deltar i studien är matematikundervisningen för 

elever i årskurs 4 fördelad på 145 timmar per år. Genomsnittet är nästan 40 % högre än för 

svenska elever, vars matematikundervisning är fördelad på ca 104 timmar. I tillägg till skillnaden i 

antalet undervisningstimmar skiljer sig Sverige även från genomsnittet i den tidsmässiga 

fördelningen av det matematiska innehåll som behandlas i undervisningen, vilket också 

återspeglas i resultatet.  Det ska dock tilläggas att i avsnittet aritmetik och taluppfattning, som är 

det område i TIMSS där Sverige skiljer sig mest från EU/OECD-ländernas genomsnitt, så testas 

eleverna på ett vidare innehåll än vad som ingår i de svenska uppnåendemålen i årskurs 5 

(Skolverket, 2008b; Skolverket, 1997). Att det förekommer sådana avvikelser mellan TIMSS och 

kursplanen är ett resultat av att utformningen av innehållet i TIMSS är uppbyggt på alla de 

deltagande ländernas läroplaner och kursplaner (Mullis et.al, 2005). Innehållet från de deltagande 

ländernas lär- och kursplaner har behandlats av experter som genom kompromisser och 

överenskommelser skapar en konstruerad läroplan, TIMSS Curriculum Model, från vilken 

innehållet i TIMSS-undersökningarna väljs ut (Mullis et.al, 2005). 

Hur TIMSS påverkar den nationella utbildningsarenan 

Daniel Pettersson undersöker i avhandlingen Internationell kunskapsbedömning (2008) hur 

internationella studier som TIMSS och PISA behandlas och diskuteras i den nationella 

utbildningspolitiska arenan, hur dessa studier används och utnyttjas politiskt och medialt. 

Pettersson menar att Internationella kunskapsmätningar har kommit att betraktas som en 

komponent i diskursen för kunskapsbedömning (Pettersson, 2008). Pettersson menar att politiska 

och mediala aktörer använder internationella kunskapsmätningar för att hämta argument och föra 

diskussion som gynnar den egna riktningen. Studierna uppfattas som nulägesbeskrivningar av det 

aktuella utbildningssystemet och de aktörer som har en klar bild över vad som krävs i 

morgondagens skola använder resultaten från internationella studier för att legitimera eller 

dislegitimera den förda utbildningspolitiken (Pettersson, 2008). En risk, menar Pettersson, när 
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Internationella studier och de organisationer som samordnar dem får ökat inflytande på nationell 

skolpolitik är att det bidrar till en ökad homogenisering av ländernas utbildningssystem. Det 

skulle leda till en bristande förmåga att lösa nationella utbildningsproblem eller att förändra 

utbildningssystemet utifrån lokala kontexter (Pettersson, 2008). 

Även om analysen också omfattar sammanställningar från Norge, Danmark och 

Nederländerna så är Petterssons avhandling skapad i en svensk kontext (Pettersson, 2008). I 

Sverige har resultaten från internationella studier fått stor medial uppmärksamhet och dess 

utrymme i den politiska diskursen har varit omfattande. En parallell kan då dras till Finland, vars 

goda resultat i internationella studier har fått global uppmärksamhet. Michael Uljens (2005) vid 

Åbo Akademi framhåller att i Finland skapar resultaten inte i närheten så stor debatt som i 

Sverige. Förklaringen, menar Uljens, kan ligga i att framgångar sällan analyseras medan bristen på 

framgång analyseras desto oftare. Det är en vanlig företeelse att avsaknaden av goda resultat 

förklaras med otillräckligheter i mätmetoden (Uljens, 2005). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Avsnittet syftar till att specificera och definiera allmänna och specifika begrepp för att 

förtydliga dessa begrepps innebörd i denna studie. Begreppen kommer även att illustreras med 

exempel för att ytterligare tydliggöra dess innebörd. De begrepp som definieras och används som 

utgångspunkt i detta självständiga arbete är arenor, rekontextualisering och diskurs. 

Begrepp  

I föreliggande studie bygger analysen och tolkningen av resultatet på begrepp utvecklade av 

läroplansteoretikern Basil Bernstein (1996). Bernstein menar att reformer i utbildningssystemet 

påverkas av den diskurs och som försiggår i de arenor som har inflytande på skolpolitiken. 

Särskilt viktigt i processen är hur diskursen förändras när den förflyttas från en arena till en 

annan. Denna förändring av diskursen vid förflyttning benämner Bernstein (1996) som 

rekontextualisering. För att förtydliga Bernsteins teori och teoribegreppens specifika innebörd ges 

här en beskrivning av de begrepp som är av betydelse för den här studien. 

Arena 

Begreppet arena syftar till specifika plattformar och forum där diskurser behandlas 

(Wahlström, 2014). Exempel på utbildningspolitiska arenor på internationell nivå är samarbeten 

som IEA, OECD och EUs utbildningsprogram. Utbildningspolitiska arenor på nationell nivå är 

exempelvis utbildningsdepartement, lärarutbildningar, kommuner och lokala skolor. I denna 

studie ingår två arenor vilka kan sägas utgöra varsin ytterkant i en utbildningsdiskurs, den ena 

representeras via TIMSS och den andra av svenska läromedel. 

Diskurser  

Begreppet diskurser (eng. discourses) kan förstås som kommunikation i tal och text om 

aspekter och fenomen som står i bilateral relation till en extern social praktik (Bernstein, 1996). 

Exempel på sociala praktiker är samhälleliga institutioner, som formar och formas av diskurser. 

En samhällelig institution, exempelvis skolan, förändras av den diskurs förs i utbildningsväsendet 

samtidigt som verksamheten i skolan formar diskursen i utbildningsväsendet. Där av den 

bilaterala relationen. 

Rekontextual iser ing 

Begreppet rekontextualisering (eng. recontextualisation) syftar till det potentiella utrymme för 

omtolkningar som kan skapas när diskurser och fenomen genomgår en arenaförflyttning. 

Bernstein (1996) menar att varje tillfälle en diskurs förflyttas från en arena till en annan så finns 
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det plats för ideologiskt spelrum. Där kommer olika aspekter av diskursen att tolkas på nya sätt, 

vilket kommer att skapa förändringar i diskursens betydelser (Bernstein, 1996). 

Rekontextualisering beskriver den process av organisering och selektion av innehållet i en diskurs 

när diskursen förflyttas från en arena till en annan. Från innehållet i internationella 

undersökningar som TIMSS till svenska läromedel i matematik inträffar ett flertal moment av 

arenaförflyttning, på global, nationell och lokal nivå. Av den anledningen är 

rekontextualiseringsbegreppet betydelsefullt för denna studie då upprepade steg av omtolkningar 

och förändringar kan motivera eventuella skillnader av innehåll. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta självständiga arbete är att undersöka om och till vilken grad det matematiska 

innehållet i TIMSS kunskapsprov i matematik 2007/2011 för elever i årskurs 4 skiljer sig från det 

matematiska innehållet i svenska läromedel för elever i årskurs 4. I och med att internationella 

studier har stor påverkan på den nationella skoldiskursen samt att svenska elever presterar svagt i 

dessa undersökningar är det av intresse att undersöka hur det matematiska innehållet i svenska 

läromedel och TIMSS överensstämmer. 

 

Frågeställningar: 

1. Hur ser eventuella likheter ut mellan frekvensen av ett visst matematiskt innehåll i 
svenska läromedel och svenska elevers resultat på det specifika matematiska innehållet i 
TIMSS kunskapsprov 2007/2011 i årskurs 4? 

2. Hur ser eventuella skillnader ut mellan frekvensen av ett visst matematiskt innehåll i 
svenska läromedel och svenska elevers resultat på det specifika matematiska innehållet i 
TIMSS kunskapsprov 2007/2011 i årskurs 4? 
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Metod 

I följande del kommer denna studies metod att presenteras och motiveras. En närmare 

beskrivning av den valda metoden samt dess begränsningar, hur urvalet, både gällande frågorna i 

TIMSS men även läromedlen i sig, har sett ut och hur detta material sedan har bearbetats finns 

presenterat i nedanstående text. Vidare under denna del finns det analysverktyg som har använts i 

studien beskrivet och exemplifierat. De olika analyskategorierna och analysvariabler som används 

i analysverktyget samt de olika analysenheterna finns definierade och exempel på uppgifter från 

TIMSS 2007 och 2011 finns representerade under denna del. Även studiens validitet, reliabilitet 

och etiska utgångspunkter tas upp och presenteras i detta avsnitt. 

