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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att studera hur frekvent algebra förekommer i utvalda 

matematikböcker för årskurs 3 samt om det finns någon skillnad mellan läromedel från tidigare 

läroplaner i fokusen på algebra.  Frågeställningarna till studien är följande: 

 Hur frekvent återfinns algebra i de utvalda matematikböckerna för årskurs 3?  

 Är det någon skillnad mellan läromedel skapade för läroplanen Lgr11 och Lpo94? Ser 

vi någon förändring av hur frekvent algebra förekommer i läromedlen från de olika 

läroplanerna? 

I denna studie används den kvantitativa innehållsanalysen för att studera hur frekvent algebra 

förekommer i läromedlen. Studien legitimeras av de bristfälliga resultat som svenska elever 

visar på i exempelvis TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). 

Svenska elever presterar dåligt i algebra och har gjort under en längre period, vad detta beror 

på studeras inte i denna studie dock ses denna problematik i relation till hur ofta det förekommer 

algebraiska uppgifter i läromedel för årskurs 3 från läroplanerna Lgr11 samt Lpo94. I studien 

används TIMSS tolkning (vidare kallade kategorier) av vad algebra innebär samt Bernsteins 

begrepp klassificering (classification) och inramning (framing). TIMSS tolkningar används för 

att identifiera algebraiska uppgifter. Bernsteins begrepp används för att studera hur väl 

kunskapsområdet algebra särskiljs från övriga områden samt för att se hur väl uppgifterna 

stämmer överens med de kunskaper som efterfrågas i TIMSS.  

   Resultaten av studien kan sammanfattas med att de analyserade läromedlen i övervägande fall 

inte särskiljer algebran från övriga kunskapsområden, d.v.s. klassificeringen är i majoritet svag. 

Vidare kan man även se att de olika läromedlen betonar TIMSS kategorier olika mycket vilket 

visats sig i hur frekvent de olika kategorierna förekommer i läromedlen. Inramningen av 

uppgifterna präglas i många fall av både svaga och starka uppgifter. Resultatet visar på en liten 

eller om än obefintligt skillnad mellan läromedel producerade för Lgr11 och Lpo94. 

 

Nyckelord: TIMSS, algebra, matematikläromedel årskurs 3, Bernsteins klassificering-och 

inramningsbegrepp, Lgr11, Lpo94 
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1.  Inledning 

Att undersöka orsaksfaktorer till de sjunkande resultaten i internationella mätningar såsom 

Trends in International Mathematics and Science Study (vidare kallat TIMSS) och Programme 

for International Student Assessment (PISA) är svårt. Faktorerna och utredningarna är många 

men det är dock oundvikligt att man börjar fundera på hur undervisningen i svenska skolan 

bedrivs och vad den påverkas av. Läromedel i den svenska skolan anses av både Skolverket 

(2006) och Carlson och von Brömssen (2011) som en av de största påverkansfaktorerna i 

utformningen av undervisningen. Olika ämnen i skolan påverkas i olika grad av denna 

läromedelsstyrning. Denna styrning influeras i många fall av traditionella mönster och tankar 

om hur undervisningen inom vissa ämnen ska bedrivas. Matematikundervisningen har 

historiskt varit starkt läromedelsstyrd (Skolinspektionens, 2009;Englund, 2006) vilket därmed 

gett matematikböckerna en central roll i undervisningen. Denna starka läromedelsstyrning blir 

central i diskussionen om hur svenska elever presterar i internationella mätningar främst 

eftersom styrningen från dessa påverkar vad eleverna lär sig.   

Som snart nyexaminerad lärare för förskoleklass till årskurs 3 är det utifrån dessa tankar 

relevant att se till hur läromedlen behandlar olika ämnesområden inom matematiken, dvs. vad 

matematikböckerna fokuserar på. Johannson (2006) beskriver i sin avhandling att svenska 

matematikböcker ofta är utformade och graderade efter svårighetsgrader i uppgifterna, något 

som skulle kunna visa på rester från tidigare läroplaner och reformer. Detta är även något som 

Selander (2003) lägger vikt vid då han talar om läroböcker som återskapare av kunskap som i 

vissa fall kan ha förlorat sin betydelse i samhället.  

   I denna studie ska jag undersöka hur frekvent ämnesområdet algebra förekommer i 

matematikböcker för årskurs 3, från utvalda läromedel från nuvarande läroplan, Lgr11 men 

även läromedel från Lpo94. Detta för att kunna se huruvida det skett en förändring i läromedlen 

mellan de olika läroplanerna men även för att se om denna eventuella förändring kan ha med 

det sjunkande resultaten att göra.  

   Nedan följer nu en bakgrundsbeskrivning vars syfte är att motivera varför denna studie är 

relevant i förhållande till olika påverkansfaktorer. Vidare presenteras studiens syfte och 

frågeställningar, vilka sedan följs av centrala begrepp och teoretiska perspektiv, tidigare 

forskning samt beskrivning av metoden. Därefter redovisas resultatet, en analys av resultatet 

samt en slutdiskussion. 
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2. Bakgrund 

De sjunkande resultaten i internationella tester väcker många frågor och som lärare är det svårt 

att inte börja fundera vad detta kan beror på. Ett av områdena där man ser detta är i förståelsen 

och kunskapen om algebra. TIMSS är en internationell studie som undersöker elevers 

kunskaper i matematik och naturkunskap i årskurs fyra och åtta och genomförs var fjärde år 

och länder från hel världen delar. Resultaten i TIMSS visar på att svenska elever presterar sämre 

än genomsnittet av de deltagande länderna i testerna och resultaten över tid har inte förändrats 

(Skolverket, 2012). I relation till detta kan man se att många andra länder som deltagit i testerna 

har visat på en positiv utveckling i kunskapsmätningarna, något som däremot inte speglar den 

svenska utvecklingen; svenska elever har historiskt sätt presterat dåligt i algebra. 

   Skolverket (2008)beskriver algebra som ett område som kräver en god begreppsförståelse där 

elevernas uppfattningar om algebraiska begrepp kan skifta beroende på sammanhanget de 

används i. Skolverket (2008) beskriver det som kunskapsbitar som bygger på varandra och som 

därmed är beroende av varandra. D.v.s. olika delar i undervisningen behövs för att vidare 

förståelse ska kunna skapas. Om det däremot brister i förståelsen inom någon av bitarna är 

risken stor att begreppsbilden inte är helt klar, vilket resulterar i eleverna inte kan lösa de 

algebraiska uppgifterna korrekt. Denna tanke blir problematisk då inlärningen av kunskap ofta 

inte är linjär vilket gör att den kunskapen som i visa fall behövs inte finns. Att delarna i 

undervisningen torde bygga på varandra känns självklar men visar sig dock inte vara det. 

Resultaten från TIMSS (Skolverket, 2008) visar snarare på en mer komplex bild där 

begreppsförståelsen och strategierna snarare utvecklas över tid och förståelsen därefter blir 

djupare.  Vidare lyfter Skolverket (2008) att elevernas algebraiska begreppsuppfattning i många 

fall är präglade av den undervisning som eleverna tagit del av, något som även visats sig i 

resultaten i TIMSS. Man kan i TIMSS utläsa att det vanligaste resultatet i algebradelen innebar 

att eleverna klarade av att lösa endast en av uppgifterna, det näst vanligaste mönstret är att 

eleverna inte kunde lösa någon av de algebraiska uppgifterna korrekt. Detta kan ses som en 

indikation på vilka kunskapsområden, strategier och metoder som matematikundervisningen 

behandlar i skolorna och eleverna därmed är vana vid. 

   Åsikterna om huruvida algebra är viktigt i matematikundervisningen går isär och för- och 

nackdelarna är många.  MacGregor (2004) lyfter olika skäl till varför det är viktigt att få lära 

sig algebra.  Hon ser algebraiskt tänkande som en viktig del för medborgare i ett demokratiskt 

samhälle att besitta då algebra anses höra till den gemensamma kunskapsramen. Vidare lyfter 

hon även algebran som en betydande del i vidare och högre utbildning, d.v.s. algebraisk 
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kunskap än en grundförutsättning för fortsatta studier. MacGregor (2004) menar även att 

algebra är ett effektivt sätt att lösa vissa problem och att algebraiskt tänkande hjälper till och 

främjar kunskapen i att kunna generalisera och föra logiska resonemang (se även Bednarz, 1996 

för liknande argumentation). Tittar man på dessa skäl ser man att argumenten för att algebra är 

viktigt i matematikundervisningen är många och täcker stora områden, samtidigt som 

problematiken kring dessa är av betydande karaktär för våra elever. Detta är ju även något som 

speglat sig i resultaten från TIMSS (Skolverket, 2008). 

   I förhållande till detta är det viktigt att se resultaten i TIMSS i relation till de kunskaper som 

efterfrågas i den rådande läroplanen och den föregående. I ”Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011” (Skolverket, 2011) under centralt innehåll för årskurs 

1- 3 kan vi läsa att två specifika punkter inom algebra finns med. Dessa punkter är: 

 Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse 

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

och uttryckas. 

   (Skolverket 2011:63) 

Utifrån dessa punkter i det centrala innehåller i läroplanen (Skolverket, 2011) ska lärare bilda 

sig en uppfattning om vad den algebraiska undervisningen ska handla om. Denna uppfattning 

ska sedan generera undervisningstillfällen där kunskapsbitar bygger vidare på varandra för att 

skapa en god begreppsbild och strategier för att kunna lösa algebraiska uppgifter som 

presenteras för eleverna.  I relation till det som står i Lgr11 (Skolverket, 2011) kan man i Lpo94 

(Utbildningsdepartementet, 1994) utläsa att eleverna ska kunna använda: 

 Grundläggande algebraiska begrepp, uttryck, former, transformationer, ekvationer, 

olikheter och system av ekvationer som verktyg vid problemlösning och vid 

beskrivningar av olika fenomen. 

   (Utbildningsdepartementet, 1994:34) 

   Förståelsen för algebrans funktion är viktigt vilket betonas både i läroplaner och 

internationella tester. Detta ger denna studie relevans i förhållande till de sjunkande 

elevresultaten som Sverige visar på.  Utifrån ovanstående delar i de två läroplanerna kan man 

se att synen på algebra och vad som innefattas i detta ämnesområde skiljer sig från varandra. 

Dock är det relevant att se dessa citat som utklipp ur de båda läroplanerna då detta endast speglar 

en del av de algebraiska kunskaperna, då många delar i algebran berörs i andra matematiska 

kunskapsområden. Vidare är det centralt att se till lärarnas roll i matematikundervisningen och 

därmed valen av undervisningsmaterial.  
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   Sedan 1991 finns inte längre någon läromedelsgranskning i Sverige. Detta betyder därmed att 

valen och kontrollen över vilken kunskap som nu förmedlas i läromedlen överlämnas till lärarna 

och skolan (Skolverket, 2006). Detta medför att lärare nu måste besitta ytterligare 

yrkeskunskaper som syftar till att kunna kontrollera och granska läromedel. Denna 

yrkeskunskap handlar därmed om att kunna ifrågasätta de budskap och synvinklar som 

läromedlen förmedlar och kritisk reflektera över hur detta påverkar undervisningen och 

eleverna (Carlson & von Brömssen, 2011). Grevholm (2012) ställer sig frågan:  

”Är det lämpligt att läroböckerna dominerar matematikundervisningen så 

kraftigt som de gör enligt forskningen?” (Grevholm, 2012:240). 

    Svaren på frågan är många och det är svårt att utreda vad som är mest fördelaktigt för 

elevernas kunskapsutveckling.  Oavsett är det enligt Grevholm (2012) känt att läroböcker i 

allmänhet är centrala och viktiga i matematikundervisningen vilket därmed legitimerar valet av 

att studera läromedlens roll i matematiken i denna studie. 

