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Abstract 

The purpose of  this study is to examine and compare the pre-algebraic content in common 

textbooks for primary school students with corresponding syllabus, from Lgr62 to Lgr11. The 

method used in the study is content analysis. The result showed an increase of  the pre-algebraic 

content from the first to the last curriculum. The syllabus are reflected in every textbook because 

of  the requested content in every curriculum is found in its appurtenant textbook. Further three 

out of  the five textbooks contain more pre-algebraic content than requested. 
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Sammanfattning 



Syftet med undersökningen är att studera och jämföra det pre-algebraiska innehållet i vanligt 

förekommande läromedel för grundskolans tidigare år, från Lgr 62 till Lgr 11, med respektive 

läroplan. Detta görs genom en innehållsanalys av de fem läroplanerna i förhållande till fem 

läroboksserier, kopplade till respektive läroplan. Resultatet visar en ökning av det pre-algebraiska 

innehållet i läroplanerna från den första till den sista läroplanen. Läroplanerna speglas även i 

respektive läroboksserie då det efterfrågade innehållet återfinns, och i tre av fem jämförelser även 

med ett ökat innehåll i läroböckerna. 

 

Nyckelord: Algebra, läromedelsanalys, läroplan, pre-algebra. 
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1 Inledning 

Svårigheter i algebra är ingenting nytt för eleverna i den svenska skolan. Ända sedan TIMSS-

undersökningarna startat har svenska elever legat under genomsnittet i EU/OECD inom 

aritmetik, geometri samt algebra (Skolverket, 2015). Den senaste undersökningen från 2015 visar 

att eleverna har förbättrat sina resultat, men trots detta fortfarande ligger under genomsnittet i 

EU.  

 

Algebra har länge setts som ett komplicerat och svårt område inom matematiken(Kieran m.fl, 

2016). Tidigare började elevernas algebraundervisning först i de högre årskurserna då man ansåg 

att eleverna inte var kapabla till att ta in undervisningen och kunskaperna innan dess. Nya rön, 

och dagens läroplan Lgr11, tar dock upp algebraundervisning redan i förskoleklass där barnen 

arbetar med så kallad pre-algebra (Skolverket, 2016). Både synen och undervisningen i algebra har 

därför förändrats genom tiden.   

 

Enskilt arbete i läroböcker upptar en stor del av matematikundervisningen och är enligt 

Skolverket (2006) det som till stor del styr hela undervisningen. Läromedlen har i sin tur formats 

och förändrats utifrån de rådande läroplanerna och anpassats utifrån mål, kunskapskrav och syn 

för tiden. Detta gäller även läromedelsuppgifterna inom algebra-området. 1974 togs den statliga 

granskningen av läromedel bort, och sedan dess har både valmöjligheten och ansvaret för lärare 

expanderats (Skolverket, 2006). 

 

Läroplaner, undervisning samt läromedel är i ständig utveckling. Inom lärares profession ingår 

det därför att ständigt hålla sig uppdaterad i forskning och förändringar, samt att se detta med 

kritiska och analyserande ögon. Det är viktigt som lärare att ha kunskap i hur utvecklingen av 

synsätt och läromedel har skett, samt hur analys utifrån styrdokument bör gå till. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att studera och jämföra det pre-algebraiska innehållet i vanligt 

förekommande läromedel för grundskolans tidigare år, från Lgr 62 till Lgr 11. 
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1.2 Frågeställningar 

Följande frågeställningar har valts 

 Hur skiljer sig synen på lågstadiets algebraundervisning från Lgr 62 till Lgr 11? 

 Hur väl speglas de nationella styrdokumenten i de aktuella läromedlen? 
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2 Bakgrund 

Här presenteras tidigare forskning inom områdena läroplanshistoria, algebra samt läromedel i 

grundskolan. 

 

2.1 Läroplanshistoria från Lgr 62 till Lgr 11 

Andra världskriget hade skapat viljan att förändra den svenska skolan för att framhäva 

likvärdigheten och de demokratiska värden vilka Sveriges skolsystem ska vila på (Richardson, 

1999). Allteftersom tiden fortskred skedde även förändringar inom arbetsmarknaden, tekniken, 

miljön, integrationen, familjekonstellationer och Sveriges ekonomi blomstrade. Under hela 1940-

talet skedde en omfattande skolutredning som påvisade stora brister, däribland det splittrade 

skolsystemet med realskola, flickskola och folkskola, det ökade trycket på rekrytering till högre 

studier, urvalsfrågan, samt praktiska och metodiska problem med det rådande skolsystemet. Man 

ville därför införa mer forskningsbaserade teorier kring pedagogik och barns 

kunskapsinhämtande för en likvärdig utbildning (Lundgren, 2002). Efter ett par år av utredningar, 

forskning och test av den nya skolformen blev grundskolereformen med en skola för alla, och 

den 9-åriga obligatoriska grundskolan indelad i tre stadier, en verklighet år 1962. 