Ansvarsfördelning  

Denna studie har genomförts i nära samarbete mellan författarna, Jonas Högberg och Olle 

Janson. I och med att detta arbete har två författare har studiens analysenheter kunnat utökas till 

de 16 läromedel och 29 077 uppgifter som ingår i analysen. Samtliga delar i denna studie har 

arbetats fram i samråd mellan författarna och genom samarbetet har kontinuerliga reliabilitetstest 

av studiens metod, analys och resultat kunnat genomföras 

Analysmetod  

Genom en kvantitativ innehållsanalys av det insamlade materialet avser denna studie att svara 

på frågeställningarna hur ser eventuella likheter ut mellan frekvensen av ett visst matematiskt innehåll i 

svenska läromedel och svenska elevers resultat på det specifika matematiska innehållet i TIMSS kunskapsprov 

2007/2011 i årskurs 4? och hur ser eventuella skillnader ut mellan frekvensen av ett visst matematiskt 

innehåll i svenska läromedel och svenska elevers resultat på det specifika matematiska innehållet i TIMSS 

kunskapsprov 2007/2011 i årskurs 4? 

 Innehållsanalyser har ofta en tydligt kvantitativ inriktning i den mening att förekomsten av 

vissa element kvantifierat jämförs mellan olika texter (Bergström & Boréus, 2014). Denna studie 

är en jämförelse mellan det matematiska innehållet i TIMSS 2007 och 2011 där svenska elever har 

högst respektive lägst andel korrekt svar i procent med förekomsten av liknande 

matematikuppgifter i utvalda svenska läromedel i matematik. Då studien delvis syftar till att 

undersöka i vilken grad en viss kategori av matematiskt innehåll förekommer i de utvalda 

läromedlen är en kvantitativ innehållsanalys en väl fungerande och användbar metod (Esaiasson, 

P, Gilljam, M, Oscarsson, H & Wängnerud, L, 2007). Frågor med specifikt matematiskt innehåll 

kvantifieras och mäts i de utvalda läromedlen i syfte att jämföras med det matematiska innehållet i 

TIMSS 2007 och 2011 där svenska elever dels har visat sig uppleva svårigheter, dels visat på 

förtrogen kunskap. Innehållsanalys som metod kan användas i en vidare mening i den form att 
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den inkluderar varje analys som syftar till att på ett systematiskt sätt beskriva textinnehåll av olika 

slag (Bergström & Boréus, 2014).  Studiens metod passar Bergström och Boreús vidare 

beskrivning av innehållsanalys men för att ytterligare precisera på vilket sätt det är en 

innehållsanalys och varför just den metoden har valts så kvantifieras det matematiska innehållet i 

de utvalda läromedlen utifrån ett specifikt forskningssyfte (Bergström & Boréus, 2014), att 

jämföra och analysera resultatet av kvantifieringen med elevernas resultat i TIMSS 2007 och 2011 

där uppgifter med samma matematiska innehåll förekommer. 

Den kvantitativa innehållsanalysens främsta kriterium gällande centralitet och viktighet är 

enligt Esaiasson et.al (2007) i vilken frekvens och omfång en viss kategori av innehåll 

förekommer i det analyserade materialet. Studien syftar till att undersöka både omfånget och 

frekvensen av specifikt matematiskt innehåll i utvalda läromedel, vilket definierar en kvantitativ 

innehållsanalys, för att sedan jämföra resultatet med tidigare nämnda uppgifter i TIMSS 2007 och 

2011. 

Metodens begränsningar  

I och med att man väljer en metod så väljer man oundvikligt bort andra alternativ. En sak man 

ska vara medveten om är att en viss typ av metod visar på ett visst typ av resultat och ett visst typ 

av innehåll blir prioriterat. Genom detta blir således annat innehåll bortprioriterat och osynligt i 

studien vilket kan ha en inverkan på hur resultatet upplevs eller skrivs fram (Esaiasson et.al. 2007)  

Denna studies metod visar endast på kvantitet och skillnader mellan de olika analysenheterna. 

Metoden tar inte hänsyn till exempelvis elevers slarvfel, om uppgifterna kräver en högre grad av 

läsförståelse eller på vilket sätt lärarna runt om i landet använder de läromedel som studien 

analyserar. En mer kvalitativ analys kan med fördel djupanalysera enstaka företeelser och på så vis 

få en djupare kunskap om hur dessa enskilda företeelser påverkar resultaten.  

I motsats till detta så ger en kvantitativ analys ett bredare spann och resultatet kan lättare 

generaliseras. Analysen i sig är onyanserad och ger inte rum för tolkningar av analysenheterna när 

analysverktyget väl är konstruerat. Det är i arbetet att konstruera analysverktyget som 

tolkningarna görs (Esaiasson et.al. 2007) och det är genom de generaliserbara resultaten, 

beroende av kvantiteten i det analyserade materialet samt studiens reliabilitet och validitet, som 

slutsatser och konklusioner kan dras. 

Urval av TIMSS-frågor och läromedel  

I studien har matematikuppgifter i de två senaste frisläppta TIMSS undersökningarna för 

årskurs fyra analyserats. Dessa är uppgifter från undersökningar som genomfördes 2007 och 2011 

(Skolverket, 2008b; Skolverket, 2012) och valdes dels på grund av att de är de senaste 

undersökningar som har gjorts där resultat och uppgifter finns att tillgå, men även på grund av de 

sjunkande resultaten som svenska elever har uppvisat under den aktuella perioden (Skolverket, 
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2012). TIMSS har genomförts i Sverige tidigare men då elever i årskurs 4 först deltog i TIMSS 

2007 är det från och med den undersökningen som studiens urval sträcker sig. Ytterligare en 

TIMSS undersökning genomfördes 2015 men varken resultaten av den undersökningen eller 

uppgifter från den har ännu publicerats för allmänheten och finns således ej att tillgå.  

För att en jämförelse mellan det matematiska innehållet i de granskade TIMSS 

undersökningarna och svenska läromedel ska vara aktuell och rättvist möjlig, så har läromedel 

som syftar till samma läroplan som TIMSS undersökningarna under den aktuella tidsperioden 

granskats. Då undersökningarna gjordes år 2007 och 2011 är det således till största del Lpo94 

som står till grund för innehållet i svenska läromedel under denna period och då även för 

elevernas kunskaper då de granskade TIMSS undersökningarna genomfördes. Även om TIMSS 

2011 genomfördes efter att den nya läroplanen, Lgr 11, lanserats så har det granskade materialet 

gällande läromedel inte påverkats. Detta på grund av att Lgr 11 var så pass ny i Sverige när 

TIMSS 2011 genomfördes att merparten av de läromedel som användes i undervisningen 

fortfarande syftade till Lpo 94 samt att konstruktionen av en internationell undersökning som 

TIMSS är tidskrävande och har rimligtvis påbörjats innan Lgr 11 introducerades. De läromedel 

som har granskats i denna analys är svenska läromedel i matematik som är tryckta mellan åren 

1995 och 2010. Varför det är året som läromedlet är tryckt och inte framtaget som står i fokus är 

på grund av att tryckåret påvisar att läromedlet har använts under denna tidsperiod. Om ett 

läromedel är framtaget exempelvis år 1992 men att nya upplagor trycktes år 2003 så visar det på 

en efterfrågan och således ett fortsatt användande av läromedlet i fråga. 1995 har valts som 

tidigaste undersökta tryckåret på grund av samma anledning som att det matematiska innehållet i 

svensk undervisning rimligtvis är baserat på Lpo 94 även då TIMSS 2011 genomfördes, att det tar 

tid att ta fram och producera nya läromedel. Läromedel som är tryckta år 1994 när Lpo 94 

lanserades kan således vara grundade på tidigare läroplaner. 