   Syftet med studien legitimeras vidare av att elever i årskurs 8 inte heller visar på några starka 

resultat inom algebra. Med detta i åtanke är det därmed intressant att studera hur möjligheterna 

till att träna algebraiska uppgifter i matematikböckerna ser ut och om detta har förändrats i 

samband med den senaste läroplansreformen. Som tidigare nämnt innebär en läromedelsstyrd 

undervisning att ämneskompetenser inkluderas och exkluderas vilket skulle kunna resultera i 

bristande grundkunskaper inom matematiken. Esaiasson (2012) nämner att det som får stort 

utrymme ofta är något som anses vara viktigt vilket därmed kan påverka vilket ämnesområde 

som hamnar i fokus. I relation till detta är det därmed intressant att se hur algebra i läromedel 

för årskurs 3 behandlas för att se om den kunskap som efterfrågas i dessa står i relation till de 

kunskaper som testas i TIMSS. 

   Utifrån den problematik som presentrasts i bakgrunden, både den om bristen i algebraisk 

förståelse och hur man kan se på algebra samt läromedlens centrala roll i 

matematikundervisningen är det motiverat att studera hur frekvent algebra förkommer i 

matematikläromedel avsedda för årskurs 3. 

 

3. Syfte och frågeställningar 

  Syftet med denna studie är att studera hur frekvent algebra förekommer i matematikböckerna 

i årskurs 3 samt om det finns någon skillnad mellan läromedel från tidigare läroplaner i fokusen 

på algebra. Just algebra är nämligen en av delarna där man sett sjunkande resultat i testerna från 
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2011 gjorda i årskurs 4 (Skolverket, 2014) och frågan är då om detta kan hänga samman med 

en eventuell förändring i läromedlen. Frågeställningarna som ska svara på detta syfte är: 

1. Hur frekvent återfinns algebra i de utvalda matematikböckerna för årskurs 3?  

Nedanstående frågeställning grundar sig i frågeställning 1. 

1. Är det någon skillnad mellan läromedel skapade för läroplanen Lgr11 och Lpo94? Ser 

vi någon förändring av hur frekvent algebra förekommer i läromedlen från de olika 

läroplanerna? 

 

4. Centrala begrepp  

4.1 Definition av algebra i lågstadiet 

Kiselman och Mouwitz definierar i Matematiktermer för skolan (2008) algebra såhär: 

”I skolan möter man först algebran i form av bokstavsräkning, d.v.s. man 

räknar med variabler i stället för som tidigare med tal. De räkneregler 

som gäller för tal gäller också för variablerna. ” 

   Kiselman och Mouwitz (2008:11) 

Denna definition påminner om Grevholm (2012) vars definition går att likna med den relationen 

som finns mellan att kunna ett språk och språkets grammatik. Hon menar att aritmetiken är 

förmågan att kunna räkna, där algebran är en viktig del (att kunna ett språk). Algebran i sig är 

i sin tur ett sätt att i korthet summera och skildra hur aritmetiken fungerar (att kunna språkets 

grammatik) (Grevholm, 2012). Algebrans definition i läroplanen handlar om att se matematiska 

likheter och att kunna och visa på förståelse för likhetstecknets betydelse, exempelvis uppgifter 

likt denna 10=5+5=17-7=100-90. Vidare handlar algebran även om att se hur enkla mönster i 

talföljder och geometriska mönster kan skapas, uttryckas och skildras (Skolverket, 2011). 

Exempel på uppgifter där denna kunskap efterfrågas kan vara uppgifter där eleverna ska slutföra 

mönstret antingen genom bilder eller i talföljder.  

  Grevholm (2012) fortsätter att betona vikten av förståelsen för de redskap som ”räkneregler” 

i algebran faktiskt är. Genom denna förståelse för ”räkneregler” kommer eleverna kunna 

förenkla och effektivisera räknandet i huvudräkning men även förståelsen för hur man uttrycker 

sig algebraiskt och avläser och löser algebraiska uppgifter. Grevholm (2012) beskriver även att 

det första tecknet, för många elever, på att man ska arbeta med algebraiska uppgifter är 



 
 

10 
 

bokstävernas inträde i matematikundervisningen. Grundläggande tankar till algebran och 

främst ekvationernas inträde i matematikundervisningen handlar om att eleverna behöver 

besitta förståelse för likhetstecknets betydelse. Denna förståelse anses nämligen som central för 

att utveckla djupare förståelse och kunskap om och inom algebra. Att arbeta med likhetstecknets 

betydelse är därmed centralt redan i tidiga skolår, något som även nämns i den nuvarande 

läroplanen (Skolverket, 2011). Grevholm (2012) fortsätter att beskriva att de främsta 

skillnaderna mellan algebra och aritmetik ligger i graden av abstraktion och generalisering, där 

algebran står för den högre graden av de båda. Eleverna behöver i algebran i många fall gå från 

det konkreta till det abstrakta för att sedan få förståelse för det obestämda. 

4.2 TIMSS algebra- kategorier   

I denna studie kommer jag använda de tolkningar av algebra som utvecklats av TIMSS (Mullis 

m.fl.,2013). Till skillnad från det Grevholm (2012) samt Skolverket (2011) definierar som 

algebra kan man se att TIMSS (2013) har en mer utskriven tolkning. I TIMSS (Mullis 

m.fl.,2013) uppmärksammas tre ämnesområden inom algebran: 

 uttryck och operationer/processer 

 ekvationer och olikheter samt  

 relationer och funktioner 

Man betonar här kunskapen om att kunna generalisera för att kunna se mönster i beräkningar 

utan att behöva räkna om för att se relationer mellan tal. Man beskriver det såhär: 

”Students should be able to solve real-world problems using algebraic 

models and explain relationships involving algebraic concepts. They need 

to go beyond memorization to understand that when there is a formula 

about two quantities, if they know one, they can find the other quantity.” 

   Mullis, I.V.S. & Martin, M. O (2013:20–21) 

 Man talar även om att begreppsförståelsen ska innefatta och vidgas till insikter om hur linjära 

ekvationer fungerar, där relationen mellan variablerna är oföränderliga även om variablerna 

värde förändras. Till exempel handlar detta om att studera hur långt en bil kan komma när den 

kör i 32 km/h, man studerar alltså vad som händer med två variabel över tid. 

   Vidare punktar TIMSS upp åtta kategorier som handlar om kunskaperområden inom algebra. 

Den första punkten handlar om att finna ett värde när man har variablerna givna, exempel på 

detta kan vara att eleven ska fortsätta ett mönster av trianglar gjorda av tändstickor och sedan 

berätta hur många det behövs för att lägga sex trianglar i mönstret (kategori 1). Ytterligare 

efterfrågas även kunskapen om att kunna se relationer mellan tal, man betonar kännedomen om 
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likvärdighet i ekvationer. Detta kan exempelvis vara uppgifter där man i mellanled på olika sätt 

ska redovisa samma summa, 14+6=22-2=17+3=35-15=20 (kategori 2). Vidare betonas även 

kunskapen om att kunna på andra sätt uttrycka sina ekvationer, denna del handlar därmed främst 

om att kunna exempelvis rita ett uttryck passande till ekvationen (kategori 3). Dessa tre 

ovannämnda kategorier tillhör kunskapsområdet uttryck och operationer/ processer. 

   De punkter som berör ekvationer och olikheter handlar också till viss del om den punkt som 

ovan nämnt berör olika sätt att uttrycka sig, dock syftar denna aspekt mer till att skriftligt kunna 

beskriva och uttrycka vad en ekvation betyder. Man skulle kunna beskriva denna aspekt som 

kunskapen om att skapa räknesagor till redan uttryckta ekvationer (kategori 4). Uttryck och 

operationer/processer berör även kunskapen om att lösa linjära ekvationer och linjära olikheter. 

Exempel på detta är när elever ska identifiera vilket tal som är störst genom att använda 

olikhetstecknet (<och>) (kategori 5). 

  Den sista aspekten i TIMSS(2013) kategorier av algebra handlar om relationer och funktioner. 

Kunskapen som efterfrågas här innefattar bland annat förmågan att kunna generalisera 

kunskapen om relationer i mönster, termer och mellan termer genom att använda siffror, ord 

eller algebraiska uttryck (kategori 6). Denna aspekt innesluter även kännedomen kring hur man 

läser av, tolkar och relaterar exempelvis tabeller och grafers relationer samt hur man kan tolka 

dess betydelse. Exempel på detta är när eleverna ska lösa uppgifter som handlar om att läsa av 

grafer och sammanföra information i tabeller (kategori 7). Den sista aspekten behandlar 

kunskapen om att läsa av huruvida grafer och tabeller är linjära eller ej och därefter tolka denna 

information (kategori 8) (Se bilaga 1 för kategorierna i listform). 

   Denna studie kommer som tidigare nämnt använda sig av de ovan förklarade kategorierna av 

TIMSS definition av algebra då denna till skillnad mot definitionen i läroplanen (Skolverket, 

2011) och det Grevholm (2012) beskriver, är mer precis vilket gör det lättare att avgränsa och 

definiera vad som räknas som algebra i läromedlen.   

5. Teoretiska perspektiv 

I denna studie används Bernsteins teori om klassificering och inramning. Nedan följer en 

beskrivning av detta teoretiska perspektiv. 

   Bernstein (2000[1996]) talar om hur den kunskap som ska läras ut i skolan kan ses ur tre olika 

synvinklar, där läroplanen är den del som värderar vilken kunskap som efterfrågas, 

pedagogiken handlar om hur man på ett trovärdigt sätt kan överföra kunskap till eleverna medan 

utvärdering definierar vad som är ett giltigt sätt att visa sin kunskap på. Dessa tre präglas och 

formas av det som Bernstein (2000[1996]) talar om som en pedagogisk kunskapskod. 
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Läroplanen, pedagogiken och utvärderingen formas därmed av underliggande koder vilket ofta 

kan vara normer. Dessa normer finns underliggande i skolans uppdrag och präglar i och med 

det vad som anses som meningsfullt, hur detta ska komma till uttryck samt i vilket sammanhang 

kunskapen är giltig. Detta är något som Bernstein och Lundgren (1983) beskriver såhär: 

”En kod är en reglerande, en outtalad förvärvad, princip, som integrerar 

relevanta innebörder, formen för deras förverkligande och de sociala 

sammanhang (kontexter) som framkallar dem” 

   Bernstein, Basil & Lundgren, Ulf P. (1983:28) 

   Läroplanen, pedagogiken och utvärderingen präglas även av samhällets behov av att 

klassificera och att rama in kunskap för att fördela makt men även för att se olika principer för 

social kontroll. Skolan påverkas i hög grad av olika aktörer som med olika intressen därmed 

påverkar undervisningen och läromedlen. Författarna bakom läroplanen, d.v.s. staten, 

läroboksförfattarna, förlagen, lärarna och eleverna är alla påverkansfaktorer till hur 

undervisningen bedrivs och formas och alla besitter olika mycket makt i relation till varandra 

men även i relation till vad som sker i undervisningen.  

   Bernstein (2000[1996]) talar om de två begreppen klassificering (classification) och 

inramning (framing) som två vägar till makt. Klassificeringen syftar till maktrelationer mellan 

olika ämnesområden i matematiken medan inramningens intention snarare handlar om hur 

maktrelationer påverkar handlingar. 

    Analysen av klassificeringen av kunskap syftar till att se hur väl ett innehåll håller samman 

och hur relationen mellan olika kunskapsområden ser ut. Man kan beskriva det som 

avgränsningar och relationer mellan olika kategorier i skolan, exempelvis mellan skolämnen. 

En svag klassifikation innebär att gränserna mellan de olika kategorierna är otydliga. Man ser 

en svag klassificering i ämnesområden som inte särskiljs så skarpt och att dessa därmed i stor 

utsträckning är integrerade med varandra (Bernstein& Lundgren, 1983).  En stark klassifikation 

utmärks däremot av att gränserna är tydliga och relationen mellan kategorierna har en stark 

maktfördelning. Relationerna mellan områdena är stabila och funktionerna som dessa har är 

avgränsade från varandra.   I denna studie kommer klassificeringsbegreppet att innefatta hur 

kapitlen i böckerna är uppdelade i relation till algebra. Presenteras algebra som ett enskilt 

ämnesområde genom ett eget kapitel eller integreras dessa under andra ämnesområden, är 

frågor som kommer ställas. 

   Bernstein (2000[1996]) betonar tanken om att samhället ständigt återskapar sig självt där 

olika grupper har olika mycket makt i olika situationer Detta skulle därmed även påverka vilket 

innehåll som blir centralt i undervisningen i matematik. Den kunskap som under längre tid 



 
 

13 
 

värderas högt i samhället skulle därmed i stor utsträckning fortfarande gälla då maktrelationer 

i många fall är svårupplösta. 