 

Skolöverstyrelsen skapade den första läroplanen inom grundskolan, Läroplan för grundskolan, Lgr 

62.  Läroplanen är över 400 sidor lång och innehåller läroplan, kursplaner, direktiv samt 

metodiska anvisningar. På grund av den nya skolformen läste lärare ofta läroplanen från pärm till 

pärm och tillämpade de detaljerade metodanvisningarna direkt i klassrummet på respektive 

årskurs (Unenge, 1999). 

 

Redan sju år efter publiceringen av Lgr 62 kom en ny läroplan från Skolöverstyrelsen i form av 

Lgr 69. Detta innebar att ingen elev hunnit gå igenom grundskolan endast på Lgr 62. Den nya 

läroplanen beskrivs som en justering av föregångaren, även då stora delar av direktiv och 

metodanvisningar togs bort i läroplanen och istället ersattes av supplement för varje ämne 

(Engström & Magne, 2003). Riktningen i den nya läroplanen var framtiden, vilket även blev ett 

centralt begrepp (Skolöverstyrelsen, 1969). Detta grundade sig till mångt och mycket på den 

internationella vågen om den nya matematiken där fokus låg vid att utveckla elevers färdigheter i 
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matematik och naturvetenskap till förmån för den blomstrande tekniken. Det blev mer fokus på 

mängdläran och vissa matematikmoment tidigarelades i grundskolan (Engström & Magne, 2003). 

 

Det kom dock kritik om att få av eleverna uppnådde läroplanens mål, och att de klassklyftor som 

i och med grundskolereformen skulle minska, inte setts av. Därför startade en 4-årig utredning 

vilken låg till grund för en ny reform med ny läroplan. Utredningen av skolans inre arbete, SIA, 

kom att hitta ett flertal problem med relationen mellan styrdokumenten och det praktiska arbetet 

i skolan för måluppfyllnad (Christoffersson, 1994). Efter utredningen utformades Lgr 80, vilket 

gav innehåll för varje stadie istället för varje årskurs, trots att mycket från Lgr 62 fortfarande 

fanns med (Unenge, 1999). Valfrihet, differentiering och demokrati blev alla centrala begrepp i 

denna läroplan. Lgr 80 trycker på att det är eleven som är i centrum, och det är deras individuella 

förutsättningar, behov och kunskaper som ska vara allra största fokus i undervisningen 

(Engström & Magne, 2003). 

 

Om Lgr 69 och Lgr 80 ansågs vara justeringar av den första läroplanen, så startade Lpo 94 ett 

helt nytt spår. Det var det nya utbildningsdepartementet som utformade läroplanen och inte 

längre skolöverstyrelsen. Skolsystemet blev decentraliserat när kommunerna fick ta ansvaret över 

den svenska skolan istället för staten. Istället för att staten skulle ha hela ansvaret över skolornas 

övergripande utbildning hamnade nu ansvaret över undervisningen och innehållet hos enskilda 

rektorer och lärare (Lundgren, 2002). Läroplanen består endast av ett fåtal sidor och är riktad till 

måluppfyllnad i form av mål att sträva mot samt mål att uppnå för eleverna. Tillvägagångssättet i 

undervisningen är fritt för lärarna och betonas nu vara mer anpassat utifrån den enskilda eleven. 

Läroplanen poängterar att man med en likvärdig skola anpassar undervisningen på olika sätt för 

eleverna för att nå målen. Begreppet likvärdighet är centralt, och det är även den första läroplanen 

som innefattar det hela obligatoriska skolväsendet (Richardson, 1999). 

 

Lpo 94 fick senare kritik för att vara för otydlig och generell, och många lärare hade svårt att 

tolka och bryta ner läroplanen till den konkreta verksamheten. Lgr 11 tar därför avstamp i Lpo 

94, även den utan metodanvisningar och med fortsatt stort utrymme för lärarna vad gäller 

undervisningen och dess måluppfyllnad, men går lite djupare in i beskrivningen av målen. Det 

skapades nya kunskapskrav för årskurs 3 för att underlätta det konkreta arbetet och 
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bedömningen. Mer information och tydligare kunskapskrav skulle därför ge lärare mer stöd i sitt 

arbete, trots det kvarvarande friutrymmet (Berg, 2014). 

 

Det går i detta avseende att se på läroplanerna och samhällsutveckling ur två skilda perspektiv 

(Richardson, 1999). Skolan som funktion där samhället styr skolan och läroplaner på grund av de 

samhälleliga förändringar som sker, eller perspektivet där skolan är som ett instrument och 

därigenom skapar förutsättningar för förändringar inom samhället. Richardson menar att trots 

allt så påverkar samhället skolan och dess läroplaner, men att det i vissa avseenden kan vara en 

fördröjning. Gudrun Malmer (1991) skrev ett par år innan Lpo 94 kom ut att läroplanerna som 

då utkommit är utformade på olika sätt, och innehållet presenteras på varierande sätt samtidigt 

som de innehåller likheter. Verkligheten speglas i styrdokumenten, och därmed även hur 

samhället sett ut genom tidsperioderna. 