På grund av tidsmässig begränsning gällande studien i sig så har avgränsningar i materialet 

varit nödvändigt. Då uppgifter på vilka svenska läromedel som har använts mest eller som har 

sålts mest under den aktuella tidsperioden ej har kunnat inhämtas så har begränsningen bestått i 

de läromedel som har funnits tillgängliga på universitetsbiblioteket Blåsenhus för analys. 16 

svenska läromedel har granskats från fyra olika förlag. De granskade läromedlen med årtal de är 

tryckta samt vilket förlag de kommer ifrån är följande:  

 

I. Alma A (1994) Almqvist & Wiksell 

II. Alma A (2003) Almqvist & Wiksell 

III. Mattestegen A HT (1998) Natur och Kultur 

IV. Mattestegen A VT (1995) Natur och Kultur 

V. Mattestegen A Höst (2004) Natur och Kultur 

VI. Mattestegen A Vår (2004) Natur och Kultur 

VII. Matte Direkt Borgen 4A (2003) Bonniers 
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VIII. Matte Direkt Borgen 4B (2004) Bonniers 

IX. Matte mosaik 4A (2002) Almqvist & Wiksell 

X. Matte mosaik 4B (2003) Almqvist & Wiksell 

XI. Pixel 4A (2007) Natur och Kultur 

XII. Pixel 4B (2007) Natur och Kultur 

XIII. Pixel 4 Övningsbok (2007) Natur och Kultur 

XIV. Räkneresan X2001 (2003) Almqvist & Wiksell 

XV. Tänk och räkna 4A (2007) Gleerups 

XVI. Tänk och räkna 4B (2007) Gleerups 

 

. 

Bearbetning av material  

Elevernas korrekta svar i procentform återfinns i de frisläppta TIMSS-frågorna både i TIMSS 

2007 och 2011 hämtade från Skolverket (Skolverket 2008b; Skolverket 2012). Genom 

informationen om andelen korrekta elevsvar har både de uppgifter där eleverna har uppvisat 

svårigheter samt förtrogna kunskaper kunnat utvinnas. Dessa frågor har i sin tur analyserats för 

att identifiera vilket typ av matematiskt innehåll de ämnar testa. Informationen gällande vilka 

frågor i TIMSS, andel korrekt svar och matematiskt innehåll har kodats om och förts in i ett 

kodningsschema för att underlätta systematisk kvantifiering och jämförelse av liknande uppgifter 

i utvalda svenska läromedel (Bergström & Boréus, 2014). Kodningsschemat har valts att kallas för 

analysverktyg och kommer fortsättningsvis att benämnas som sådant. 

Då analysverktyget framställdes så valdes åtta olika analysvariabler ut (se analysverktyg, sid. 

21). Dessa är grundade i vilken typ av matematiskt innehåll som TIMSS-uppgifterna, där svenska 

elever i årskurs 4 har över 85% eller lägre än 10% andel korrekt svar, ämnar testa. Avgränsningen 

gällande andelen korrekt svar i procent gjordes på grund av att storleken på det granskade 

materialet gällande TIMSS-uppgifterna var tvunget att begränsas i och med studiens tidsmässiga 

omfång. Hädanefter när TIMSS-uppgifterna benämns så avses de uppgifter som faller inom 

ramen för avgränsningen i andel korrekt svar. Då de innehållsliga enheterna först måste tolkas 

innan de kan placeras in i rätt kategori av analysvariabel för att sedan kvantifieras (Esaiasson et.al, 

2007) granskades det matematiska innehållet i TIMSS-uppgifterna och en beskrivning av 

uppgifterna i sig formulerades. Då en analysvariabel kan ha ett och endast ett variabelvärde 

(Esaiasson et.al, 2007) var en detaljerad och precis beskrivning av de olika analysvariablerna, som 

är grundade i TIMSS-uppgifterna, nödvändig för att endast ett typ av matematiskt innehåll ska 

kunna räknas in i respektive analysvariabel. Genom en precis beskrivning av analysvariablerna 

underlättas en kvantifiering av liknande uppgifter i de utvalda läromedlen och en korrekt 

jämförelse mellan analysenheterna kan då genomföras. 
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Analysverktyg  

Nedan följer en beskrivning av det analysverktyg som framtagits för denna studie: 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har lägst andel korrekt svar 

Typ av 

uppgift 

A B C D E 

Absolut 

frekvens 

     

Relativ 

frekvens 

     

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har högst andel korrekt svar 

Typ av uppgift F G H 

Absolut frekvens    

Relativ frekvens    

 

 

Analysvariabler  

A - Multiplikation med tvåsiffriga faktorer högre än tio 

B - Beräkningar med decimaler 

C - Begreppstolkning i multiplikation och division 

D - Tolka/definiera egenskaper hos geometriska figurer 

E - Identifiera mönster/regler 

F – Inhämta och placera information i en tabell med x och y axel 

G - Förstå positionssystemet  

H - Läsa av information i diagram 

Definition av analysvariabler  

Analysvariabel A: Definitionen av ”multiplikation med tvåsiffriga faktorer högre än tio” syftar 

till att båda faktorernas värde > 10. Minsta möjliga faktor som ingår i analysvariabeln är då 11. 

Beräkningar där båda faktorerna är jämna 10-, 100- eller 1000tal ingår inte i analysvariabeln då de 

sällan kräver samma beräkningsförmåga. Detsamma gäller beräkningar där den ena faktorn är 10, 

100, 1000 och så vidare. Beräkningen 6 x 23 ingår inte i definitionen då faktorn 6 inte är en 

tvåsiffrig faktor med ett värde högre än 10. Beräkningen 11 x 14 ingår i definitionen av 

analysvariabeln då båda faktorer är tvåsiffriga faktorer med minsta värde > 10. 
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Figur 1. Exempel på analysvariabel A i TIMSS 

 
 

Analysvariabel B: Additions- eller subtraktionsberäkningar med decimaltal med olika många 

decimaler. Decimaltalens positionsvärden kan inte överensstämma, utan måste variera. Talen i en 

uppgift kan inte båda innehålla endast tiondelar, utan ett av talen måste även innehålla 

hundradelar. Exempelvis ingår inte beräkningen 14,36 + 9,78 då båda talen innehåller lika många 

decimaler. Beräkningen 3,7+12,12 ingår i definitionen av analysvariabeln då det ena talet 

innehåller tiondelar och det andra talet innehåller tiondelar och hundradelar 

 

Figur 2. Exempel på analysvariabel B i TIMSS 

 
 

Analysvariabel C: Algebraiska läsuppgifter inom multiplikation. Uppgifter kan inte enbart 

bestå av en beräkning och måste innehålla begreppet ”faktor”. Anledningen till begränsningen är 

att algebraiska beräkningsuppgifter med enbart tal, så kallade nakna uppgifter,  

av typen: 4 x X = 32, måste uteslutas i denna analysvariabel.  
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Figur 3. Exempel på analysvariabel C i TIMSS  

 

 
 

Analysvariabel D: Uppgifter där det efterfrågas definitioner av, och egenskaper hos, 

geometriska figurer. I definitionen av analysvariabeln ingår exempelvis uppgifter av det slag som 

”vilka av figurerna har minst en rät vinkel?”. Endast geometriska figurer ingår i analysvariabeln, 

uppgifter med sträckor och vinklar som inte innehåller plan- eller rymdgeometriska figurer räknas 

inte in i analysvariabeln.   

 

 

Figur 4. Exempel på analysvariabel D i TIMSS 
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Analysvariabel E: Uppgifter där ett upprepat mönster eller en outsagd regel ska identifieras 

och definieras. Uppgifterna måste innehålla tal och kan inte enbart bestå av figurer. Uppgifter av 

den typ då endast figurer förändras i ett upprepat mönster ingår inte i analysvariabeln. 