   Hur dessa maktrelationer upprätthålls och accepteras förklarar Bernstein (2000[1996]) genom 

inramning. Denna inramning handlar om dolda värderingar och attityder som genererar 

beteenden i kunskapsområden. Denna inramning handlar om ofta icke uttalade regler och en 

kategoris grad av självbestämmande. Man kan se sekvensering i undervisningen, d.v.s. i vilken 

ordning saker kommer men även hur något kommuniceras som ett exempel på inramning 

(Lindblad& Sahlström, 1999). Bernstein (2000[1996]) beskriver inramning som vetskapen om 

vem som kontrollerar vad. Detta handlar om hur saker (ex ett ämnesstoff) kommuniceras, 

utfallet av kommunikationen samt kriterierna och den sociala kontrollen som möjliggör 

kommunikationen.  Där inramningen är stark finns en förmedlare som har en explicit kontroll 

över dessa ovan nämnda urval- och påverkansprocesser. Där inramningen är svag har 

förvärvaren av det som ska kommuniceras en starkare roll och kan i och med det påverka 

kommunikationen i större grad. En viktig del i inramningsbegreppet är att makten över dessa 

olika processer kan vara olika processerna emellan, det därför viktigt att se inramningen som 

något relativt (Bernstein, 2000[1996]).  I denna studie kommer inramningen syfta till att se i 

vilken grad sekvensering av algebraiska uppgifter förekommer i läromedlen samt hur dessa 

uppgifter uttrycks. 

   Matematikämnet ses ofta som ett ämne präglat av stark inramning då ämnet ofta åtskiljs från 

övriga ämnen i skolan. Inramning handlar i många fall, som tidigare nämnt, om den 

pedagogiska avvägning gällande strukturen på undervisningen, det vill säga gränsen mellan vad 

som ska förmedlas och det som inte förmedlas. Om gränsen är tydlig blir inramningen stark 

medan en oklar gräns ger en svag inramning. Genom Bernsteins teori om maktförhållanden 

såsom klassificering och inramning kan man utskilja huruvida ett innehåll präglats av dessa 

underliggande kunskapskoder och om det skett någon förändring i makten. 

   Bernsteins teori om klassificering och inramning ska appliceras på denna studie om hur 

frekvent algebra förekommer i matematikläromedel för årskurs 3. Att räkna frekvens kan ses 

som något konkret vilket vidare skulle kunna generera ett klart och giltigt resultat. Dock uppstår 

svårigheter i frekvensräknandet av algebra i läromedel då definitionen av vad algebra innefattar 

är vid och klassificeringen och inramningen därmed är tolkningsbar. Bernstein och Lundgren 

(1983) beskriver möjligheterna med att använda dessa två begrepp för att bestämma vad skolan 

och kommunikationen påverkas av, d.v.s. olika koder. Man kan med dessa begrepp alltså 

granska förhållanden mellan de påverkansfaktorer som influerar utbildningens form, innehåll 

och hur ämnesstoffet kommuniceras (Bernstein& Lundgren, 1983).  
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6. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som anses vara relevant för studien. Forskningen 

är uppdelad i två underrubriker utefter forskningsinriktning. 

6.1 Läromedlens roll i undervisningen 

Forskning om läromedels roll i undervisningen är ett stort forskningsfält och beroende på vilket 

ämne läromedlen syftar till finns olika mycket forskning. Nedan följer några studier där 

analyser av olika läromedlens roll i undervisningen undersöks, både med exempel från 

matematikläromedel men även andra läromedelsanalyser.  

   TIMSS-studien från 2011 (Mullis, Martin, Foy & Arora, 2012) visar på att 75 % av de 

deltagande länderna i studien använder sig av läroböcker i matematikundervisningen i årskurs 

4 och procentsatsen visar på ungefär samma resultat i årskurs 8. Att använda matematikböcker 

som en central resurs i klassrummet är därmed inte något unikt för Sverige.  

   Jäders (2015) avhandling handlar om bland annat det som nämns tidigare här ovan, nämligen 

läromedlens roll i undervisningen, med inriktning på matematikböcker i gymnasieskolan. Jäder 

(2015) har i sin avhandling studerat tre olika infallsvinklar, den första studien är en analys av 

uppgifterna i läromedlen från 12 länder med fokus på resonemangsförmågan. Den andra studien 

har elevernas resonemang i relation till uppgifterna analyserats vilka sedan varit del av den 

tredje studien som fokuserat på de uppfattningar som eleverna kopplat till de resonemang som 

används.  

   Resultaten av denna studie visar på att läroböckerna från de olika länder har ungefär samma 

andel uppgifter som efterfrågar resonemangsförmågan. Vidare visade resultatet på att svenska 

elever i större utsträckning löste de enklare uppgifterna genom att använda imitativa metoder. 

Jäder (2015) indikerar också att möjligheter till att få träna denna resonemangsförmåga många 

gånger är bristfällig och att eleverna när de tillsammans hjälps åt snarare fokuserar på om det 

är rätt svar än på hur man resonerar sig fram till rätt svar. Jäder (2015) fortsätter sin 

argumentation och betonar den utantillinlärning som eleverna visar på då de använder imitativa 

resonemang för att lösa uppgifterna. Som slutsats poängterar han därmed läraren och 

läromedlens roll i matematikundervisningen där man måste ge eleverna möjligheter att lära sig 

det som de ska lära sig. Hur dessa möjligheter ser ut är olika men präglas i mångt och mycket 

av de normer som finns i klassrummet och mellan lärare och elever. I och med att Jäders studie 

berör läromedlens roll i matematikämnet upplevs den som relevant för denna studie. 

   Johansson (2003) betonar, precis som ovanstående forskare läromedlens roll i 

matematikundervisningen. Johansson (2003) studie visar på hur central matematikboken är i 
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undervisningen och hur den därmed fungerar som ett verkställande verktyg för läroplanen. 

Dock framkommer det i Johanssons (2003) studie att läromedlen i matematik inte är 

fullstädning kopplat till läroplanen, då tendenser som tyder på att visa kunskaper utesluts även 

om dessa finns representerade i läroplanen. Viktigt att poängtera är att läromedlen i sig inte kan 

uppfylla alla de kunskapsområden som finns i läroplanerna utan skolan och lärarna är viktiga 

delar i denna process. Författaren talar om svårigheterna i att förändra det matematiska 

innehållet i läromedlen. Johanssons (2003) studie är relevant för denna studie då den berör 

svårigheterna med att förändra innehållet i matematikläromedlen, vilket eventuellt skulle kunna 

vara en faktor som påverkar resultaten i de internationella testerna. 

 6.2 Forskning om algebra 

Forskning om algebra i relation till undervisningen är ett område präglat av olika åsikter om 

hur algebrans vara eller icke vara i matematikundervisningen. Algebraområdet i matematiken 

präglas av olika definitioner av varför eller varför inte detta ämnesstoff är relevant för våra 

elever. 

   Jakobsson-Åhl (2006) har i sin studie undersökt utvecklingen av algebra i gymnasieskolan i 

Sverige mellan åren 1960-2000. Läromedel har analyserats utifrån perspektivet om 

läroplansreformer där fokus varit på historisk förändring i algebran. Studien har undersökt hur 

den algebraiska kontexten var presenterad i läroböckerna, definitioner av algebra, förklaringar 

samt exempel-och övningsuppgifter. Studien kunde genom dessa kategorier se ett mönster som 

utgjorde karaktäristiska drag i algebran. Jakobsson-Åhl (2006) kunde identifiera tre perioder i 

matematikbokens framställning av algebra, ”pre-New Math”,”New Math” och ”post-New 

Math”. Den första perioden ses i läromedel fram till tidigt 60-tal och präglades av en separation 

mellan algebran och övrig matematik där man fokuserade på färdigheter i hur man manipulerar 

algebraiska uttryck. Perioden ”New Math” innebär en gradvis ökande integrering mellan 

algebra och andra matematiska moment och vardagslivet men benämns ändå som abstrakt. Den 

sista perioden präglas av att man ytterligare ökar integrationen mellan de olika matematiska 

momenten men även ökad fokus på tillämpningen av algebran i vardagslivet. Man ser här hur 

algebraiska uttryck kan förstås med hjälp av bokstäver, ekvationer och manipulation. 

    Genom identifikationen av dessa tidsperioder kan man se att algebran i matematikläromedlen 

genomgått olika faser. Dessa faser benämner Jakobsson-Åhl (2006) som algebra som ett skarpt 

avgränsat skolämne; algebra som en del i att skapa teoretiska helhetsbilder i matematiken; 

algebra som ett verktyg i problemlösningssituationer; samt algebra som en kompetens där man 

kan generalisera mönster och antal.  
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  Sammanfattningsvis kommer Jakobsson-Åhl (2006) fram till att matematikmomentet algebra 

påverkas i hög grad av trender som under vissa tidsperioder är med framskrivna än andra och 

som därmed genomsyrar hela matematikundervisningen. Genom detta resultat anser Jakobsson-

Åhl (2006) att man nu medvetet kan tolka och hjälpa algebraundervisningen för att skapa en 

stimulerande praktik med goda och välutvecklade läroplaner. 

   Ovanstående studie är relevant för denna studie då fokus på algebran och hur förändringen i 

läroböckerna har sett ut delvis speglar det som kommer beröras i denna studie. Även om 

Jakobsson-Åhl (2006) inte har fokuserat på hur frekvent algebra förkommer i läromedlen så 

visar undersökning på den variation på hur man kan se på algebran och hur dessa förändringar 

har präglat läromedlen och därmed även undervisningen.  

   Persson (2010)har i sin avhandling fokuserat på hur man skulle kunna förbättra 

algebraundervisningen på gymnasienivå. Han har fokuserat på eleven, läraren och resultatet av 

undervisningen och hur samspelet mellan dessa ser ut och skapar förståelse för algebra.  

Elevernas föreställning om sina algebrakunskaper och algebra i allmänhet visade på olika 

uppfattningar och tolkningar om vad algebra innebar. Främst framkom dock att algebra sågs 

som en uppsättning regler som man måste kunna utantill för att kunna lösa uppgifter, att dessa 

regler skulle fungera som hjälp i problemlösning framkom inte alls (Persson, 2010). Studien 

visade även på att eleverna fanns inom ett stort spann när det kommer till vilken kunskapsnivå 

de befanns sig på i relation till algebra. Här kunde det ses mönster som tyder på att problem 

med förståelsen för algebra ofta grundade sig i bristfälliga kunskaper i aritmetikens 

begreppsbildning. Vidare framkommer det även i Perssons (2010) studie att ju mer tid eleverna 

fick till att utveckla sin begreppskunskap inom algebra genererade en betydligt mer stabil 

begreppsbildning. Tiden visade sig även ha en positiv inverkan på elevernas inställning till 

algebra och stärkte ofta elevernas självförtroende.  Persson (2010) beskriver att en stor 

påverkansfaktor till hur utfallet på matematikundervisningen blir är de affektiva faktorerna som 

både påverkar och i många fall sätter ramar för hur undervisningen ska planeras, genomföras 

och fortlöpa. Vidare betonar han även lärarens roll i hur algebraundervisningen uppfattas och 

bedrivs. Lärarens förhållningssätt jämte algebra påverkar i stor utsträckning hur elevernas ser 

på algebran. Läraren har en central roll i att hjälpa eleverna att övervinna vissa hinder i 

undervisningen och att skapa förutsättningar för ett samspel mellan färdighetsträning och 

förståelse i begreppsbildningen för att skapa en djupare och bredare kunskap (Persson, 2010). 