 

Läroplanerna och samhället är i ständig förändring. Trots detta är grundskoletanken, med 

demokratibegreppet och en skola för alla, samt dess struktur fortfaranda genomgående ganska 

intakt och opåverkad (Richardson, 1999). 

 

2.2 Algebra och pre-algebra 

Matematiken beskrivs i stort som en ”abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och 

metodutveckling” (Nationalencyklopedin, 2017). Grundmålet med matematiken kan därför tolkas 

vara förmågan att lösa problem. Till hjälp för detta finns olika strategier som i sin tur tränas 

genom olika områden inom matematiken.  

 

Algebra kan kopplas till aritmetik och geometri. Aritmetiken och geometrin uppkom tidigare än 

algebran och kan anses ha en tydligare koppling till vardagslivet (Kieran, 2004).  I och med det 

bredare användningsområdet för kunskaperna i aritmetiken och geometrin i vardagslivet kan 

dessa därför tänkas vara viktigare än kunskaperna i algebra. Däremot uppkom algebran då 

aritmetiken och geometrin inte längre räckte till för en viss typ av avancerade uträkningar.  

 

Algebran beskrevs tidigt och länge som endast ekvationslösning, vilket inte stämmer (Kieran, 

2004). Man ansåg även under lång tid att algebra endast kunde undervisas för äldre elever. Studier 
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av algebrainlärning och yngre barn startade och utvecklades från 80-talet och framåt (Kieran m.fl, 

2016). Därifrån har kunskaperna av pre-algebra och vikten av en grund i det algebraiska 

tänkandet utvecklats. Blanton och Kaput (2004) förklarar algebraiskt tänkande enligt följande 

citat: 

…a habit of  mind that permeates all of  mathematics and that involves students´capacity to build, justify, and 

express conjectures about mathematical structure and relationships (Blanton & Kaput, 2004, s.142).  

 

Citatet visar att algebra är mycket komplext och rymmer mycket mer än endast ekvationslösning. 

Allt eftersom forskning kring området gjorts kan fler kunskaper kopplas till arbetsområdet 

(Kieran, 2016) 

 

Algebra kan delas in i tre stadier, där många forskare menar att inlärningen av dessa tre stadier i 

dess rätta ordning påverkar algebrainlärningen positivt (Bergsten m.fl., 1997). Det första stadiet är 

pre-algebra som består av aktiviteter kopplade till området innan den egentliga algebran införs. 

Pre-algebran lägger grunden för det fortsatta arbetet med algebra. Det andra stadiet är den 

inledande algebran med mer bokstavsräkning innan det tredje och sista stadiet, algebra, med mer 

avancerade uträkningar. 

 

Att gå från det konkreta till det abstrakta är någonting man ofta arbetar med inom undervisning i 

matematik (Olteanu, 2014). De första årens matematikundervisning utgår från det som redan är 

bekant för eleverna, för att senare ta steget vidare till det abstrakta när förståelsen för det 

konkreta är tillämpad. Pre-algebra behandlar det konkreta och tar avstamp i det som redan är 

bekant för eleverna. Det är av stor vikt att övergången mellan det konkreta och abstrakta sker i ett 

sådant skede att eleverna kan behärska det abstrakta, då det annars kan ge svårigheter vidare i 

undervisningen. Det finns inga riktlinjer för när elever klarar att gå från konkret till abstrakt 

tänkande, alla elever utvecklar det olika. Övergången ska dock ske på ett sätt som ger fortsatt flyt 

i undervisningen. Exempelvis så ska de första övergripande generaliseringarna och ekvationerna 

ta avstamp i sådant som är känt och bekant för eleverna (Mason, 2003). 

 

Egenskaper och procedurer ingår mer i pre-algebran, istället för att finna ett rätt svar (Olteanu, 

2014). Fokus ligger vid att eleverna får lära sig att resonera, fundera, se samband, mönster och att 

benämna olika procedurer. Bergsten m.fl. (1997) definierar pre-algebra som arbete med 
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strukturell aritmetik, mönster och förmågan att göra generaliseringar. Enligt Pang (2016) består 

pre-algebran av arbete med mönster samt betydelsen av likhetstecknet, och är de två mest 

centrala och konkreta arbetsområdena. 

 

 

2.4 Undervisning samt svårigheter i algebraundervisning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Den algebraiska cykeln (Bergsten m.fl, 1997). 

 

Inlärningsprocessen av algebra, och främst arbetet med bokstavssymboler, kan illustreras som 

den algebraiska cykeln (Bergsten m.fl., 1997). Cykeln består av sex faser, där tre av dem är 

centrala att kunna hantera vid algebrainlärning. Dessa är översättning, omskrivning och tolkning. 