 

Figur 5. Exempel på analysvariabel E i TIMSS 

 
 

 

Analysvariabel F: I denna analysvariabel ingår uppgifter där information i tabeller med en x- 

och en y-axel ska inhämtas och/eller bearbetas. Både uppgifter där befintlig information i tabeller 

ska identifieras eller avläsas och där ny information ska markeras ut i koordinatsystemet 

innefattas i analysvariabeln. Anledningen till att båda faktorerna ingår är att de i grunden 

behandlar samma förmåga och att svenska elever presterar över 85 % andel korrekt svar i båda 

typer av uppgifter.  
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Figur 6. Exempel på analysvariabel F i TIMSS 

 
 

Analysvariabel G: Uppgifter som ämnar testa läsarens förståelse av positionssystemet. 

Uppgifterna ska behandla siffrors olika värden beroende på deras position i ett heltal. 

Analysvariabeln begränsas till heltal på grund av att det är sådana uppgifter som eleverna 

bearbetar i TIMSS samt att uppgifter i positionssystemet som innefattar decimaltal ligger på en 

mer avancerad nivå och därför inte kan likställas med det analyserade materialet. 

 

Figur 7. Exempel på analysvariabel G i TIMSS 
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Analysvariabel H: Uppgifter som behandlar datapresentation i form av cirkel- och 

stapeldiagram. Uppgifterna ska ämna testa läsaren förmåga att tolka informationen som ges i 

form av både cirkel- och stapeldiagram. Det är endast uppgifter som behandlar diagramformerna 

stapel- och cirkeldiagram som faller inom denna analysvariabel. Denna begränsning är gjord på 

grund av att de granskade uppgifterna i TIMSS 2007 och 2011 där andelen korrekt svar antingen 

överstiger 85% eller understiger 10% behandlar just sådana diagram. 

 

Figur 8. Exempel 1 på analysvariabel H i TIMSS 
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Figur 9. Exempel 2 på analysvariabel H i TIMSS 

 
Ovanstående avsnitt visar exempel på uppgifter hämtade från TIMSS 2007 och 2011 som står 

till grund för de definitioner av analysvariablerna som gjorts. Här nedan följer en förteckning av 

de analysenheter denna studie består av. 

Analysenheter  

- Frisläppta uppgifter ur TIMSS 2007 i matematik för årskurs 4 

- Frisläppta uppgifter ur TIMSS 2011 i matematik för årskurs 4 

- Alma A (1994) Almqvist & Wiksell 

- Alma A (2003) Almqvist & Wiksell 

- Mattestegen A HT (1998) Natur och Kultur 

- Mattestegen A VT (1995) Natur och Kultur 

- Mattestegen A Höst (2004) Natur och Kultur 

- Mattestegen A Vår (2004) Natur och Kultur 

- Matte Direkt Borgen 4A (2003) Bonniers 

- Matte Direkt Borgen 4B (2004) Bonniers 

- Matte mosaik 4A (2002) Almqvist & Wiksell 

- Matte mosaik 4B (2003) Almqvist & Wiksell 

- Pixel 4A (2007) Natur och Kultur 

- Pixel 4B (2007) Natur och Kultur 
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- Pixel 4 Övningsbok (2007) Natur och Kultur 

- Räkneresan X2001 (2003) Almqvist & Wiksell 

- Tänk och räkna 4A (2007) Gleerups 

- Tänk och räkna 4B (2007) Gleerups 

Validitet  

En studies validitet är ett mått på om studien faktiskt mäter det den är menad att mäta eller 

beskriver ett fenomen på det sätt den är ämnad att beskriva det (Bell, 2005). Denna studie svarar 

väl mot Bells beskrivning av validitet (2005). Studien syftar till att undersöka om och hur väl 

innehållet i svenska läromedel i matematik överensstämmer med det matematiska innehållet i 

TIMSS, och den valda metoden, en kvantitativ innehållsanalys, är särskilt lämpad för att finna 

mönster i större material (Bergström & Boréus, 2014). Att finna mönster är i detta fall att 

identifiera likheter och skillnader i det matematiska innehållet i analysenheterna. Ett vanligt 

validitetsproblem i kvantitativa innehållsanalyser är att analysenheterna är tagna ur sitt 

sammanhang (Bergström & Boréus, 2014). Då man i dessa metoder strävar efter att specificera 

analyskategorierna för att förenkla kvantifiering och bedömningsprocessen löper man risken att 

bortse från sammanhanget och validiteten blir då lidande. Ovanstående är dock inget problem 

som berör denna studie då det endast är innehållet i läromedlen i sig som kvantifieras och jämförs 

med innehållet i TIMSS. Analysenheterna blir inte ryckta ur sitt sammanhang i och med att 

sammanhanget i sig är huruvida innehållet i de olika analysenheterna förhåller sig till varandra. 

Om studien hade syftat till att undersöka hur pass väl svenska elever förbereds inför 

internationella studier i matematik hade analysenheterna i allra högsta grad varit ryckta ur sitt 

sammanhang genom denna metod. En sådan studie kan inte bortse från exempelvis lärarens roll i 

matematikundervisningen och validiteten skulle bli mycket låg. Den valda metoden och 

utförandet av den i denna studie mäter huruvida innehållet i svenska läromedel förhåller sig till 

det matematiska innehållet i TIMSS, vilket är precis det studien ämnar, och studien kan därmed 

anses ha hög validitet 

Reliabilitet 

Då man talar om en studies reliabilitet menas hur pass tillförlitlig metoden och framförallt 

resultatet är. Om studien kan upprepas vid ett annat tillfälle med i övrigt identiska förhållanden 

och resultatet blir detsamma anses studien ha hög reliabilitet (Bell, 2005). Ett reliabilitetsproblem 

som ofta uppstår i studier, och så även i denna, är den mänskliga faktorn. Hur noga de olika 

analysverktygen än är konstruerade så finns alltid risken att så kallade slarvfel uppstår i och med 

arbetet att kvantifiera eller mäta den information som studien ammar att undersöka (Esaiasson 

et.al. 2007). Ett liknande bekymmer gällande studiens reliabilitet kan vara att analysverktyget i sig 

är problemet, om det i konstruktionen av analysverktyget har uppstått felaktigheter eller 
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oklarheter så spelar det ingen roll hur noggrant materialet bearbetas, resultatet kommer då alltid 

att vara felaktigt (Esaiasson et.al. 2007). För att förtydliga kan man jämföra med ett arbete att 

mäta en sträcka. Om mätinstrumentet i sig är korrekt konstruerad så att en meter i de facto är 

precis en meter men att personen som mäter sträckan slarvar, om personen mäter den ena 

metern till 97 centimeter och nästa till exempelvis 101 centimeter blir resultatet felaktigt och 

reliabiliteten låg i och med den mänskliga faktorn. Samma sak om man vänder på 

omständigheterna, att mätinstrumentet är felkonstruerat så att en meter i de facto är exempelvis 

97 centimeter, så spelar det ingen roll hur noggrant mätinstrumentet används vid mätningen. 

Resultatet kommer oavsett att bli felaktigt och reliabiliteten är likväl fortsatt låg (Esaiasson et al. 

2007). 

För att minimera risken för slarvfel i och med den mänskliga faktorn, både gällande 

konstruktionen av analysverktyget och i själva arbetet att analysera det insamlade materialet, så 

rekommenderas så kallade ”reliabilitetstest” (Esaiasson et.al. 2007). I denna studie har 

reliabilitetstest använts både i arbetet att ta fram analysverktyget samt i själva analysen. I detta fall 

har två parter definierat de olika analyskategorierna i analysverktyget oberoende av varandra för 

att sedan jämföras. Då detta görs utan influenser av den andra parten så är sannolikheten att 

reliabiliteten i själva analysverktyget är hög om definitionerna överensstämmer med den andres. I 

arbetet att analysera materialet har reliabilitetstest används på så sätt att när ett material har 

analyserats med hjälp av det framtagna analysverktyget så får den andra parten analysera samma 

material. Om resultatet är detsamma kan även reliabiliteten som avser resultatet anses vara hög. 

Då dessa typer av reliabilitetstest använts genomgående i denna studie har risken för slarvfel 

eller oklarheter minimerats och på så vis höjt studiens reliabilitet. 

Etiska utgångspunkter 

Studien har genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets etiska regler (Vetenskapsrådet u.å.). 