   Adolfsson m.fl. (2013) har i sin studie fokuserat på hur likhetstecknet kan introduceras i ett 

algebraiskt sammanhang. Man för en argumentation om att tidig kontakt med algebra kan 

utveckla ett pre-numeriskt tänkande av algebraisk karaktär.  Studien handlar om att skapa 
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förståelse för likhetstecknet innebörd, utan att använda sig av siffror. Genom att forskarna i 

denna studie tidigare sett att elever ofta upplever likhetstecknet som en process snarare än en 

likhet mellan två tal ansåg man att förståelsen för likhetstecknets funktion måste vara klar och 

korrekt för att eleverna ska kunna tillgodose sig det algebraiska tänkandet. Tidigare vetskap om 

problematiken kring den algebraiska förståelsen bidrog till att denna studies syfte, att 

introducera algebra i nybörjarundervisningen (Adolfsson m.fl., 2013). Man ville med studien 

visa på konkreta uppgifter för nybörjarundervisningen i algebra samt presentera exempel på hur 

kunskapen i att föra algebraiska resonemang kan te sig. Genom att använda sig av 

lärandeverksamheter, en verksamhet som baseras på behov och engagemang i problemlösning 

från eleverna, får eleverna chans att utveckla ett verkligt och användbart tänkande som vidare 

skapar förståelse för den algebraiska matematiken (Adolfsson m.fl., 2013). Resultaten av 

studien visade på att genom problemlösning i autentiska miljöer och med uppgifter som 

eleverna kunde relatera till genererades ett resultat som visade på stor förståelse för 

likhetstecknets innebörd. Genom att lösa problem tillsammans där engagemanget från eleverna 

var av betydande karaktär uppkom ett behov från eleverna att ha redskap och kunskap om 

problemlösning. Att denna kunskap är historiskt förankrad och kulturellt påverkad var inget 

eleverna lade någon vikt vid utan behovet av lösningsstrategier var det centrala. 

   Ovanstående forskning är endast ett urval av den forskning som berör både läromedel, 

matematik och algebra. Utifrån ovan beskrivna studier placeras denna studie in i ett mellanland 

där denna studie berör både algebra- och läromedelsforskning. Därmed anses denna studie 

relevant för att utvidga forskningsfältet om algebra i relation till läromedel.  

  Denna studie anses även relevant för den studie som Bråting redogör för i ”Dig were your 

stand”(2015). Syftet med studien Bråting (2015) beskriver är att identifiera hur den algebraiska 

kontexten i svenska skolan har formats och utvecklats under de senaste femtio åren. I Bråtings 

studie kommer läromedel och läroplaner att studeras då man ser, som jag tidigare nämnt, en 

otillräcklighet i forskningen om matematikläromedel och då främst i fokusen på algebra.  

   Utifrån denna tidigare forskning och den forskning som än inte redovisas placeras denna 

studie in i ett relevant sammanhang där resultatet kan bidra till att forskningsfältet om algebrans 

utrymme i matematikböckerna ökar. 

7. Metod 

 Metoden för denna studie är en kvantitativ innehållsanalys. Denna metod gör det möjligt att 

räkna hur frekvent undervisningsmomentet algebra representeras i de utvalda läromedlen. 

Genom att använda den kvantitativa innehållsanalysen kommer jag genom studien kunna se hur 



 
 

18 
 

stor betoningen på algebra i läromedlen är. Detta överensstämmer med det Esaiasson (2012) 

betonar som innehållsanalysen främsta kriterium, nämligen att det som får stort utrymme ofta 

är något som anses vara viktigt. Huruvida algebra får stort eller litet utrymme i de analyserade 

läromedlen kommer dock inte kunna relateras till övriga ämnesområden då en analys av dessa 

därmed skulle behövas. Dock kan resultaten av denna studie ses om en indikation om hur stort 

utrymme algebra har jämte de övriga kunskapsområdena (taluppfattning och tals användning, 

geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändringar, problemlösning) som lyfts i 

Lgr11 (Skolverket, 2011). 

 Metoden kräver tydliga definitioner vilka blivit presenterade under avsnitten centrala begrepp 

och teoretiska perspektiv. Dessa definitioner kommer ha en central roll i hur man i denna studie 

ser på algebra, vilket är viktigt då dessa stärker trovärdigheten i den kvantitativa metoden 

(Pingel, 2010). Dock finns begränsningar med denna metod, vilka främst handlar om att 

analysen endast ser till de formella dragen i texten och inte till det sammanhang texten används 

i (Pingel, 2010). Då denna studie syftar till att se hur frekvent algebra förekommer kommer 

dock aspekten om textens användarsammanhang inte vara relevant utan metoden bjuder in till 

en analys som förhoppningsvis kan ge oss god information om algebrans utrymme i läromedlen. 

Detta kommer vidare eventuellt kunna säga oss något om bristen av algebraiska uppgifter i 

läromedlen kan påverka resultaten i exempelvis TIMSS. 

   Genom användandet av en kvantitativ innehållsanalys i denna studie kommer vissa delar av 

läromedlens innehåll inte kunna tillgodoses eller analyseras. Exempel på detta är som tidigare 

nämnt aspekten om användarsammanhanget och vad texten vill förmedla till läsaren. För att 

uppnå syftet med denna studie anses därmed en kvantitativ innehållsanalys som den mest 

lämpliga metoden.  

   För att svara på studien syfte kommer ett antal analysfrågor användas för att ytterligare 

klargöra vad studien eftersöker, dessa frågor presenterar under avsnittet analysfrågor. 

   Genom att ett urval gjorts både gällande undervisningsmoment (algebra) samt vilka läromedel 

som analysen berör kommer resultatet ge oss en generaliserbar bild av algebrans utrymme i de 

analyserade läromedlen. Vidare är tolkningsmöjligheterna i analysen begränsade då 

definitionerna av vad algebra är kommer vara väl utskrivna för att öka tillförlitligheten i studien. 

Genom att studera hur frekvent algebra förekommer i de utvalda läromedlen, både från 

nuvarande läroplan men även föregående, kommer det att vara möjligt att se hur eventuella 

skillnader i läromedlen kan påverka resultaten. Winther Jørgensen & Phillips (2000) poängterar 

det sammanhang som läromedlen både uppkommit och används i, då detta påverkar innehållet 
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i stor utsträckning. Vidare kan detta ha inverkan på vilken kunskaps som värderas och därmed 

även får stort utrymme i undervisningen.  

7.1 Analysens utgångspunkt  

Analysen av läromedlen har genomförts utifrån åtta olika tolkningar av algebra, vidare kallade 

kategorier och är hämtade från TIMSS (Mullis m.fl.,2013) och finns presenterade under 

centrala begrepp. Dessa kategorier är sedan översatta av mig. Genom att använda TIMSS 

algebraiska kategorier kan jag se på uppgifterna i läromedlen på samma sätt som man ser på 

algebra i testerna som TIMSS konstruerar och använder. 

7.2  Genomförande av studien  
För att kunna genomföra denna studie om hur frekvent algebra förekommer i de utvalda 

läromedlen har jag räknat det totala antalet uppgifter som finns i varje bok. Räkningen har 

inneburit att jag har fått skapa en mall för hur jag räknar uppgifterna i läromedlen.  Till att börja 

med är alla läromedlen olika i sin utformning och detta medför därmed att en räkningsmetod 

som anpassas till alla läromedlen behövs. Jag har valt att räkna alla uppgifter i böckerna oavsett 

om dessa ska genomföras enskilt, i par eller i helklass. Jag har även räknat med spel i det totala 

antalet uppgifter. Vidare är flertalet av böckernas uppgifter uppdelade i a och b uppgifter (även 

om dessa inte benämns just så), dessa har räknats som enskilda uppgifter, d.v.s. två uppgifter 

även om de hänger samman.  

   För att genomföra analysen började jag med att studera varje uppgift i läromedlen och då 

identifiera uppgifterna utifrån de åtta algebraiska kategorierna. Nästa steg innebar att med hjälp 

av instruktionerna till uppgifterna avgöra om inramningen var stark eller svag. Tydligt utskrivna 

instruktioner till uppgifterna tolkas som stark inramning medan instruktioner med olika 

tolkningsmöjligheter identifieras som svaga. Exempel på uppgifter med olika inramning: 

 

 

Stark inramning: Svag inramning 

 

Dessa uppgifter har stark inramning då 

tydliga instruktioner till uppgifterna finns 

 

 

 

 

 

Dessa uppgifter klassas som svaga då 

instruktioner saknas och läsaren därmed kan 
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tolka själv hur uppgifterna ska lösas och 

redovisas.  

 

 Sedan har antalet uppgifter räknats utifrån vilken kategori dessa tillhört samt hur inramningen 

ansetts vara.  

   Till skillnad från detta har dock en uppdelning gjorts i tolkningen av vad som ses som en 

talföljd. Talföljden används flitigt i flera av läromedlen och kräver därmed en uppdelning. 

Uppdelningen som gjorts i denna studie handlar om att uppgifter om talföljden räknas som en 

uppgift oavsett hur många ”luckor” som ska fyllas i. Vidare har även en avvägning gjorts 

huruvida uppgifter med talföljden där man bara ska fylla i nästa tal som kommer ska definieras 

som algebra. I denna studie har dessa uppgifter där man bara ska öka eller minska värdet i 

talföljden med ett uteslutits ur definitionen av algebra. Detta grundar sig i TIMSS tolkning av 

algebra där man ska söka efter mönster som visar på förståelse för talens relationer med 

varandra. I denna studie har därmed denna slags talföljduppgifter inte räknats till algebraiska 

kunskaper. Här nedan visas exempel på två talföljder där den första räknas som en uppgift och 

där den andra inte räknas som en algebraiska uppgifter. 

1. 100 ____ 120 ____ ____ 150 

2. 777 ____ 779 ____ 781 ____ 

       

7.3 Analysfrågor 
För att ytterligare göra analysen av läromedlen mer tydlig har som tidigare nämns TIMSS åtta 

kategorier av vad algebra är använts som analysredskap för att kunna dela upp och definiera 

uppgifter som algebraiska eller inte. För att svara på studien syfte kommer ett antal analysfrågor 

användas för att ytterligare klargöra vad studien eftersöker, dessa analysfrågor baseras på 

Bernsteins teori om klassificering och inramning, vilka beskrivs under teoretiska perspektiv. 

Metoden kommer efter analysen generera ett svar som i relation till Bernstein teori ger ett 

resultat som svarar på frågeställningarna i denna studie. De frågor som ställs till texten är: 

 Hur ser klassificeringen ut i läromedlen? Är det utskrivet att det handlar om algebra? 

 Hur ofta förekommer de olika kategorierna i läromedlen? 

 Kan man se stark eller svag inramning i läromedlen? Är vissa uppgifter mer precisa i 

relation till det som efterfrågas i kategorierna eller stämmer uppgifterna bara till vis del 

med det som kategorierna säger.  
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För att identifiera huruvida en uppgift är stark eller svagt i inramningen har fokus legat på hur 

instruktionerna till uppgifterna sett ut. Stark inramningen tyder på tydliga instruktioner medan 

svag inramning innebär större tolknings- och valmöjligheter. 

   Ovanstående frågor tillsammans med TIMSS algebraiska kategorier är tänka att fungera som 

analysverktyg till studiens syfte och frågeställningar. Genom dessa analysfrågor får jag ett 

verktyg som hjälper mig att tolka hur jag ska se på algebra i denna studie för att kunna 

identifiera eventuella mönster i hur frekvent algebra förekommer i läromedlen. Esaiasson 

(2012) betonar vikten av att kunna tolka in begreppens innebörd för att sedan kunna använda 

dessa korrekt när man sedan ska räkna. 

7.4 Reflektion om metoden 

Bryman (2011) betonar vikten av att ha klara definitioner om det ämnesområde man ska studera 

för att i förväg kunna specificera hur man ska förhålla sig till de material som står under analys. 

Han menar att det är genom dessa definitioner som råmaterialet kan analyseras utan så stor 

påverkan från forskarens egna uppfattningar och värderingar (Bryman, 2011). Definitionerna i 

denna studie är väl utskrivna och grundade i ramverket för TIMSS (Mullis m.fl.,2013), vilket 

därmed innebär att uppfattningar om hur man ska se på algebra i denna studie är tydliga. Dock 

finns det ännu utrymme för forskarens egen påverkan på resultatet då det krävs en tolkning av 

vilka uppgifter som ska bedömas som svaga respektive starka när det kommer till räkningen av 

uppgifterna. Esaiasson (2012) beskriver problematiken kring detta som något svårt och 

oundvikligt i det flesta metoderna då våra värderingar, förkunskaper och förhållningssätt 

påverkar hur vi ser på texter. Detta innebär att tolkningarna i denna studie kanske inte är 

applicerbar på andra forskares tolkningar men genom dem utskriva tolkningarna och 

beskrivningarna av hur analysen har gått till har ett försök gjorts till att skapa en i så hög grad 

som möjligt objektiv studie. 