Det första steget att kunna behärska är att översätta händelsen eller problemsituationen till en 

ekvation eller ett algebraiskt uttryck, med hjälp av symboler. Att skriva om ekvationen eller 

uttrycket innebär på ett sätt att man ”löser” problemet i fråga- men för att kunna gå tillbaka och 

se om svaret, eller det nya algebraiska uttrycket är rimligt och överensstämmer med det 

ursprungliga problemet krävs en tolkning. Faserna är alla viktiga i inlärningsprocessen och 

förståelsen för ekvationer och algebra, men också i matematiken i stort är det bra att kunna 

hantera grunden i faserna. Vid problem i någon av faserna innebär det att eleven får problem i 

delar av inlärningen. 
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Den internationella studien TIMSS mäter matematikkunskaperna i årskurs 4 och 8 och jämför 

senare dessa mot varandra för att försöka se samband mellan undervisning och kunskaper. 

Sveriges elever har så länge undersökningarna gjorts legat under genomsnittet i 

algebrakunskaperna jämfört med de andra länderna (Skolverket, 2016). 

 

En förklaring till TIMSS resultat kan vara att svenska elever har fått bekanta sig med algebra 

senare i åldrarna än elever internationellt sett (Adolfsson, 1997). En annan förklaring som 

presenteras är att kunskaper i algebra kräver en mycket god taluppfattning, vilket tar tid att 

utveckla (Bergsten m.fl. 1997).  

 

En svårighet i algebrainlärningen som återkommer i flera rapporter är betydelsen av tecken, där 

framför allt likhetstecknet innebär problem för eleverna. En vanlig företeelse är att eleverna ser 

likhetstecken som en uppmaning till att agera eller räkna ut någonting (Kieran, 1981). Men även 

att symboler och bokstavsräkning, till exempel användningen av variabler x, y, a och b, gör det 

svårt för elever att veta hur de ska gå vidare. Studier visar dock att om eleverna får möta 

algebraisk notation tidigare, och där inräknat pre-algebra, underlättar det för eleverna vidare upp i 

åldrarna när ska använda mer avancerad algebra (Olteanu, 2003). 

 

Häggström (2011) pekar på ytterligare en förklaring till varför algebra ofta innebär svårigheter för 

eleverna. Enligt honom är algebran en introduktion av någonting helt nytt som kräver att 

eleverna ofta omdefinierar betydelsen av vissa begrepp och symboler. Olteanu (2014) liknar 

algebra vid en ny och egen kultur, som har sina egna ritualer och tankesätt. Det som introduceras 

för eleverna kan vara alldeles nytt och okänt. Dock kan synsättet att algebra tillhör någonting helt 

eget och annorlunda ge problem för elever vid inlärningen. 

 

Adolfson har i sin analys av de första resultaten från TIMSS kunnat konstatera att trots att 

eleverna i den svenska skolan hamnat under genomsnittet i studien, så är det ändå ett resultat som 

enligt henne var förväntat. Detta genom att resultaten är jämförda med läroböckernas innehåll 

och sedan vidare med Lgr 80. Resultaten går där i linje med dessa, och ses alltså som ett resultat 

av vad Lgr 80 föreskriver. Adolfson menar även på att om jämförelsen mellan eleverna 

internationellt skulle ske mellan elever som har gått i skolan lika många år, och inte utifrån 
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årskurs, så skulle de svenska elevernas resultat i geometri, aritmetik och algebra se bättre ut 

(Adolfson, 1997). 

 

2.5 Läromedel 

Med begreppet läromedel menas alla olika verktyg och tillvägagångssätt som används vid 

undervisning. Det är ett brett begrepp och kan därför innehålla mycket (Skolverket, 2006). 

Sverige är ett av de länder som i hög grad baserar sin undervisning i matematik på arbete i 

läroböcker, såväl i nutid som genom tiden (Johansson, 2011). Orsakerna till den höga graden av 

användning av läroböckerna i den svenska skolan är många. Det kan handla om att vi har en 

målstyrd läroplan, att läroböckerna till en viss grad är individualiseringsbara, samt den höga grad 

av vana och tradition som vi har vid läroboksanvändandet. 

 

Användandet handlar främst om elevernas enskilda arbete i böckerna, men även stöd till lärarna i 

lärarhandledningar vid genomgångar eller praktiska arbeten. Läroböckerna kan användas på en 

mängd olika sätt beroende på hur läraren väljer att använda sig av dem i klassrummet (Johansson, 

2011). Oavsett så blir läroboken en stor resurs. Läroboken anses ha en hög ställning av flera skäl. 

Enligt Skolverket (2006) är dessa bland annat att läroböckerna har en kunskapsgaranterande roll, 

skapar gemenskap, underlättar vid utvärdering och betygssättning samt har till viss del en 

disciplinerande roll. Dessutom har de en stor påverkan på elevernas arbete och resultat om 

undervisningen grundar sig till största delar på läroböckerna. 