Då studien inte behandlar enskilda individer har de fyra huvudkraven gällande grundläggande 

individskydd kunnat bortses ifrån (ibid.). De fyra huvudkraven och en beskrivning av dessa är 

följande: 

- Informationskravet  ”Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte.” (ibid.) 

- Samtyckeskravet ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.” 

(ibid.) 

- Konfidentialitetskravet ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem.” (ibid.) 

- Nyttjandekravet ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.” (ibid.) 
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Uppgifterna som har granskats från TIMSS är offentligt material och har således redan 

bearbetats i enlighet med konfidentialitetskravet. Med detta menas att elever som har deltagit i 

TIMSS undersökningarna har anonymiserats vilket leder till att identiteten hos enskilda individer 

som har deltagit i undersökningarna ej kan identifieras. Allt material gällande TIMSS i denna 

studie har redan anonymiserats vilket gör att kravet gällande konfidentialitet, vilket är det enda 

utav vetenskapsrådets forskningskrav som denna studie skulle kunna beröras av, inte behöver tas 

i beaktning.  

Då vissa av de granskade läromedlen består av två delar, en som behandlar det matematiska 

innehållet för höstterminen och en för vårterminen, har endast läromedel där båda dessa delar 

varit tillgängliga analyserats. Detta har gjorts för att en likvärdig analys av läromedlet jämfört med 

delvis de läromedel som endast består av en del som behandlar det matematiska innehållet för en 

hel årskurs samt uppgifterna i TIMSS ska vara möjlig. Det skulle inte heller vara etiskt korrekt 

gentemot läromedlens författare, eller ens möjligt att kunna dra några som helst slutsatser 

gällande läromedlets matematiska innehåll baserat på endast halva det tilltänkta materialet för 

årskursen. 

Studien har arbetats fram i största möjliga mån av avsaknad av personliga åsikter för att 

korrekta slutsatser utan personlig vinkling ska kunna dras samt för att analyserna av det insamlade 

materialet ska hållas opartiska. 

 



 

 31 

Resultat och analys 

Under detta avsnitt kommer studiens resultat att presenteras och analyseras. Datan presenteras 

i tre stapeldiagram som visar svenska elevers resultat på de analyserade uppgifterna i TIMSS 

(Diagram 1) samt förekomsten av uppgifter som faller inom ramen för analysvariabel A-H i 

läromedlen (Diagram 2 och 3). Diagram 2 och 3 visar samma resultat men presenterat på olika 

sätt, diagram 2 visar resultatet i en relativ frekvens baserat på det totala antal uppgifter de 

granskade läromedlen innehåller medan diagram 3 visar resultatet i en absolut frekvens. En 

jämförelse mellan omfånget av uppgifter i läromedlen som överensstämmer med 

analyskategorierna A-H och svenska elevers resultat på uppgifter gällande samma analyskategorier 

i TIMSS kunskapsprov i matematik har gjorts och presenteras i relativ frekvens. Genom den 

jämförelsen avser studiens båda frågeställningar behandlas. Studien presenterar som tidigare 

nämnt även resultatet av de analyserade läromedlen i en tabell som visar absolut frekvens, detta 

på grund av att den absoluta frekvensen gällande de uppgifter som överensstämmer med 

definitionerna av analysvariabel A-H i de granskade läromedlen kan vara av intresse. Det ger då 

en möjlighet att skapa sig en uppfattning om hur många uppgifter det rör sig om utan att behöva 

räkna på den relativa frekvensen. I de 16 analyserade svenska läromedlen återfinns totalt 29 077 

uppgifter. Resultatet som respektive diagram visar definieras och analyseras efter varje enskilt 

diagram.  

 

 
 

Diagram 1: Andel korrekta svar för svenska elever i TIMSS kunskapsprov i matematik 2007 och 2011 för 

elever i årskurs 4 i uppgifter som utgör grunden för denna studies analysvariabler. Diagrammet visar lägst (A, B, 

C, D, E) respektive högst (F, G, H) andel korrekt svar i TIMSS.  
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Diagram 1 visar svenska elevers korrekta svarsfrekvens i uppgifter som legat till grund för det 

självständiga arbetet. För analysvariablerna A-E anges resultatet i den uppgift i TIMSS 2007 och 

2011 där eleverna har lägst andel korrekt svar. I analysvariablerna F-H anges resultatet för 

uppgifter där eleverna har högst andel korrekt svar. Diagram 1 visar att svenska elever är väl 

förtrogna med uppgifter av typen F-H, uppgifter som behandlar datapresentation och 

positionssystem. Eleverna uppvisar svårigheter med uppgifter av typen A-E. Av analysvariablerna 

A-E tillhör samtliga, förutom analysvariabel D, TIMSS innehållsområde ”Taluppfattning och 

aritmetik”. Analysvariabel D är hämtad från innehållsområde ”geometriska former och mått”. 

Minst andel korrekt svar har analysvariabel B som behandlar beräkningar med decimaler. 

 

 
Diagram 2: Andel uppgifter för respektive analysvariabel i det totala analyserade materialet i form av svenska 

läromedel i matematik för årskurs 4. 

 

Diagram 2 visar förekomsten och fördelningen av uppgifter för respektive analysvariabel i det 

totala analyserade materialet i form av svenska läromedel i matematik för årskurs 4.  

Ett resultat av analysen visar således att uppgifter som överensstämmer med definitionen av 

analysvariabel A-E är de uppgifter som återfinns färst och utav dem så finns det minst av 

uppgifter under analysvariabel B, additions- eller subtraktionsberäkningar där decimalerna i talen har olika 

värden, 0,017% av de totalt 29 077 uppgifterna. Flest uppgifter som stämmer överens med 

definitionerna hittas under analysvariablerna F-H, där uppgifter som överensstämmer med 

analysvariabel F är de som återfinns i högst kvantitet med 1,67% av de totala uppgifterna i 

samtliga granskade läromedel. 

Med hjälp av diagram 2 och 3 och det förstnämndas resultat som påvisar kvantiteten av 

uppgifter under analysvariabel F-H kan ytterligare information belysas, att det även är dessa typer 

av uppgifter där svenska elever i årskurs 4 har presterat bäst i TIMSS 2007 och 2011. Vidare 

uppvisar diagram 2 att andelen uppgifter i de analyserade läromedlen som faller inom ramen för 
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analysvariablerna A-E är betydligt färre. Analysvariabel D, uppgifter som söker definitioner av, och 

egenskaper hos, geometriska figurer, och E, uppgifter där ett upprepat mönster eller en outsagd regel ska 

identifieras och definieras, är något av ett undantag då uppgifter som stämmer överens med 

definitionen av dessa analysvariabler återfinns i markant större kvantitet än resterande 

analysvariabler i ett fåtal av de granskade läromedlen. För att se exakt antal uppgifter det rör sig 

om samt i vilka läromedel dessa återfinns i, se bilaga 1. Även om andelen uppgifter inom 

analysvariabel D och E är större än uppgifter inom analysvariabel A-C, så visar diagrammet 

ändock en tydlig skillnad. Skillnaden består av omfånget av uppgifter som behandlar samma 

matematiska innehåll som de uppgifter i TIMSS kunskapsprov där svenska elever har presterat 

bra respektive dåligt. En tydlig likhet mellan diagram 1 och 2 kan urskiljas och visar på 

möjligheten att se en koppling mellan svenska elevers resultat i TIMSS och innehållet i svenska 

läromedel. Detta resultat svarar på studiens båda frågeställningar.  

 

 

  
Diagram 3: Absolut frekvens av matematikuppgifter som innefattas av respektive analysvariabel i studien. 

Resultatet omfattar samtliga 16 läromedel som analyserats och totalt 29 077 matematikuppgifter. 

 

I diagram 3 visas den absoluta frekvensen av respektive analysvariabel som detta självständiga 

arbete framställde från det urval av matematikläromedel som ingick i studien. En 

sammanslagning av analysvariablernas absoluta frekvens visar att de uppgifter i läromedlen som 

ingår i analysvariabel A-H utgör 5,7% av samtliga analyserade matematikuppgifter. Generellt kan 

man påstå att resultatet i läromedelsanalysen stämmer överens med svenska elevers resultat i de 

uppgifter i TIMSS kunskapsprov som utgjorde underlaget till analysvariablerna i denna studie, se 

diagram 1. Dock förekommer avvikelser. I diagram 3 kan man utläsa att analysvariablerna D, E 

och G är de analysvariabler som skiljer sig mest från svenska elevers resultat i TIMSS. 