7.5 Reliabilitet och validitet  

Reliabiliteten betydelse i studier beskrivs ofta som ett mått på hur tillvägagångssättet i en studie 

kan generera ett liknande resultat under liknande omständigheter om någon skulle vilja upprepa 

eller göra en liknande studie. Reliabiliteten handlar alltså om tillförlitlighet i studien vilket kan 

innefatta exempelvis hur väl beskrivna metodval, teoretiska perspektiv och eventuella 

definitioner är utskrivna (Bell, 2006). För att en studie ska ha en hög reliabilitet krävs även att 

begrepp som används i studien är väl beskrivna, detta för att andra forskare ska kunna anta 

samma perspektiv och använda samma begreppsapparat för att studera liknande fenomen.  
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   Denna studie grundar sig i en innehållsanalys av empiriskt material, vilket kommer analyseras 

utifrån specifika analysfrågor, centrala begrepp samt de teoretiska perspektiv som tidigare 

nämns för att på ett så objektivt sätt som möjligt åskådliggöra ett resultat. Genom att grundligt 

beskriva begreppsapparaten och de teoretiska perspektiven i relation till analysfrågorna anses 

studiens metodval vara tillförlitlig för denna studie samt kommer kunna användas av andra 

forskare. Det empiriska materialet är ett axplock av alla de läromedel som finns tillgängliga för 

undervisning i matematik för årskurs 3. Dock har ett urval gjorts i relation till vilken läroplan 

läromedlen är producerade för. Genom att bara studera läromedel från den nu rådande 

läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011) samt den föregående läroplanen Lpo94 

(Utbildningsdepartementet, 1994) kan resultatet endast appliceras på analys av dessa och 

därmed utesluts läromedel från innan införandet av Lpo94. 

   Vidare är det viktigt att en studie mäter det forskaren ämnar studera och mäta, detta benämns 

som validitet och syftar till att belägg och tolkningar i studien grundar sig i faktiskt data (Bell, 

2006). Analysfrågorna är utformade för att stärka metoden och validiteten i studien för att 

utifrån resultatet kunna dra slutsatser och svara på det syfte som satts upp för studien. 

Analysfrågorna är konstruerade för att tillsammans med det teoretiska perspektivet, tidigare 

forskning samt de centrala begreppen kunna generera ett resultat som är giltig för de 

analyserade läromedlen. Genom att använda dessa olika utgångspunkter som nämns ovan anses 

validiteten i studien öka då dessa tillsammans gör det möjligt att presentera övergripande 

tolkningar av det empiriska materialet. Genom tydliga definitioner och resultat genererar detta 

att denna studie svarar på frågeställningen och syftet som satts upp för arbetet.        

   Ytterligare en viktig del att ta i akt i denna studie och även i många andra är att de tolkningar 

som görs i denna studie är just tolkningar och bör ses som förslag på hur man kan se på det 

fenomen som studeras. Esaiasson (2012) betonar det som ovan nämnt genom att beskriva vikten 

av våra erfarenheter och förförståelse för olika fenomen och hur dessa därmed påverkar hur vi 

tolkar texter.  

7.6 Forskningsetiska aspekter 

Då denna studie endast berör textanalys anses det ej nödvändigt att redovisa några 

forskningsetiska aspekter.  

 7.7 Beskrivning av material och urval 

Empirin för denna studie består av totalt 12 läromedel. Sex stycken som är producerade för 

Lgr11 (Skolverket, 2011) och sex stycken gjorda för Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994). 
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Böckerna ingår i serier och är uppdelade i exempelvis 3a och b. Det empiriska materialet 

presenteras nedan, grupperade efter vilken läroplan dessa är ämnade att arbeta mot. 

Läromedel  

Lpo 94 

Utgivningsår Förlag Författare Antal 

sidor  

Övrig 

information 

Matematikboken 3A  

 

 

Matematikboken 3B 

2005 

 

 

 

2006 

Liber AB Karin 

Andersson, 

Kian 

Bengtsson 

samt Eivor 

Johansson 

140 

 

 

 

140 

 

PIXEL matematik 3a  

 

 

 

 

PIXEL matematik 3b  

 

2008 

 

 

 

 

 

 

2008 

 

Natur och 

kultur 

Bjørnar 

Alseth, Henrik 

Kirkegaard, 

Gunnar 

Nordberg, 

Mona 

Røsseland 

127 

 

 

 

 

 

 

127 

Originalspråk: 

norska. 

Orginalförlag: 

Gyldendal Norsk 

Forlag AS 

Översättning: 

Lillemor 

Nordström 

Matteboken 3a  

 

 

 

 

Matteboken 3b 

2009 

 

 

 

 

2009 

Bonniers Birgitta 

Rockström 

och Marianne 

Lantz 

123 

 

 

 

 

123 

 

Läromedel  

Lgr11 

     

Tänk och Räkna 3A  

 

Tänk och Räkna 3B 

2013 

 

 

2013 

Gleerups Lisen 

Häggblom 

126 

 

 

123 

 

 

Prima matematik 3A 

 

Prima Matematik 3B  

2014 

 

 

 

2014 

Gleerups  Åsa Brorsson 143 

 

 

143 

 

 

Matte Direkt Safari 3A 

 

 Matte Direkt Safari 

3B  

2011 

 

 

2011 

Bonniers Pernilla Falck, 

Margareta 

Picetti, Siw 

Elofdotter 

Meijer 

139 

 

 

139 

 

 

Antalet sidor som angetts ovan är räknade från första sidan då läromedlen börjar med övningar 

eller introduktioner, d.v.s. sidhänvisningen innefattar inte exempelvis första sidan eller 

innehållsförteckningen. Däremot används innehållsförteckningen när jag analyserar 

klassifikationsbegreppet. 
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   De utvalda läromedlen riktar som sagt in sig på årskurs 3 och därmed har inte något urval 

gjorts utifrån svårighetsgrad eller annan klassificering. Vidare har läromedlen i så stor 

utsträckning som möjligt valts från olika förlag för att representera en variation. Dock 

framkommer det tydlig att de representerade förlagen i denna analys är framstående i 

produktionen av matematikläromedel.  

8. Resultat 
Nedan presenteras en sammanfattning av det resultat som framkommit under analysen i denna 

studie. Dessa kommer att presenteras i relation till de analysredskap som presenterade under 

metodavsnittet. Resultatet kommer sedan att diskuteras och relateras till de teoretiska 

perspektiven som tidigare nämns i analysen av resultaten. Resultatdelen är uppdelad så att varje 

bok redovisas för sig i relation till analysverktygen,  

8.1Läromedel producerade under Lpo94 

8.1.1Matematikboken 3A  

 Hur ser klassificeringen ut i läromedlet? 

I matematikboken 3A kan vi i innehållsförteckningen inte se några indikationer på att 

läromedlet kommer beröra ämnesområdet algebra. Om man sedan kontrollerar vilka mål som 

finns uppsatta för varje kapitel kan man inte heller där se huruvida algebraiska kunskaper 

kommer efterfrågas eller ligger som kunskapsmål.  

 Hur ofta förekommer de olika tolkningarna i läromedlen? 

Kategori 1 2 3 4 5 6 7 8 

Stark 8 60 3 6 9 0 0 0 

Svag  16 2 0 0 0 9 0 0 

Totalt  24 62 3 6 9 9 0 0 

 

Totala antalet algebraiska uppgifter i läromedlet: 113. 

Totalt antal tal i läromedlet: 2042 

Procentuellt antal algebraiska uppgifter: ca 5 % 

 Kan man se stark eller svag inramning i läromedlen?  

I tabellen ovan kan vi se att vissa av kategorierna har uppgifter som kan betecknas som mindre 

starka i relationen till tolkningarna av algebra. Här ser vi att många av uppgifterna har tydliga 

instruktioner vilket därmed ger en stark inramning. Exempel som visar på stark inramning i 

kategori 2 (att kunna se relationer mellan tal) återfinns på sidan 137 där eleven ska hitta vilka 
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tal och tecken som saknas i uppgifterna, instruktionen är väl utskriven och tydliga exempel på 

hur man ska redovisa uppgifterna finns. Vidare kan vi även se att alla kategorier inte finns 

representerade i läromedlet.  

8.1.2Matematikboken 3B 

 Hur ser klassificeringen ut i läromedlet?  

Matematikboken 3Bs innehållsförteckning är precis som Matematikboken 3A inte helt utförligt 

utskriven, dock kan vi i denna innehållsförteckning se att läromedlet kommer beröra olika 

tabeller, diagram och koordinationssystem vilket ger indikationer på att algebraiska kunskaper 

kommer efterfrågas och tränas. Dock finns ej ett helt kapitel tillägnat algebra med. 

 Hur ofta förekommer de olika kategorierna i läromedlen? 

Kategori 1 2 3 4 5 6 7 8 

Stark 0 1 2 3 6 6 1 0 

Svag  17 0 0 0 0 6 30 0 

Totalt  17 1 2 3 6 12 31 0 

 

Totala antalet algebraiska uppgifter i läromedlet: 72 

Totalt antal tal i läromedlet: 1772 

Procentuellt antal algebraiska uppgifter: ca 4 % 

 Kan man se stark eller svag inramning i läromedlen?  

Likt det resultat som redovisas i Matematikboken 3A kan vi i Matematikboken 3B se att alla 

kategorier inte är representerade. Vi ser även att vissa av kategorierna endast finns 

representerade i uppgifter som är svaga respektive starka, och inte båda två. Här ser vi därmed 

en variation i hur tydliga instruktionerna till uppgifterna är. I kategori 7 (att kunna läsa av, tolka, 

relatera grafer och tabellers relationer) finner vi stor andel svaga uppgifter. Detta beror på att 

många av uppgifterna i denna bok består av att fylla i koordinater, något som kan ses som 

algebraiska uppgifter men inte helt lever upp till alla kraven för kategori 7. Svagheten ligger i 

att instruktionerna till många av uppgifterna inte lyfter relationen mellan koordinatsystemet och 

koordinaternas relation mellan varandra.  

8.1.3 PIXEL 3A 

 Hur ser klassificeringen ut i läromedlet?  
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I PIXEL 3A kan man i innehållsförteckningen få en fingervisning om det algebraiska innehållet 

i läromedlet. Dock skrivs inte ämnesområdet ut som algebra utan ingår snarare i andra 

ämnesområden såsom exempelvis koordinationssystem och mönster och symmetri. 

 Hur ofta förekommer de olika kategorierna i läromedlen? 

Kategori 1 2 3 4 5 6 7 8 

Stark 0 6 2 2 17 0 127 0 

Svag  18 21 0 0 0 0 49 0 

Totalt  18 27 2 2 17 0 176 0 

 

Totala antalet algebraiska uppgifter i läromedlet: 242 

Totalt antal tal i läromedlet: 1446 

Procentuellt antal algebraiska uppgifter: ca 16,7 % 

 Kan man se stark eller svag inramning i läromedlen?  

I PIXEL 3A kan vi se att de algebraiska uppgifterna varierar i styrka och de olika kategorierna 

får olika mycket plats. I denna lärobok är kompetenserna som handlar om hur man läser av, 

tolkar och relaterar innehållet i exempelvis grafer och tabeller (kategori 7) centrala medan andra 

kategorier är underrepresenterade. Exempel på en uppgift med stark inramning där 

instruktionen lyder: ” Kartan visar hur lång tid det tar att åka tåg mellan några platser. Hur 

lång tid tar det att åka tåg mellan dessa städer (s.80)? Här ska eleven med hjälp av kartan läsa 

av hur långt det är mellan städerna och sedan fylla i en tabell.  

   Vidare ser man att de uppgifter med stark inramning är ca dubbelt så många som de med 

tolkningsbara instruktioner. 

8.1.4 PIXEL 3B 

 Hur ser klassificeringen ut i läromedlet?  