 

Läroboken kan hjälpa till att föra undervisningen åt rätt håll för att ge eleverna de önskade 

kunskaperna och nå målen utan att lärare själva behöver lägga ner stora delar av sin planering åt 

matematikundervisningen (Jäder, 2015). Dock finns det en annan aspekt, det kan skapa ett 

läromedelsberoende då lärare allt för ofta förlitar sig helt på läroböckerna vid undervisningen. I 

de fall då lärare inte granskat läroböckerna noga innan användning kan det skapa stora problem 

för elevernas vidare kunskaper, bland annat då läroböckerna kan rikta kunskaperna åt fel håll, 

introducera moment för tidigt eller för sent samt att de kan använda sig av allt för många 

mekaniska och onödiga uppgifter (Gode, 1986). Det är därför viktigt att inte alltid helt förlita sig 

på läroboken, då det kan leda till problem i matematikinlärningen för eleverna (Johansson, 2011). 
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Då många lärare använder sig av lärobokens alla steg i undervisningen blir läroboken en spegling 

av undervisningen, i nutid och historiskt sett (Johansson, 2011). Det som inte presenteras i 

läroboken blir därför allt som oftast inte presenterat för eleverna, vilket gör att den måste vara 

pålitlig i förhållande till läroplanen för att kunna följas utan vidare reflektioner på innehållet. 

I och med avvecklingen av den statliga läromedelsgranskningen samt att de tidigare läroplanernas 

förslag på lämpliga läromedel är borttaget läggs ett stort ansvar hos verksamma lärare (Skolverket, 

2006). Läromedelsgranskningen tittade på kopplingen till läroplanen, saklighet samt allsidigheten i 

läroboken för att godkänna eller icke godkänna böckerna (Johansson, 2011). De godkända 

böckerna kunde sedan användas i undervisningen. Nu är det ansvaret hos lärarna. Förutom ett 

stort ansvar så ger valet även en stor frihet för lärare att kunna välja läromedel själva, vilket även 

kan genomföras inom läromedelskonferenser där man som lärare har en viss påverkan. Valet blir 

kritiskt då läraren måste vara väl insatt i läroplanen och kritiskt granska läromedlet i förhållande 

till läroplanstexten. Vissa läroböcker idag kan ha en märkning att de är säkrade utifrån läroplanen, 

men detta är dock ingen garanti och läroboken kan ändå innehålla brister.  

 

Jäder (2015) påpekar att det borde finnas tydligare riktlinjer för hur man som lärare ska tolka 

läroplanen, för att få en mer korrekt bild av innehållet vid analysen av läromedlet. Gode (1986) 

efterfrågar även i sin rapport ett fast och bestämt material för genomförandet av läromedelsanalys 

för att underlätta för lärare vid val av läromedel. Detta har däremot ännu inte skapats. Mellan 

1974 och 1983 genomförde Statens läromedelsnämnd läromedelsgranskningar i Sverige som 

godkände alla huvudläroböcker innan de fick användas i skolor, detta så att de överensstämde 

med den aktuella läroplanen (Johnsson Harrie, 2009). Innan dess granskades läroböckerna utifrån 

flera andra kriterier som bland annat pris, omfång samt även då i förhållande till rådande 

styrdokument. Mellan 1983 och 1991 granskades läromedlen men blev inte godkända eller 

underkända, utan istället gavs utlåtande om respektive läromedel. Granskningen upphörde helt i 

och med att Skolöverstyrelsen avvecklades år 1991. Sedan dess har lärares påverkan och 

möjligheter till val av läroböcker ökat (Skolverket, 2015). Detta ger både ett ökat ansvar och en 

ökad frihet för verksamma lärare. 

 

Det finns motsättningar och negativa konsekvenser av att endast använda sig av läroböcker i 

matematikundervisningen. För att eleverna ska känna något värde av undervisningen och göra 

dem mer engagerade krävs att man går utanför boken och gör matematiken mer levande genom 
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praktiskt arbete (Bergsten m.fl. 1997). I den här studien antas perspektivet att undervisningen i 

matematik i hög grad baseras på arbete med läroboken. Vikten av att som lärare göra en aktiv 

analys och ett val av läromedel som överensstämmer med den rådande läroplanen. Med 

läroplanernas snabba förändringar och framfart är det därför extra viktigt att som lärare vara 

insatt i analysprocessen för att snabbare kunna anpassa sig vid eventuella förändringar. 

2.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så har en rad förändringar skett mellan tidsperioderna för den första och 

senaste läroplanen i Sverige. Samhället har påverkat skolan, och skolan har påverkat samhället 

Malmer, 1991). 

 

Algebra har länge ansetts vara ett komplicerat område i matematiken. Men allt eftersom forskning 

inom området och kunskapsinlärningen gjorts, allt mer har pre-algebra för yngre elever formats 

och utvecklats (Kieran, 2016). 