Analysvariabel G förekommer i relativt stor utsträckning i de analyserade läromedlen men 
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utmärker sig i sin avvikelse från de övriga ”högpresterande” analysvariablerna F och H, en 

avvikelse som uppgår till närmare 30- respektive 40%. På liknande sätt utmärker sig 

analysvariabel C och D från övriga analysvariabler där svenska elever presterat lågt i TIMSS 

kunskapsprov.  Det ska understrykas att diagram 2 och 3 visar en samanställning från samtliga 

analyserade läromedel och en förklaring till avvikelsen i vissa analysvariabler är att ett stort antal 

av sådana uppgifter förekommer i enstaka läromedel, för resultat i specifika läromedel se Bilaga 1. 

Exempelvis utgör läromedel ur Pixel-serien och Tänk och Räkna 4B närmare hälften av de totalt 

220 matematikuppgifter i analysvariabel D. I Pixel-serien påträffas även 120 uppgifter av 

analysvariabel E, vilket motsvarar 75% av analysvariabelns totala antal uppgifter. Ett annat 

exempel på enstaka läromedels påtagliga representation i vissa analysvariabler är att i Tänk och 

Räkna 4A återfinns drygt 60% av uppgifterna som ingick i analysvariabel C. 

Analysen av två komponenter från två skilda arenor inom samma diskurs visar på både 

likheter och skillnader. Likheter i den mening att förekomsten och omfånget av ett visst typ av 

matematiskt innehåll i svenska läromedel speglar svenska elevers resultat i TIMSS, skillnader i 

form av det matematiska innehållet. Det matematiska innehållet som svenska elever i årskurs 4 

testas på i TIMSS 2007 och 2011 överensstämmer till stor del inte med det matematiska 

innehållet i svenska läromedel för årskurs 4. Detta blir tydligt i och med resultaten för 

analysvariablerna A, B och C. Mellan internationella studier som TIMSS och konstruktionen av 

svenska läromedel i matematik görs flera steg av arenaförflyttningar vilket då även ger utrymme 

för tillfällen av rekontextualisering (Bernstein, 1996). Rekontextualiseringar mellan 

arenaförflyttningar kan vara en bidragande faktor till den markanta skillnaden gällande det 

matematiska innehållet som anses viktigt på internationell nivå och innehållet i svenska läromedel. 

Utifrån resultatet av denna studie kan man utläsa att skillnaderna i innehåll mellan TIMSS 

kunskapsprov och svenska läromedel i matematik står i relation till svenska elevers prestationer i 

TIMSS kunskapsprov.  Den tydliga bristen i överensstämmelsen mellan innehållet i TIMSS 

kunskapsprov och svenska läromedel i matematik, vilken kan utläsas från diagram 2 och 3, svarar 

till denna studiens andra frågeställning. Det ska dock poängteras att svenska läromedel i första 

hand ska överensstämma med den nationella läroplanen och kursplanen samt att det heller inte 

existerar något lagstadgat krav att läroplanen och kursplanen ska överensstämma med studier 

som TIMSS 

 

Sammanfattning 

Det finns signifikanta likheter mellan svenska elevers resultat i TIMSS kunskapsprov i 

matematik och innehållet i svenska matematikläromedel. Generellt visar denna studies resultat på 

att den typ av uppgift som svenska elever presterar svagt på i TIMSS också förekommer i 

betydande mindre utsträckning i matematikläromedlen än den typ av uppgift i TIMSS där 

svenska elever presterar som bäst. Att resultatet i vissa analysvariablar till viss del skiljer sig från 
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denna generalisering beror på avvikande innehåll i enskilda läromedel. Resultatet visar att 

innehållet i svenska läromedel i matematik skiljer sig från innehållet i TIMSS kunskapsprov i 

matematik men kan inte urskilja om skillnaderna beror på rekontextualisering av diskursen, 

eftersläpning eller andra orsaker 
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer studiens resultat och analys att diskuteras i förhållande till den tidigare 

forskning som presenterades i forskningsöversikten. Diskussionsavsnittet fokuserar på det skilda 

innehållet mellan svenska läromedel och TIMSS kunskapsprov, eventuella komplement i 

undervisningen samt konsekvenser av rekontextualiseringen mellan arenorna i 

utbildningsdiskursen. 

Resultat i förhållande till tidigare forskning om läromedel  

Både Jablonka & Johansson (2010) och Skolverket (2003) menar att matematikundervisningen 

i Sverige i påfallande hög grad styrs av läromedlen, både gällande dess planering och 

genomförande. Med detta i åtanke och med resultaten av denna undersökning i hand så ser man 

ett tydligt problem gällande detta om man strävar efter att eleverna ska lyckas väl i internationella 

kunskapsmätningar som TIMSS. Då det matematiska innehållet i svenska läromedel skiljer sig 

från det matematiska innehållet i TIMSS får eleverna ingen eller liten möjlighet att öva alla 

kunskaper som TIMSS ämnar undersöka. Resultaten av denna studie visar att svenska elever 

presterar bra på de uppgifter i TIMSS som i hög grad återfinns i svenska läromedel och detta 

resultat styrker både Jablonska & Johanssons och Skolverkets uppfattningar om att svensk 

undervisning i matematik är starkt läromedelsstyrd. 

Tim Oates (2014) framhåller att en läromedelsstyrd undervisning inte behöver vara enbart 

negativt och att flera av de OECD-länder som når goda resultat i TIMSS också har en 

läromedelsbaserad undervisning. En väsentlig skillnad mellan dessa länder och exempelvis 

Sverige är att flera utav dessa länder har statligt kontrollerade läromedel och att lärarna i sig anser 

läromedlen som ett hjälpmedel i undervisningen, att undervisningen ger utrymme för att tillämpa 

läromedlen på olika sätt (Oates, 2014). I Sverige å andra sidan domineras 

matematikundervisningen av läromedlen och den allmänna uppfattningen både för lärare och 

elever är att matematik är det som står i läroboken (Skolverket, 2003). Genom att 

matematikundervisningen i Sverige är så pass dominerad av läromedel är det av intresse att dessa 

läromedel behandlar det innehåll som samhället i stort anses vara viktigt. Resultaten av denna 

undersökning visar på ett problem, om det är så att det är kunskaperna i som testas i TIMSS är de 

kunskaper svenska elever i årskurs 4 anses ska kunna. Att denna studies resultat styrker 

uppfattningen om att matematikundervisningen i Sverige domineras av läromedlen har redan 

behandlats men frågan är om det är de kunskaper som testas i TIMSS som är de kunskaper som 

läromedlen ska syfta till? 
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Då Sverige inte har någon statlig granskning av läromedel längre så är det upp till lärarna att 

göra didaktiska val när det kommer till valet av vilka läromedel som ska användas. Löwing & 

Kilborn (2002) samt Natalia Karlsson (2011) är av uppfattningen att svenska lärare är i behov av 

utökade kunskaper och tid för att göra lämpliga val av läromedel och för att kunna jämföra och 

utvärdera dessa. Vidare menar de att utökade kunskaper krävs för att kunna avgöra om innehållet 

i läromedlen behöver kompletteras för att eleverna ska kunna nå målen i kursplanen. Resultaten 

från denna studie kan användas som ett styrkande argument av deras (Löwing & Kilborn, 2002; 

Karlsson, 2011) påståenden då det visar ett behov av kompletteringar av innehållet i läromedlen 

för att eleverna ska få en möjlighet att tillägna sig de matematiska kunskaper som efterfrågas i 

TIMSS och saknas i svenska matematikläromedel. Svenska läromedel ska svara till gällande 

kursplan och läroplan i Sverige och inte till de kunskaper som testas i TIMSS, men resultaten av 

dennas studie visar likväl på ett behov av kompletterande undervisning gällande det matematiska 

innehållet för elever i årskurs 4 om målet att lyckas bättre i internationella undersökningar är 

eftersträvbart. Johanssons avhandling (2003) visar att alla svenska läromedel i matematik inte 

täcker hela omfattningen av kursplanen utan bara delvis. Då denna studie inte har ställt svenska 

läromedel mot någon kursplan utan mot TIMSS, kan slutsatsen att de granskade läromedlen i 

denna studie inte täcker in den kunskap som efterfrågas i kursplanen och att det är på grund av 

detta som innehållet i läromedlen skiljer sig från TIMSS inte dras. Resultatet av denna studie kan 

dock ge en fingervisning om vilka kunskaper och förmågor som får ett begränsat utrymme i 

svenska läromedel och det kan i sin tur jämföras med kursplanen. Då TIMSS-undersökningen 

inte är anpassad till svenska kursplaner är således inte svenska läromedel anpassade till innehållet i 

TIMSS heller. 