Klassificeringen i denna lärobok är lik PIXEL 3A vilket innebär att vi kan se algebraiska 

uppgifter integrerade under andra ämnesområden. I denna bok finner vi uppgifter bland annat 

under rubrikerna bråk, volym och talmönster. 

 Hur ofta förekommer de olika kategorierna i läromedlen? 

Kategori  1 2 3 4 5 6 7 8 

Stark 16 0 0 3 50 0 45 0 
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Svag  46 22 0 0 0 0 24 0 

Totalt  62 22 0 3 50 0 69 0 

 

Totala antalet algebraiska uppgifter i läromedlet: 206 

Totalt antal tal i läromedlet: 1741 

Procentuellt antal algebraiska uppgifter: ca 11,8% 

 Kan man se stark eller svag inramning i läromedlen?  

Likt PIXEL 3A har denna bok också stort fokus på kategori nr. 7 (att kunna läsa av, tolka, 

relatera grafer och tabellers relationer) men här finner vi även likvärdig representation av 

kategori 1 (att finna ett värde där variablerna är givna) och 5 (att lösa linjära ekvationer och 

olikheter). I denna bok återfinns representation av kategori 5 i bl.a. delar av bråkkapitlet där 

eleverna ska identifiera vilket tal som är störst, instruktionerna lyder: ”Vilket bråk är störst? 

Ringa in det (s.82.) Eleverna ska här kunna lösa linjära ekvationer. 

   Vidare ser man att resultatet representerar uppgifter som både är av stark och svag inramning, 

instruktionerna är därmed av varierande karaktär. Här ser vi inga uppgifter som syftar till 

kategori nr. 3 (att uttrycka ekvationer genom att rita) vilket därmed innebär att förmågan att 

uttrycka ekvationer på annat sätt än skriftligt inte efterfrågas i detta läromedel. 

8.1.5 Matteboken 3A 

 Hur ser klassificeringen ut i läromedlet?  

Klassificeringen i Matteboken 3A är svag då inga anvisningar om att algebraiska uppgifter 

förekommer finns.  I detta läromedel varieras ämnesområdena i kapitlen men det står inget 

uttryck om algebra i innehållsförteckningen. De algebraiska uppgifterna som återfinns i denna 

lärobok finns under bland annat rubrikerna textuppgifter, tal i utvecklad form samt skriftlig 

huvudräkning.  

 Hur ofta förekommer de olika kategorierna i läromedlen? 

Kategori  1 2 3 4 5 6 7 8 

Stark 0 333 4 11 0 0 7 0 

Svag  52 72 0 0 0 0 0 0 

Totalt  52 405 4 11 0 0 7 0 

 

Totala antalet algebraiska uppgifter i läromedlet: 479 

Totalt antal tal i läromedlet: 1885 
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Procentuellt antal algebraiska uppgifter: ca 25,4% 

 Kan man se stark eller svag inramning i läromedlen?  

I detta läromedel ser vi en tydlig fokusering på de kompetenser som kategori nr. 2 syftar till, 

d.v.s. kunskapen om att kunna se relationen mellan tal och likvärdighet i ekvationer. 

Övervägande av uppgifterna har stark inramning då tydliga instruktioner till uppgifterna finns. 

Dock finns representation av svag inramning i uppgifter också, exempelvis syns detta i 

instruktionen till några av uppgifterna på sidan 55. Instruktionen lyder: ”Räkna ut skillnaden. 

Skriv mellanled om du vill”.  Dessa uppgifter klassas som kategori 2 (att kunna se relationer 

mellan tal) med svag inramning då instruktionerna ger läsaren tolkningsutrymme i hur 

uppgifterna ska redovisas.   

8.1.6 Matteboken 3B 

 Hur ser klassificeringen ut i läromedlet?  

I Matteboken 3Bs innehållsförteckning finner vi inga antydanden på att läromedlet berör 

algebra. Dock ser vi att algebraiska uppgifter skulle kunna placeras in under andra 

ämnesområden, däribland exempelvis skriftlig huvudräkning och textuppgifter. 

 Hur ofta förekommer de olika kategorierna i läromedlen? 

Kategori 1 2 3 4 5 6 7 8 

Stark 0 201 9 9 0 0 0 0 

Svag  50 117 0 0 8 0 26 0 

Totalt  50 318 9 9 8 0 26 0 

 

Totala antalet algebraiska uppgifter i läromedlet: 420 

Totalt antal tal i läromedlet: 1882 

Procentuellt antal algebraiska uppgifter: ca 22,3  % 

 Kan man se stark eller svag inramning i läromedlen?  

Likt Matteboken 3A ser vi även i denna bok att stort fokus finns på uppgifter syftande till 

kunskapen om att se relationer mellan tal och likvärdighet i ekvationer (kategori 2).  Vi ser att 

dessa uppgifter finns representerade i både svaga och starka inramningar vilket visar på att 

instruktionerna till uppgifterna har varierande karaktär. Vi ser även en representation av 

kategorierna 3 och 4, där eleverna genom att rita eller skriva uttrycka en given ekvation. På 

sidan 31 finner vi denna instruktion som visar på stark inramning: ”Titta på almanackan och 
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hitta på egna frågor om januari och februari.”. Här har läsaren inget tolkningsutrymme i hur 

uppgiften ska redovisas vilket gör inramningen stark.  

8.2 Läromedel producerade under Lgr11  

8.2.1 TÄNK OCH RÄKNA 3A 

 Hur ser klassificeringen ut i läromedlet?  

I detta läromedel framkommer inte att ämnesområdet algebra kommer att beröras under arbetets 

gång, dock kan man se att de mål som är uppsatta inför varje kapitel berör algebraiska kunskaper 

men benämns inte som sådana. Exempel på detta är uppgifter som finns i relation till rubriken 

räkna med talmönster eller subtraktion med tankeled. 

 Hur ofta förekommer de olika kategorierna i läromedlen? 

Kategori  1 2 3 4 5 6 7 8 

Stark 53 107 2 11 0 0 6 0 

Svag  14 88 1 1 0 0 16 0 

Totalt  67 195 3 12 0 0 22 0 

 

Totala antalet algebraiska uppgifter i läromedlet: 299 

Totalt antal tal i läromedlet: 1806 

Procentuellt antal algebraiska uppgifter: ca 16.5% 

 Kan man se stark eller svag inramning i läromedlen?  

I detta läromedel kan vi se att kategorierna som syftar till att kunna lösa linjära ekvationer 

(kategori 5) och kunna generalisera kunskaper om ex. mönster genom användandet av ex. 

algebraiska uttryck (kategori 6) är underrepresenterade medan stort fokus ligger på kategori 2 

(att kunna se relationer mellan tal). Representationen av uppgifter finns både med svag och 

stark inramning. Exempel på stark inramning: ”Räkna och skriv tankeled” (s.71). Uppgifter 

med svag inramning återfinns oftast i delar av böckerna där uppgifterna innan är av olika 

karaktär vilket därmed ger läsaren stort tolkningsutrymme i redovisningen av uppgifterna. 

Exempel på detta finns på sidan 77 där instruktionen till uppgifterna är: ”Lös följande uppgifter 

på liknande sätt”.  

8.2.2 TÄNK OCH RÄKNA 3B 

 Hur ser klassificeringen ut i läromedlet?  

I detta läromedel finner vi likt den tidigare nämnda inga indikationer på att uppgifterna i boken 

kommer beröra ämnesområdet algebra, dock ser man att i målbeskrivningarna inför varje 
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kapitel finns formuleringar som skulle kunna klassas som algebraiska. Exempel på detta är 

kunna fortsätta ett mönster samt kunna räkna med hemliga tal. 

 Hur ofta förekommer de olika kategorierna i läromedlen? 

Kategori 1 2 3 4 5 6 7 8 

Stark 22 66 6 2 24 9 2 0 

Svag  62 12 0 0 0 18 0 0 

Totalt  84 78 6 2 24 27 2 0 

 

Totala antalet algebraiska uppgifter i läromedlet. 223 

Totalt antal tal i läromedlet: 1349 

Procentuellt antal algebraiska uppgifter: ca 16,5 % 

 Kan man se stark eller svag inramning i läromedlen?  

Inramningen i dessa uppgifter varierar och i detta läromedel ser vi även att alla kategorier utom 

en finns representerade i uppgifterna. Vi ser även att fokusen inte helt ligger på en kategori utan 

att inramningen är rätt så spridd mellan kategorierna.  

 

8.2.3 PRIMA MATEMATIK 3A 

 Hur ser klassificeringen ut i läromedlet?  

I detta läromedel kan vi se viss klassifikation som tyder på att algebra ses som ett eget 

ämnesområde. I innehållsförteckningen kan vi se att uppgifter i boken kommer att beröra 

matematiska likheter.  Vidare kan vi även se att flera av kapitlen kan innehålla uppgifter som 

kan ha algebraisk karaktär, exempel rimlighet och överslagsräkning. 

 Hur ofta förekommer de olika kategorierna i läromedlen? 

Kategori 1 2 3 4 5 6 7 8 

Stark 2 33 6 13 13 21 11 0 

Svag  17 18 1 3 12 0 7 0 

Totalt  19 51 7 16 25 21 18 0 

 

Totala antalet algebraiska uppgifter i läromedlet: 157 

Totalt antal tal i läromedlet: 1752 

Procentuellt antal algebraiska uppgifter: ca 8.9 % 
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 Kan man se stark eller svag inramning i läromedlen?  

I detta läromedel ser vi en spridning av vilka kategorier som efterfrågas i uppgifterna. Vi ser att 

kategori 8 (att kunna läsa av om grafer/tabeller är linjära eller inte) inte är representerad. Vidare 

kan vi i tabellen även utläsa att många av kompetenserna finns representerade under både stark 

och svag inramning. Svag inramning av kategori 5 (att kunna lösa linjära ekvationer och 

olikheter) kan porträtteras genom denna instruktion: ”Ungefär hur många pennor är det 

tillsammans?” (s.100). Eleven ska här uppskatta ett antal, denna uppgift handlar om att lösa 

linjära olikheter men att bara finna ett rimligt svar. Därmed blir inramningen svag, då uppgiftens 

utformning ger eleven tolkningsrätt att lösa uppgiften på olika sätt. 

 Det totala antalet uppgifter visar dock på en relativt låg procentandel men spridningen av 

uppgifterna i relation till kategorierna är stor. 

8.2.4 PRIMA MATEMATIK 3B 

 Hur ser klassificeringen ut i läromedlet?  

I detta läromedel finns ett helt kapitel ägnat åt algebra, här efterfrågas kunskaper om mönster, 

likhetstecknets betydelse samt bokstavssymbolen. Vidare kan vi även se inslag av algebra i 

övriga kapitel såsom i talmönster exempelvis.  

 Hur ofta förekommer de olika kategorierna i läromedlen? 

Kategori  1 2 3 4 5 6 7 8 

Stark 7 35 1 12 14 43 6 0 

Svag  35 16 0 1 1 0 1 0 

Totalt  42 51 1 13 15 43 7 0 

 

Totala antalet algebraiska uppgifter i läromedlet: 172 

Totalt antal tal i läromedlet: 1585 

Procentuellt antal algebraiska uppgifter: ca 10.8 % 

 Kan man se stark eller svag inramning i läromedlen?  

Trots att algebra har ett eget kapitel i denna bok är det svårt att se detta i relation till den 

procenthalt som algebrauppgifterna har totalt i läromedlet (10,8%).  Dock ser vi här 

representation av alla kategorier utom nr 8. Uppgifterna är representerade av både svag och 

stark inramning. Exempelvis visar denna instruktion på stark inramning i kategori 1 (att finna 

ett värde när man har variablerna givna): ”Fortsätt mönstret och fyll i tabellen” (s.138). Svag 

inramning av kategori 1 speglar sig däremot i detta citat: ”Fortsätt dubblera så långt du kan” 
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(s.73). Här indikerar inte instruktionen om att uppgiften handlar om mönster vilket gör 

inramningen svag. 

8.2.5 Matte Direkt Safari 3A 

 Hur ser klassificeringen ut i läromedlet?  