 

Läroboken spelar en betydande roll i matematikundervisningen då den ofta ligger till grund i 

klassrummet (Johansson, 2011). Med hjälp av läroboken kan elevernas kunskaper riktas åt olika 

håll beroende på hur läroboken är utformad. Tidigare genomgick läroböckerna en statlig 

granskning, medan det nu är lärares eget ansvar att analysera och välja läroböcker till sina elever. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska grunden utgörs av de fyra huvudområden som enligt teori och forskning är 

kopplade till pre-algebra. Ramarna för pre-algebra är inte tydligt definierade och utskrivna utan 

skiljer sig något mellan forskare. Enligt Pang (2016) är huvudpelarna i pre-algebran arbete med 

mönster samt likhetstecknets betydelse. Enligt henne ger dessa kunskaper en grund för eleverna 

att arbeta vidare med vid övergången till inledande algebra. I tillägg till dessa två områden så 

beskriver Pang och Kieran m.fl. (2016) att den första tidens algebra även består av 

generaliseringar och inledande räkning med bokstäver och lösning av enklare ekvationer.   

3.1 Mönster 

Inom matematiken ses inte mönster som endast någonting konstnärligt och vackert som i mer 

vardagliga sammanhang, utan istället som en möjlighet att upptäcka strukturer och 

regelbundenheter (Jahnke, 2011). Eleverna har stött på olika typer av mönster från det att de var 

nyfödda, och kan koppla mönster till vardagliga sammanhang (Olteanu, 2014). Därför anses 

arbetet med mönster vara ett bra första steg in i algebrans värld då det är någonting taget från 

verkligheten. Det är då konkret och redan bekant av eleverna. Arbete med mönster kan ske på 

olika sätt, genom att fundera över nästkommande steg i mönstret, tillverka egna mönster av 

exempelvis geometriska former eller färger, samt olika talmönster. Arbetet med talmönster ska 

ske först när eleverna har fått bekanta sig med tal och fått en grund i taluppfattning. Genom 

arbetet med mönster lär sig eleverna att se strukturer och procedurer vilket senare kan leda dem 

vidare till att kunna göra enklare generaliseringar (Jahnke, 2011). 

3.2 Likhetstecknets betydelse 

Det andra centrala arbetsområdet inom pre-algebran är likhetstecknet och dess betydelse. 

Likhetssymbolen används för att berätta att resultatet av vänster led är lika mycket som resultatet 

av höger led (Bergsten m.fl. 1997). Inom de tidigare åren i grundskolan är matematikuppgifterna 

uppbyggda på i princip samma sätt, där det är vänster led som ska räknas ut, medan svaret ska 

skrivas i höger led. Till exempel: 8+3= __. Detta kan dock medföra att likhetstecknet får en 

annan innebörd än sitt ursprungliga. Likhetstecknet blir då en symbol för ”det blir”, eller en 

uppmaning att utföra någonting, vilket i sin tur kan ge elever svårigheter när de senare ska börja 

med ekvationsräkning (Kieran, 1981). Inom ekvationsräkningar krävs att eleven kan utföra 

operationer i båda led och inte endast det ena. 
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 För att göra symbolens betydelse klar och mer förståelig är det viktigt i pre-algebran med fokus 

på det konkreta, att utgå från eleverna och samtidigt göra betydelsen av likhetstecknet statisk 

(Bergsten m.fl., 1997). 

3.3 Inledande ekvationslösning 

Innan den didaktiska forskningen kring algebra startade, och innan man brutit ner innehållet till 

de tre stadierna pre-algebra, inledande algebra och algebra, sågs algebran som enbart 

bokstavsräkning och ekvationslösning (Kieran, 2016).  I forskning på 1980-talet, kring inlärningen 

av algebra visar Kieran att ekvationslösningen och bokstavsräkningen hamnade inom 

undervisningen inledande algebra för de lite äldre eleverna. Dock har senare studier, och främst 

studier gjorda efter 2000-talet visat att yngre elever är kapabla till att ta till sig kunskaper inom 

dessa områden och att det istället kan vara en del av pre-algebran (Kieran m.fl. 2016).  En studie 

av Blanton m.fl. (2015) visar även att elever som fått kunskaper i ekvationslösning och pre-

algebra i tidig ålder har en större chans att få förståelse för algebraundervisnigen i senare stadier. 

En vanlig svårighet inom algebran hos elever är införandet av bokstäver i räkneuppgifter (Kieran, 

2016). Anledningen kan bland annat vara att eleverna är vana vid att hålla bokstäver och siffror 

separata, och att det endast är siffror som hör till matematiken. Bokstäverna symboliserar det 

obekanta, vilket till en början endast består av en tom linje eller tom ruta för eleverna i vanligt 

förekommande räkneuppgifter. Till exempel 1 + _ = 3. 

 

De inledande ekvationslösningarna är första stadiet till ekvationslösning (Kieran, 2016).  En 

uppgift innehållandes en inledande ekvationslösning kan till exempel vara att ett tal är utbytt till 

en bokstav eller symbol. Vanligt förekommande inom ekvationslösningar och funktioner är 

bokstäverna x, y, a och b. Tillsammans med kunskaper kring innebörden av bokstäverna med 

förmågan till att göra generaliseringar kan eleverna lösa mer avancerade ekvationer. 