Resultat i förhållande till internationella studier och utbildningsdiskuresen  

Studiens resultat visar att det finns betydande skillnader mellan innehållet i svenska läromedel i 

matematik och innehållet i TIMSS kunskapsprov i matematik. Vidare pekar studiens resultat även 

mot att dessa skillnader har betydelse för svenska elevers resultat i TIMSS kunskapsprov. Då 

resultaten från TIMSS lärarenkät visar att läromedlet utgör den huvudsakliga grunden för 

matematikundervisningens innehåll (Skolverket, 2012) och denna studie visar att vissa typer av 

matematikuppgifter förekommer i mindre eller ingen utsträckning i flertalet av de analyserade 

läromedlen är elevernas förutsättningar för att tillägna sig kunskap och färdighet kring det 

specifika innehållet klart försämrat.  

Att TIMSS kunskapsprov inte är anpassat efter den svenska skolans läroplan framgår tydlig av 

de presenterade ramverken för provets konstruktion (Mullis et.al. 2005). TIMSS kunskapsprov 

konstrueras utifrån den egna läroplanen, TIMSS Curriculum Model, som utformas genom 

samanställningar och kompromisser från alla deltagande länders läroplaner (Mullis et.al. 2005). 

Att TIMSS kunskapsprov skiljer sig innehållsmässigt från svenska läromedel och elevernas 

matematikundervisning borde då inte vara märkvärdigt och inte heller unikt för Sverige. Ändå 
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kan man inte bortse från att svenska elever presterar allt sämre i internationella 

kunskapsmätningar. Här visar resultatet i denna studie på en potentiellt bidragande faktor till 

elevernas prestationer i TIMSS, i form av skillnaderna mellan innehållet i svenska 

matematikläromedel och innehållet i TIMSS kunskapsprov. Samtidigt kan man heller inte bortse 

från att det försämrade resultatet får stort utrymme i den nationella utbildningsdiskursen. 

Pettersson (2008) påtalar att dessa kunskapsmätningar har kommit att betraktas som 

komponenter i utbildningsdiskursen just på grund av att resultaten genererar så pass mycket 

uppmärksamhet. Den mediala och politiska uppmärksamhet som skapas ur resultaten i 

internationella kunskapsmätningar påverkar också hur stort inflytande organisationer som IEA 

och OECD ges i den nationella utbildningsdiskursen. Via sina kunskapsmätningar signalerar IEA 

och OECD de färdigheter och förmågor som anses viktiga i den internationella arenan. Detta 

påverkar i sin tur den nationella utbildningsdiskursen. I synnerhet i de länder där eleverna 

presterar svagt eller där resultaten försämras över tid (Uljens, 2005). Man kan här se tydliga 

antydningar till hur resultaten påverkar utbildningsdiskursen och de potentiella risker som det 

medför. Bernstein (1996) påpekar att all arenaförflyttning skapar ideologiska tolkningsutrymmen 

som kan leda till en rekontextualisering av diskursen. Rekontexualiseringen som sker mellan 

arenan i vilken eleverna utför kunskapsmätningen och arenan där resultaten tolkas av media och 

politiker har stor potential för ideologiska influenser. Pettersson (2008) har poängterat att mediala 

och politiska aktörer använder kunskapsmätningarna för att gynna den egna riktningen och för 

att rättfärdiga den egna utbildningspolitiken. Resultatet i detta självständiga arbete visar att det 

finns potential för mindre radikala förändringar i utbildningspolitiken för att förbättra svenska 

elevers resultat i internationella kunskapsmätningar då svenska elever visar på högre förtrogenhet 

inom det matematiska innehåll som oftare påträffas i läromedlen finns en möjlighet att elevernas 

resultat i internationella kunskapsmätningar förbättras om matematikundervisningen i högre grad 

behandlar den typ av matematiskt innehåll där svenska elever visar på bristande kunskap. 

Förslag på framtida forskning 

De läromedel som ingått i detta självständiga arbete var alla utgivna under en period då Lpo 

94 var aktuell, precis som de båda TIMSS-undersökningarna. En jämförelse mellan kursmålen för 

matematik i Lpo 94 och innehållet i TIMSS-undersökningar från samma period vore en intressant 

undersökning. En jämförelse mellan resultaten av en sådan analys och denna studies resultat 

skulle svara på om bristen i koherens mellan innehållet svenska läromedel och innehållet i TIMSS 

beror på att kursplanen och kunskapskraven i läroplanen skiljer sig från de kunskaper som testas i 

TIMSS. I tillägg vore en jämförande undersökning av det matematiska innehållet i TIMSS 2015 

och den nu aktuella läroplanens centrala innehåll och kunskapskrav av intresse. Ett intressant 

resultat från denna studie är att uppgifterna som svenska elever presterar sämst på i TIMSS 

kunskapsprov är rena räknefärdighetsuppgifter. I 1994 års läroplan, och även Lgr 11, är 

räknefärdighet inget som framhålls. Istället har förmågor som resonemang, kommunikation och 
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begreppsförståelse diskuterats och framhållits som viktiga komponenter för den matematiska 

förståelsen. En studie som undersöker de matematiska förmågornas inträde i svenska kursplaner i 

förhållande till resultatet i detta självständiga arbete skulle vara en intressant framtida studie. 
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Konklusion 

Det matematiska innehållet i svenska läromedel och TIMSS skiljer sig åt genom att mycket av 

de kunskaper som TIMSS ämnar testa återfinns i liten eller ingen del av svenska läromedel. 

Svenska elever når höga resultat på uppgifter som återfinns i högre grad i läromedlen och tvärt 

om, de visar på en bristande förtrogenhet i sådana uppgifter som saknas eller återfinns i liten 

skala i svenska läromedel. Detta resultat kan ge en möjlig förklaring till svenska elevers 

jämförelsevis dåliga resultat, att de inte får möjlighet att införskaffa sig den kunskap som krävs 

för att nå högre resultat i TIMSS kunskapsmätningar då svensk matematikundervisning är 

dominerad av just läroboken. Eftersom svenska elevers resultat på internationella undersökningar 

har en påverkan på den inhemska utbildningsdiskursen som i sin tur påverkar kursmål och 

läroplaner måste innehållet i svensk matematikundervisning kompletteras om syftet är att lyckas 

bättre i internationella kunskapsmätningar. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Analys av läromedel 

Analysenhet: 

Mattemosaik 4A, 2003 

Almqvist & Wiksell 

Totalt antal uppgifter: 1849 

Kodningsschema för uppgifter där elever har lägst andel korrekt svar 

Typ av 

uppgift 

A B C D E 

Absolut 

frekvens 

0 0 0 4 0 

Relativ 

frekvens 

0 0 0 0,22 % 0 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har högst andel korrekt svar 

Typ av uppgift F G H 

Absolut frekvens 42 15 66 

Relativ frekvens 2,27 % 0,81 % 3,57 % 

Analysenhet: 

Mattemisaik 4B, 2002 - Almqvist & Wiksell 

Totalt antal uppgifter: 1846 

Kodningsschema för uppgifter där elever har lägst andel korrekt svar 

Typ av 

uppgift 

A B C D E 

Absolut 

frekvens 

13 0 0 14 0 

Relativ 

frekvens 

0,76 % 0 0 0,7 % 0 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har högst andel korrekt svar 