Innehållsförteckningen i detta läromedel avslöjar inget om vad varje kapitel kommer att 

behandla. Rubrikerna är ”anonyma” d.v.s. förtäljer inte vad som kommer vara i fokus. Exempel 

på rubriker i innehållsförteckningen är tal och addition. Dock kan man i målbeskrivningen inför 

varje kapitel avläsa ämnesområden som skulle kunna innehålla algebraiska uppgifter. Exempel 

på detta är att jämföra tal och skriva egna textuppgifter. 

 Hur ofta förekommer de olika kategorierna i läromedlen? 

Kategori  1 2 3 4 5 6 7 8 

Stark 1 121 0 8 0 18 8 0 

Svag  4 132 0 0 36 10 0 0 

Totalt  5 153 0 8 36 28 8 0 

 

Totala antalet algebraiska uppgifter i läromedlet: 238. 

Totalt antal tal i läromedlet: 1245 

Procentuellt antal algebraiska uppgifter: ca 19,1% 

 Kan man se stark eller svag inramning i läromedlen?  

Inramningen i läromedlet visar på en spridning i vilka kategorier som efterfrågas. Vi ser att 

uppgifterna finns representerade både som svaga och starka samt att två av kategorierna inte 

alls finns representerade. Stark inramning av kategori 6 (kunna generalisera kunskaper om ex. 

mönster genom användandet av ex. algebraiska uttryck) porträtteras exempelvis på detta sätt: 

”Vilket tal ska stå istället för bilden?” (s.117). Läsaren får en tydlig instruktion som bidrar till 

litet tolkningsutrymme. Uppgifter som klassas som svaga påträffas i ofta samband med att 

läsaren ska placera ut vilket matematiskt tecken som ska användas eller vilket tal som fattas för 

att lösa en ekvation  (se sida 87 för exempel) 

8.2.6 Matte Direkt Safari 3B 

 Hur ser klassificeringen ut i läromedlet?  

Likt Matte direkt safari 3A är innehållsförteckningen i detta läromedel inte fullt utskrivet och 

ger ingen information till vad de olika kapitlen ska behandla för uppgifter. Vi kan tyda att boken 

berör de fyra räknesätten men får ingen ytterligare information än så. I målbeskrivningarna 



 
 

33 
 

inför varje kapitel ser vi dock att algebraiska kunskaper efterfrågas i form av exempelvis att 

jämföra tal, upptäcka mönster samt att se relationer mellan tal. 

 Hur ofta förekommer de olika kategorierna i läromedlen? 

Kategori  1 2 3 4 5 6 7 8 

Stark 0 92 0 1 60 14 15 0 

Svag  42 60 0 0 9 0 0 0 

Totalt  42 152 0 1 69 14 15 0 

 

Totala antalet algebraiska uppgifter i läromedlet: 293. 

Totalt antal tal i läromedlet: 1461 

Procentuellt antal algebraiska uppgifter: ca 20 % 

 Kan man se stark eller svag inramning i läromedlen?  

I detta läromedel ser vi att andelen algebraiska uppgifter uppnår ca 20 % av det totala antalet 

uppgifter i böckerna. Vi kan utläsa att stor fokus ligger på att se relationer mellan tal (kategori 

2). Vidare kan vi även avläsa att kategorierna 3 (att kunna uttrycka ekvationer genom att ex. 

rita) och 8 (att kunna tolka om exempelvis tabeller eller grafer är linjära) inte finns 

representerade i detta läromedel. Fördelningen mellan svag och stark inramning är relativt jämn. 

9. Analys av resultatet 

Under rubriken resultat har de mönster som framkommit i analysen av de valda läromedlen i 

relation till analysverktygen redovisats. Nedan kommer detta resultat att relateras till de 

frågeställningar som ställts upp i syftet för studien. Vidare kommer innehållet i denna del ställas 

i relation till tidigare forskning samt det teoretiska perspektiv som beskrivits tidigare i detta 

arbete.  

9.1 Klassificering  

Bernstein (2000[1996]) talar om klassificering som något som skapar makthierarki mellan olika 

grupper. I denna studie handlar dessa maktrelationer om hur väl algebran är klassificerad i de 

analyserade matematikböckerna. Klassificeringen syftar till att beskriva hur väl 

avgränsningarna mellan de olika matematiska ämnesområdena är samt hur innehållet håller 

samman. Resultatet av de analyserade läromedlen visar på att klassificeringen i relation till 

algebra är svag. Detta visas och bekräftas av att man inte ser en tydlig avgränsning i mellan de 

olika matematiska ämnesområdena. Bernstein och Lundgren (1983) betonar att man ser svag 
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klassificering där det är svårt att bedöma avgränsningarna områden emellan, d.v.s. då områdena 

snarare integreras med varandra. Detta är något vi kan se i majoriteten av läromedlen då algebra 

i ytterst få tillfällen särskiljs från övriga områden.  I två av de tolv analyserade läromedlen (se 

Prima matematik 3A-och B, Brorson, 2013) kan vi se att innehållsförteckningen uttryckligen 

skriver ut ämnesområdet algebra. I resterande tio läromedel skrivs algebran snarare in i övriga 

ämnesområden. Här ser vi att klassificeringen av algebra i 16,6% av de analyserade läromedlen 

är stark medan övriga 83,4% innehar en svagare klassificering. Den svagare klassificeringen 

visas genom att de algebraiska kategorierna från TIMSS snarare integreras i andra 

ämnesområden såsom exempelvis taluppfattning och geometri. 

   Vidare kan man se att klassificeringen i vissa av de analyserade läromedlen blir något starkare 

om man även studerar målbeskrivningarna för varje kapitel (i de böcker där detta återfinns 

d.v.s.). I dessa målbeskrivningar kan vi i vissa fall se algebraiska uttryck som passar väl in i de 

algebraiska kategorierna som används i denna studie. Det är dock viktigt att påpeka att 

klassificeringen fortfarande är svag då algebran integreras i andra ämnesområden men att man 

kan se ett försök till att särskilja algebran från övriga ämnesområden.  Som tidigare beskrivet 

betonar Bernsteins (2000[1996]) tanken om att samhället i stor utsträckning återskapar sig själv, 

där olika grupper i olika situationer besitter olika mycket makt. Denna tanke skulle kunna 

appliceras till den frågeställning som denna studie syftar till att svara på, är det någon skillnad 

mellan läromedlen över tid. I denna analys kan vi se att skillnaden i klassificeringen inte är stor 

mellan läromedlen producerade för de olika läroplanerna, Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 

1994) och Lgr11 (Skolverket, 2011). Detta verifierar därmed Bernsteins (2000[1996]) tanke 

om svårupplösta invanda mönster i matematikundervisningen.  I relation till Jakobsson- Åhls 

(2006) studie kan vi därmed se att de analyserade läromedlen i denna studie inte 

överensstämmer med hennes resultat, d.v.s. att det finns en förändring i relation till hur algebra 

klassificeras och definieras i läromedlen. Denna skillnad kan bero på att denna studie endast 

har fokuserat på läromedel producerade för två läroplaner medan Jakobsson-Åhl (2006) har 

fokus på läromedel över en tid på 40 år.  

   Vidare kan man se klassificeringen i relation till Perssons (2010) studie om hur man kan 

förbättra algebraundervisningen. Hans studie beskriver hur elever uppfattar algebra och var man 

skulle kunna finna grunden till den bristande kunskap om algebra som många elever idag har. 

Resultatet av hans studie visar på att bristande algebraiska kunskaper ofta grundade sig i 

otillräckliga kunskaper i aritmetik. Denna tanke skulle därmed kunna förklara varför 

klassificeringen av algebra i de analyserade läromedlen är svag. Man skulle kunna anta att 

läromedelsförfattarna har uppfattningen om att aritmetikens begreppsapparat måste vara 



 
 

35 
 

välutvecklat och korrekt för att eleverna ska kunna förstå och ta till sig algebraiska kunskaper 

vilket därmed skulle legitimera tanken på att integrera algebraiska uppgifter i övriga 

ämnesområden.  

   Johansson (2003) studie om hur svårföränderligt innehållet i matematikböckerna är, kan 

verifiera de resultat som presenterats i denna studie då vi kan se att antalet algebraiska uppgifter 

inte markant har förändrats i de analyserade läromedlen.  

9.2 Inramning  

Bernsteins teori om inramning hänger som tidigare nämnt samman med klassificeringen, där 

inramningen funktion handlar om hur maktrelationer mellan grupper upprätthålls samt 

accepteras. Dessa maktrelationer skapar sedan beteenden i grupper som vidare genererar 

värderingar och attityder (Bernstein2000[1996]). Denna inramning kan ses som 

påverkansfaktorer på undervisningen och i läromedel, där bland annat dessa attityder och 

värderingar kan inverka på sekvenseringen i undervisningen.  

   I denna studie kan vi se att inramningen av de olika kategorierna som finns varierar, vilket 

bland annat kan bero på den svaga klassificering som läromedlen i relation till algebra har. 

Resultaten från analysen visar på att läromedlen producerade för Lpo94 varierar i vilken 

kategori som fokus ligger på. Vi kan se att läromedlen i samma serie både kan fokusera på 

samma kategori men också att de olika böckerna intar olika mycket fokus på olika delar av 

kategorierna. Exempel på detta ses i Matematikboken 3 A och B (Anderson, m.fl., 2005,2006) 

där A-boken har stort fokus på kategori nr 1 (att finna ett värde där variablerna är givna) och 2 

( kunna se relationer mellan tal, likvärdigheter i ekvationer) medan B-boken snarare fokuserar 

på kategori 6 (kunna generalisera kunskapen om relationer i mönster) och 7 (kunna läsa av, 

tolka, relatera tabeller och grafer).  Dock ser vi att procentsatsen av det totala antalet algebraiska 

uppgifter är nästan likvärdig (A-boken 5 %, B-boken 4 %). I dessa mönster kan man se hur 

både starka och svaga uppgifter i relation till kategorierna finns. Vi kan därmed se att där stark 

inramning förekommer har förvärvaren av uppgifterna en svag påverkan och kontroll över det 

innehåll som kommuniceras, det vill säga påverkan- och urvalsprocesserna är redan klargjorda 

och införlivar därmed inget eget tolkningsutrymme till huruvida uppgifterna är algebraiska eller 

ej. Liknade det resultat som läromedlen producerade för Lpo94 ses även i de böcker som är 

framställda för Lgr11.  

   Inramningen och klassificeringens relation sinsemellan har tidigare nämnts. Bernstein och 

Lundgren (1983) talar om hur dessa två begrepp tillsammans kan fungera som hjälpmedel för 

att finna underliggande påverkansfaktorer i undervisningen. I resultaten av denna studie kan vi 
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se att i Prima matematik 3A-och B (Brorsson, 2013) har en stark klassificering där 

kunskapsområdet algebra särskiljs från övriga ämnesområden. Detta skulle man därmed kunna 

antas som en indikator på att andelen algebraiska uppgifter därmed borde vara hög. Men precis 

som nämnts tidigare är det viktigt att se dessa begrepp som något relativ, då hög klassificering 

inte behöver betyda stark inramning, vilket i fallet med Prima Matematik 3A-och B (Brorsson, 

2013) visar på. Här ser vi nämligen att mängden algebraiska uppgifter endast visar sig vara 8,9 

% (A-boken) och 10,8% (B-boken). Detta resultat är därmed talande för den relativa relation 

som finns mellan klassificering och inramning. 

   Om vi fortsätter vidare med inramningsbegreppets innebörd, kan vi se att där kategorierna är 

svaga har mottagaren av uppgifterna mer tolkningsutrymme och därmed även kan påverka hur 

kommunikationen eller uppfattningarna om uppgifterna blir. Detta innebär att det kan vara svårt 

att uppfatta vissa uppgifter som algebraiska även om dem är det. Instruktionerna till uppgifterna 

är tolkningsbara. I de fall där svag inramning har uppmärksammats, har uppgifterna ofta 

inneslutits i andra ämnesområden men ändå haft någon eller några av de algebraiska kunskaper 

som efterfrågas i kategorierna från TIMSS. Detta resultat visar på att algebraiska 

ämneskunskaper i många fall inte särskiljs från övriga kunskapsområden i matematikböckerna 

för årskurs 3. Vi kan se att gränsen mellan vad som ska förmedlas och vad som inte är så centralt 

därmed avgör huruvida uppgifterna i läromedlen ramas in starkt eller svagt. 