3.4 Generaliseringar 

Det sägs att hjärtat i algebraundervisningen är generaliseringar (Pang, 2016). Detta på grund av 

att förmågan att generalisera är involverad i alla områden inom algebra, inledande algebra samt 

pre-algebra, och går som en röd tråd genom hela utvecklingen i matematiskt kunnande. Att 
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kunna göra generaliseringar är en strategi som kan användas vid olika typer av problemlösning 

(Karlsson & Kilborn, 2014).  De generaliseringar som görs inom algebran kan därför även 

tillämpas på andra områden inom matematikämnet, vilket gör att det är väldigt brett och 

komplext. På grund av detta kan det även vara svårt att avgränsa och definiera. 

 

Med generaliseringar menas i stort att man kan se mönster, samband, strukturer samt regler för 

olika sorters utfall, och sedan tillämpa dessa vidare (Kieran m.fl, 2016).  Det innebär även att man 

kan dra övergripande slutsatser. Anledningen till att alla mönster inte är generaliseringar är på 

grund av att alla mönster inte har en fastställd regel som kan tillämpas vidare. Generaliseringar är 

ofta kopplade till ekvationslösning, och ett exempel på generalisering kopplat till ekvationslösning 

kan vara att man förstår att två x i samma ekvation står för samma tal. Öppna, sanna och falska 

utsagor kan även de kopplas till generaliseringar. Dessa kräver även förståelsen av likhetstecknets 

betydelse, vilket gör att generaliseringar även kan kopplas till den delen av pre-algebra. 

Generaliseringar kan alltså kopplas till alla de resterande områdena inom pre-algebran. 

 

Sammanfattningsvis kan grunden inom pre-algebra, och den teoretiska utgångspunkten inom 

denna undersökning definieras som arbete med mönster, likhetstecknets betydelse, inledande 

ekvationer samt generaliseringar. 
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4 Metod 

Metoden som används i studien är innehållsanalys. Innehållsanalys kännetecknas av analysering av 

tryckta texter (Bryman, 2011), vilket är syftet i den här studien genom granskning av tryckta 

läroböcker samt läroplaner.  

Innehållsanalys beskrivs som: 

 

”… en forskningsteknik som rör en objektiv, systematisk och kvantitativ beskrivning av det konkreta eller 

manifesta innehållet i kommunikationen” (Bryman, 2011, s.281). 

 

Innehållsanalys är en kvantitativ metod som ofta används vid frekvensräkning i texter. (Franzosi, 

2008). I den här studien är det inte i huvudsak frekvensen av det pre-algebraiska innehållet som 

ska undersökas, utan istället innehållets förekomst/icke förekomst i läroböckerna. Enligt Bryman 

(2011) är metoden en fördel när man vill analysera förändringar över tid, vilket överensstämmer 

med denna studie. 

 

Om syftet och frågeställningarna istället varit vinklade och formulerade till att det var det pre-

algebraiska innehållet i undervisningen och inte läroböcker runt dessa tidsperioder som studeras 

så hade andra metodval kunnat vara aktuella. Ett alternativ på metod då hade kunnat vara intervju 

med verksamma matematiklärare i lågstadiet under längre tidsperioder, för att diskutera 

förändringar i algebraundervisningen. Problem med denna metod är att tidsperioden för analysen 

sträcker sig över nära 50 år. Men det är även ett problem i att pre-algebra under vissa tider setts 

som en ganska liten och obetydlig del i matematikundervisningen i lågstadiet (Bergsten m.fl, 

1997).     

4.1 Urval 

En avgränsning och ett urval är viktigt i alla studier, även när metoden är innehållsanalys 

(Bryman, 2011).  Läroböckerna som analyseras i den här studien befinner sig inom ramen för 

tidsperioden 1962- 2017 för att kunna jämföras med läroplanerna Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 

samt Lgr 11. Då det är det pre-algebraiska innehållet som ska analyseras riktar sig analysen till 

grundskolans tidigare år, lågstadiet årskurs 1 till 3. Alla tre årskurser har valts ut för att se om 

läroboksserierna följer en progression av innehållet, eller om innehållet överhuvudtaget 

förekommer genom de tre läsåren.  
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Fem läroboksserier som är riktade till lågstadiet har valts ut genom tillgänglighet samt 

förekomsten av användning. Tillgängligheten för de senare böckerna är större än de tidigare. Ett 

antal av de allra tidigaste böckerna finns endast att lånas som referenslitteratur från arkivet i 

Kungliga biblioteket. I och med den statliga läromedelsgranskningen begränsas även antalet 

läroböcker från den tidigare tidsperioden. Läroboksserierna som har valts ut är vanligt 

förekommande läromedel för dessa fem tidsperioder.  

 

Tabell 1 

Urvalet av läromedel i studien 

 

Läroboksserien Eldorado utkom 2009, alltså innan läroplanen Lgr 11. Dock utgav författarna en 

uppdaterad version av serien anpassad till den nya läroplanen. Det är den uppdaterade versionen 

som används i studien. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Hur analysverktyget utformas beror på syftet och frågeställningen i studien (Bryman, 2011). Då 

denna studies syfte är komparativt och ska jämföra de fem läroplanernas innehåll med de fem 

läroboksserierna är det de fyra pre-algebraiska områdena samt läroplanerna som ska vara grunden 

för analysverktyget. Det pre-algebraiska innehåll som utkristalliserats och presenterats i avsnittet 

Teoretiska utgångspunkter har varit basen för utformningen av analysverktyget i 

innehållsanalysen, och det är de punkter som ska eftersökas i läroplanerna samt läroboksserierna. 