Typ av uppgift F G H 

Absolut frekvens 124 0 46 

Relativ frekvens 6,7 % 0 2,49 % 
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Analysenhet: 

Matte direkt Borgen 4A, 2003 

Bonniers 

Totalt antal uppgifter: 1616 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har lägst andel korrekt svar 

Typ av 

uppgift 

A B C D E 

Absolut 

frekvens 

0 0 0 11 15 

Relativ 

frekvens 

0 0 0 0,68 % 0,93 % 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har högst andel korrekt svar 

Typ av uppgift F G H 

Absolut frekvens 9 24 58 

Relativ frekvens 0,56 % 1,48 % 3,59 % 

 

Analysenhet: 

Matte direkt Borgen 4B, 2004 

Bonniers 

Totalt antal uppgifter: 1576 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har lägst andel korrekt svar 

Typ av 

uppgift 

A B C D E 

Absolut 

frekvens 

0 0 2 39 0 

Relativ 

frekvens 

0 0 0,126 % 2,47 % 0 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har högst andel korrekt svar 

Typ av uppgift F G H 

Absolut frekvens 5 0 0 

Relativ frekvens 0,38 % 0 0 
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Analysenhet: 

Mattestegen A HT 

1998 

Natur och Kultur 

Totalt antal uppgifter: 1778 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har lägst andel korrekt svar 

Typ av 

uppgift 

A B C D E 

Absolut 

frekvens 

0 0 0 0 0 

Relativ 

frekvens 

0 0 0 0 0 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har högst andel korrekt svar 

Typ av uppgift F G H 

Absolut frekvens 2 19 0 

Relativ frekvens 0,11 % 1,06 % 0 

 

Analysenhet: 

Mattestegen A VT 

1995 

Natur och Kultur 

Totalt antal uppgifter: 1514 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har lägst andel korrekt svar 

Typ av 

uppgift 

A B C D E 

Absolut 

frekvens 

0 1 0 1 0 

Relativ 

frekvens 

0 0,07 % 0 0,07 % 0 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har högst andel korrekt svar 

Typ av uppgift F G H 

Absolut frekvens 82 0 63 

Relativ frekvens 5,09 % 0 2,18% 
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Analysenhet: 

Alma A 

2003 

Almqvist & Wiksell 

Totalt antal uppgifter: 3874 (helårsbok) 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har lägst andel korrekt svar 

Typ av 

uppgift 

A B C D E 

Absolut 

frekvens 

0 0 4 0 6 

Relativ 

frekvens 

0 0 0,1 % 0 0,15 % 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har högst andel korrekt svar 

Typ av uppgift F G H 

Absolut frekvens 25 49 40 

Relativ frekvens 0,65 % 1,26 % 1,03 % 

 

Analysenhet: 

Alma A 

1994 

Almqvist & Wiksell 

Totalt antal uppgifter: 3462 (helårsbok) 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har lägst andel korrekt svar 

Typ av 

uppgift 

A B C D E 

Absolut 

frekvens 

0 0 4 0 3 

Relativ 

frekvens 

0 0 0,115 % 0 0,086 % 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har högst andel korrekt svar 

Typ av uppgift F G H 

Absolut frekvens 14 48 0 

Relativ frekvens 0,43 % 1,38 & 0 
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Analysenhet: 

Tänk och Räkna 4A 

2007 

Gleerups 

Totalt antal uppgifter: 1763 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har lägst andel korrekt svar 

Typ av 

uppgift 

A B C D E 

Absolut 

frekvens 

9 0 23 1 1 

Relativ 

frekvens 

0,51 % 0 1,3 % 0,06 % 0,06 % 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har högst andel korrekt svar 

Typ av uppgift F G H 

Absolut frekvens 17 16 7 

Relativ frekvens 0,96 % 0,91 % 0,4 % 

 

Analysenhet: 

Tänk och Räkna 4B 

2007 

Gleerups 

Totalt antal uppgifter: 1660 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har lägst andel korrekt svar 

Typ av 

uppgift 

A B C D E 

Absolut 

frekvens 

0 0 5 69 5 

Relativ 

frekvens 

0 0 0,3 % 4,1 % 0,3 % 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har högst andel korrekt svar 

Typ av uppgift F G H 

Absolut frekvens 63 4 14 

Relativ frekvens 3,79 % 0,24 % 0,84 % 
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Analysenhet: 

Pixel 4A 

2007 

Natur och Kultur 

Totalt antal uppgifter: 1023 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har lägst andel korrekt svar 

Typ av 

uppgift 

A B C D E 

Absolut 

frekvens 

0 0 0 28 11 

Relativ 

frekvens 

0 0 0 2,73 % 1,08 % 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har högst andel korrekt svar 

Typ av uppgift F G H 

Absolut frekvens 38 49 33 

Relativ frekvens 3,71 % 4,79 % 3,23 % 

 

Analysenhet: 

Pixel 4B 

2007 

Natur och Kultur 

Totalt antal uppgifter: 813 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har lägst andel korrekt svar 

Typ av 

uppgift 

A B C D E 

Absolut 

frekvens 

9 0 0 0 66 

Relativ 

frekvens 

0,98 % 0 0 0 8,11 % 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har högst andel korrekt svar 

Typ av uppgift F G H 

Absolut frekvens 3 0 16 

Relativ frekvens 0,37 % 0 1,97 % 
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Analysenhet: 

Pixel 4 Övningsbok 

2007 

Natur och Kultur 

Totalt antal uppgifter: 936 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har lägst andel korrekt svar 

Typ av 

uppgift 

A B C D E 

Absolut 

frekvens 

0 2 0 46 46 

Relativ 

frekvens 

0 0,21 % 0 4,91 % 4,91 % 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har högst andel korrekt svar 

Typ av uppgift F G H 

Absolut frekvens 0 40 12 

Relativ frekvens 0 4,27 % 1,28 % 

 

Analysenhet: 

Räkneresan X2001 

2003 

Almqvist & Wiksell 

Totalt antal uppgifter: 2656 (helårsbok) 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har lägst andel korrekt svar 

Typ av 

uppgift 

A B C D E 

Absolut 

frekvens 

0 0 0 0 0 

Relativ 

frekvens 

0 0 0 0 0 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har högst andel korrekt svar 

Typ av uppgift F G H 

Absolut frekvens 27 19 36 

Relativ frekvens 1,01 % 0,715 % 1,35 % 
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Analysenhet: 

Mattestegen A Vår 

2004 

Natur och Kultur 

Totalt antal uppgifter: 1272 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har lägst andel korrekt svar 

Typ av 

uppgift 

A B C D E 

Absolut 

frekvens 

0 2 0 7 0 

Relativ 

frekvens 

0 0,15 % 0 0,55 % 0 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har högst andel korrekt svar 

Typ av uppgift F G H 

Absolut frekvens 6 0 0 

Relativ frekvens 0,47 % 0 0 

 

Analysenhet: 

Mattestegen A Höst 

2004 

Natur och Kultur 

Totalt antal uppgifter: 1439 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har lägst andel korrekt svar 

Typ av 

uppgift 

A B C D E 

Absolut 

frekvens 

0 0 0 0 7 

Relativ 

frekvens 

0 0 0 0 0,49 % 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har högst andel korrekt svar 

Typ av uppgift F G H 

Absolut frekvens 29 16 50 

Relativ frekvens 2,01 % 1,11 % 3,47 % 
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Bilaga 2. Samanställning av samtliga läromedel 

Totalt antal uppgifter: 29 077 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har lägst andel korrekt svar 

Typ av 

uppgift 

A B C D E 

Absolut 

frekvens 

31 5 38 220 160 

Relativ 

frekvens 

0,11 % 0,017 % 0,13 % 0,76 % 0,55 % 

 

Kodningsschema för uppgifter där elever har högst andel korrekt svar 

Typ av uppgift F G H 

Absolut frekvens 486 299 441 

Relativ frekvens 1,67 % 1, 03 % 1,51 % 

 