  Det resultat som redovisas i denna studie kan relateras till det som Persson (2010)beskriver 

som en av hörnstenarna i problematiken i förståelsen för algebra, nämligen bristfällig 

begreppsbildning i aritmetiken. Man skulle kunna anta att genom den svaga inramningen samt 

frekvensen av hur ofta algebraiska uppgifter förekommer i läromedlen borde kunna bero på 

huruvida läromedelsförfattarna besitter samma uppfattning som Persson (2010) betonar.  

Adolfson m.fl. (2013) framhåller det som i denna studie skulle kunna överensstämma med 

kategori 5 och 6 d.v.s. kunskapen om att lösa linjära ekvationer och olikheter samt kunna 

generalisera kunskaper om relationer i exempelvis mönster genom att använda siffror, ord eller 

algebraiska uttryck.  Det vi kan se i denna studie är att betoningen på uppgifter som syftar till 

dessa kategorier varierar mellan läromedlen oavsett för vilken läroplan dessa är producerade 

för. Fortsättningsvis kan man se att Adolfsson m.fl. (2013) poängterar vikten av autentiska 

problem för att elevernas ska kunna utveckla och få förståelse för likhetstecknets innebörd och 

det algebraiska tänkandet i problemlösning. Dessa aspekter tas inte alls i akt i de analyserade 

läromedlen.   

   Ytterligare ett viktigt resultat att lyfta är det mönster som visats angående kategori 8, d.v.s. 

förmågan att kunna tolka om exempelvis tabeller eller grafer är linjära. Denna kategori berörs 
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inte i något av de analyserade läromedlen. Detta visar på en obefintlig inramning av detta 

kunskapsområde. 

  För att svara på frågeställningen om det finns något skillnad mellan läromedel producerade 

för Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994) eller Lgr11 (Skolverket, 2011) kan vi därmed se 

att resultatet av denna studie visar på en liten eller om än obefintlig skillnad. Vi ser att skillnader 

i styrka i inramningen finns men läromedlen betonar olika kategorier och att avgöra vilken av 

dessa som är den viktigaste är omöjligt.  Utifrån den procentsats som andelen algebraiska 

uppgifter har gett kan vi se att skillnaden mellan hur stort algebraiskt fokus som finns i 

läromedlen varierar. I läromedlen producerade för Lpo94 har vi ett spann från 4 % till 25 % 

vilket kan jämföras med läromedel för Lgr11 där procenten är fördelad mellan 8,9 % och 20 %. 

Detta resultat kan relateras till Jäder (2015) avhandling som visar på att andelen uppgifter som 

efterfrågar resonemangsförmågan i olika länders matematikböcker är ungefär densamma. 

Därmed borde man kunna anta att samma resonemang angående efterfrågan på algebraiska 

kunskaper och förmågor i svenska matematikböcker kan appliceras på denna studie. 

9.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi se att klassificeringen i de analyserade läromedlen i övervägande 

fall är svag med undantag för två läromedel (se Brorson, 2013). I relation till det resultatet kan 

vi även se att stark klassifikation inte behöver generera hög frekvens på algebraiska uppgifter 

och inte heller stark inramning. Vidare kan vi även utläsa att olika stor betoning på de 

algebraiska kategorierna varierar sinsemellan böckerna och det är svårt att avläsa vilken 

kategori som förekommer mest frekvent. Ett tydligt mönster uppkommer dock i alla de 

analyserade läromedlen då man se att ingen av dessa behandlar kategori 8. I frågan huruvida en 

skillnad kan ses i läromedlen från Lpo94 och Lgr11 kan vi konstatera att inga skillnader går att 

urskilja i relation till läroplanerna utan skillnaderna ligger mellan de olika läromedlen. 

10. Diskussion 

Syftet med denna studie var att studera hur frekvent algebra förekommer i matematikböcker 

ämnade för årskurs 3 samt om man kan urskilja någon skillnad i fokus på algebra mellan 

läromedel producerade för de olika läroplanerna Lgr11 (Skolverket, 2011) och Lpo94 

(Utbildningsdepartementet, 1994). Fokusen på algebra i denna studie grundar sig som tidigare 

nämnt i det bristfälliga resultat som de svenska eleverna uppvisar i TIMSS. Detta legitimerar 

därmed denna studie då den starka läromedelsstyrningen som präglar matematikämnet borde 

kunna påverka dessa resultat (Skolinspektionens, 2009;Englund, 2006). 
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   De huvudresultat som redovisats visar på att mängden algebraiska uppgifter i läromedlen 

varierar och inramningen representeras av både starka och svaga uppgifter. Resultaten visar 

även på att klassificeringen i läromedlen i majoritet är svag med undantag för två läromedel (se 

Brorson, 2013).  

  Studien baseras som tidigare nämnts på TIMSS algebraiska kategorier. Det är i denna studie 

därmed relevant att se till relationen mellan TIMSS definition och den definition vi finner i 

läroplanen. Den rådande läroplanen, Lgr11 (Skolverket, 2011), fokuserar på likhetstecknets 

betydelse, matematiska likheter samt hur enkla talföljder och geometriska mönster kan 

beskrivas och uttryckas (Skolverket, 2011). Detta innebär en stor tolkningsrätt i vad som ska 

vara centralt i undervisningen om algebra. Om man då istället tittar på de åtta kategorierna av 

algebra som TIMSS har ställt upp ser vi en tydligare grund i vad algebra är och vad som enligt 

dem är legitim kunskap i algebra. Dessa olika kategorier kan därmed förklara varför frekvensen 

av algebra i de analyserade läromedlen skiljer sig åt, då man kan anta att läromedelsförfattarna 

till stor del använder sig av det som står i läroplanen snarare än det som TIMSS definierar som 

algebra.   

  Som tidigare nämnt finns en maktfördelning mellan de olika aktörerna som påverkar skolan 

och undervisningen. Staten styr, genom läroplanen, det centrala innehållet som ska behandlas i 

undervisningen. Vidare har vi läromedelsförfattarna och förlagens stora inflytande i vilka 

ämnesområden som ska behandlas och få utrymme i matematikböckerna. Detta påverkar i nästa 

led lärarna och elevernas uppfattningar om vilka ämnesområden som är betydelsefulla. 

Ytterligare en viktig aktör i denna diskussion är definitionen av algebra som TIMSS använder 

och anser är central, då dessa i viss mån även påverkar undervisningen genom de resultat som 

regelbundet presenteras. Alla dessa påverkansfaktorer samspelar och motarbetar varandra. 

Detta resulterar i att kunskap som anses legitim inom kunskapsområdet algebra till viss del 

skiljer sig åt. Olika aktörer fokuserar på olika kompetenser inom det algebraiska 

kunskapsområdet. Detta ger oss uppfattning om varför läromedlen, undervisningen och 

resultaten i testerna kan se så olika ut. De olika aktörerna efterfrågar och värderar olika 

kompetenser olika hög, vilket resulterar i en urvalskonflikt mellan alla aktörer. Det är viktigt 

att se till problematiken som uppkommer då olika aktörer får makten över det ämnesstoff som 

ska behandlas då detta påverkar undervisningen och därmed det eleverna lär sig. 

   Inramning- och klassificeringsbegreppen har i denna studie varit centrala. Det är därmed 

viktigt att diskutera vad dessa begrepp kan innebära i relation till undervisningen och 

frekvensen av algebraiska uppgifter i läromedlen. Resultaten visar på att inramningen av de 

algebraiska uppgifterna varierar, både i styrka och antalet uppgifter. Detta resultat speglas i 
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läromedlen producerade för både Lgr11 och Lpo94. Vidare framkom även att klassificeringen 

i läromedlen till stor del var bristfällig. Det finns därmed en del frågor man kan ställa sig. Är 

stark klassificering det bästa för undervisningen och elevernas kunskapsutveckling? Hur stark 

måste inramningen vara för att de algebraiska kunskaperna ska utvecklas hos eleverna? 

Grevholm (2012) och Persson (2010) beskriver algebra som en del av aritmetiken. Utifrån detta 

kan man anta att klassificering och inramningen i läromedlen präglas av en förståelse som bör 

grunda sig i kunskaper i aritmetiken. Man kan i relation till detta då fråga sig om stark 

klassificering och inramning är det bästa för att utveckla elevernas kunskaper i algebra eller om 

man istället ska integrera algebran i övriga kunskapsområden.  

   Enligt Skolverket (2008) är algebra ett område i matematiken som kräver en god begreppsbild 

där kunskapen ska baseras på kunskapsbitar som bygger på varandra. Om man då ser detta 

påstående i relation till inramning- och klassificeringsbegreppet kan koppla dessa tankar till den 

diskussion som fördes ovan. Är det möjligt att skapa starka klassificeringar i ett ämnesområde 

som i stor grad präglas av kunskaper som bygger vidare på varandra? Att särskilja algebra från 

övriga kunskapsområden kanske då snarare genererar sämre förståelse för algebra än om man 

integrerar algebraundervisningen med övriga kunskapsområden.  Att se för och nackdelar med 

algebraiska uppgifter särskilt från övriga områden i matematiken är svårt och därmed även värt 

att ha i åtanke när resultatet av denna studie har redovisats. Vad som ses som det mest effektiva 

och kunskapsutvecklande för eleverna och svenska skolan i helhet är beroende av vilka aktörer 

som för diskussionen och vilka intressen dessa aktörer har.      

   I relation till det resultat som redovisats i denna studie är det intressant studera hur det 

algebraiska innehållet förbereder eleverna på de kunskaper som efterfrågas i TIMSS. Man kan 

exempelvis se att kategori 8 inte finns representerad alls i de analyserade läromedlen. Att vissa 

kategorier uteslutits eller överrepresenteras i läromedlen påverkar vad som eleverna förbereds 

för inom matematikområdet algebra. 

   Avslutningsvis kan resultatet i denna studie ses som en överblick i hur läromedel i matematik 

för årskurs 3 fokuserar på algebra och hur stark dessa påverkas av klassificering och inramning. 

I denna studie har endast frekvensen av algebra kontrolleras, detta innebär att övriga 

kunskapsområden uteslutits. I och med detta är det svårt att dra slutsatser om huruvida 

procentsatsen i andelen algebraiska uppgifter är hög eller inte. Detta skulle därmed kunna vara 

ett förslag till fortsatt analys av dessa läromedel för att få ett resultat som kan ses i ett större 

perspektiv där olika ämnesområdes kan ses i relation till varandra. 
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Bilaga 1 

Definition av algebra  

1. Att finna ett värde när man har variablerna givna. Exempel på detta är när eleven ska 

fortsätta ett mönster av trianglar gjorda av tändstickor och sedan berätta hur många det 

behövs för att lägga sex trianglar i mönstret. 

 

2. Att kunna se relationer mellan tal, man betonar kännedomen om likvärdighet i 

ekvationer. Exempelvis uppgifter där man i mellanled ska redovisa olika sätt att 

redovisa samma summa, 14+6=22-2=17+3=35-15=20 

 

3. Att uttrycka sina ekvationer, denna del handlar därmed främst om att kunna exempelvis 

rita ett uttryck passande till en given ekvation. 

 

4. Att uttrycka sig skriftligt, beskriva och uttrycka vad en ekvation betyder. Exempel: att 

kunna skapa räknesagor till redan uttryckta ekvationer. 

 

5. Att lösa linjära ekvationer och linjära olikhet. Exempel på detta är när elever ska 

identifiera vilket tal som är störst genom att använda olikhetstecknet( <och >). 

 

6.  Att kunna generalisera kunskapen om relationer i mönster, termer och mellan termer 

genom att använda siffror, ord eller algebraiska uttryck 

 

7. Att kunna läsa av, tolkar och relaterar exempelvis tabeller och grafers relationer samt 

hur man kan tolka dess betydelse. Exempel är när eleverna ska lösa uppgifter som 

handlar om att läsa av grafer och sammanföra information i tabeller. 

 

8. Att kunna läsa av om grafer och tabeller är linjära eller inte. Exempel är att eleverna ska 

kunna läsa av grafers lutning och se sambanden mellan de olika axlarna 

 

 