Analysverktyget är utformat med hjälp av stöd i Brymans (2011) förklaring av kodningsschema 

och kodningsmanual. Kodningsschemat är utformat som en tabell med fyra kolumner bestämda 

Lärobok Utgiven Statligt granskad Läroplan Antal böcker 

Matematik 1-3 1962 Godkänd Lgr 62 3 

Hej Matematik! 1971 Godkänd Lgr 69 12 

Levande 

matematik 

1983 Godkänd Lgr 80 3 

Flex 1998 Nej Lpo 94 5 

Eldorado 2009 Nej Lgr 11 6 
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med stöd i definitionen för pre algebra: Mönster, likhetstecknets betydelse, inledande 

ekvationslösning och generaliseringar. Kodningsschemat ger en samanställning och en tydlig bild 

av vad som finns med i respektive läroplan och läroboksserie. Med hjälp av kodningsmanualen 

med definition för varje område analyseras läroplanstexterna samt uppgifterna i läroboksserierna. 

Utifrån de fyra kategorierna markeras först vilka områden som återfinns i läroplanen, och senare 

vilka som återfinns i respektive läroboksserie för ett vidare jämförande. I resultatdelen beskrivs 

hur både läroplanstexterna samt läroböckernas innehåll är kopplade till pre-algebran och 

kategorierna i tabellen. 

 

Tabell 2 

Mall för det pre-algebraiska innehållet i läroplan/lärobok. 

 

Schemat samt manualen är utformade på detta förenklade sätt på grund av studiens syfte att 

undersöka förekomsten och inte frekvensen. Hade studien vänt sig till att se till frekvensen av 

användningen av områdena i respektive läroboksserie skulle verktyget formats annorlunda.  

Läroplanstexterna tillsammans med kommentarmaterial samt supplement och läroböckerna har 

noggrant lästs igenom för att finna pre-algebraiskt innehåll. Innehållet i läroplanerna samt 

uppgifterna läroböckerna kategoriseras och sorteras utifrån följande beskrivningar och manual: 

I området mönster ingår uppgifter där eleverna får följa och fortsätta ett redan förutbestämt, eller 

ett egentillverkat mönster. Mönstren kan vara uppbyggda på olika sätt och behandla kunskaper 

inom färg, form eller tal. 

Inom området likhetstecknets betydelse ingår uppgifter som låter eleverna arbeta med 

innebörden av tecknet. Där ingår att eleverna arbetar med uppgifter där räkneuppgifter är skrivna 

på andra sätt än det allra vanligaste där resultatet av vänster led ska skrivas i höger led. Det ingår 

även uppgifter där eleverna ska visa likheter på olika sätt, där likhetstecknet är presenterat. Det 

kan till exempel vara i uppgifter att eleverna ska måla ett antal av ett visst föremål, eller att de ska 

lösa räkneuppgiften 5+_ = 8. 

Läroplan/lärobok Mönster Likhetstecknets 

betydelse 

Inledande 

ekvationslösning 

Generaliseringar 
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Inom området inledande ekvationslösning ingår uppgifter där eleverna arbetar med bokstavs- 

samt symbolräkning i ekvationer. Det handlar om uppgifter där ett eller flera tal är ersatta med 

bokstäver eller symboler för att påvisa ett okänt tal. Det kan till exempel vara 5+x= 8 

Inom området generaliseringar ingår uppgifter som innehåller mer än en bokstav eller symbol i 

en ekvation, öppna, sanna och falska utsagor samt problem- och textuppgifter där eleverna 

behöver applicera generaliseringsförmågan för att lösa problemet. Till exempel 5+x=2x+2. 

Konkreta uppgifter där eleverna får arbeta med mönster kategoriseras i denna studie till mönster 

och inte till generaliseringar. I denna kategori tillhör istället uppgifter som löses genom att se 

mönster i olika typer av problem och räkneuppgifter. 

En kodningsmanual ska ge bakgrund och förklaring till kategorierna i kodningsschemat (Bryman, 

2011). I denna studie har manualen använts som ett stöd vid sortering av de pre-algebraiska 

läroplanstexterna samt läroboksuppgifter.  

 

4.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Studiens validitet, förmågan att mäta det som ska mätas, påverkas av analysverktygets utformande 

(Bryman, 2011). Med hjälp av tidigare forskning och teori kring pre-algebrans definition har ett 

ramverk utkristalliserats. De fyra kategorierna, mönster, likhetstecknets betydelse, inledande 

ekvationslösning samt enklare generaliseringar, är det som eftersöks i läroplaner samt läroböcker. 

Dessa har definierats och avgränsats i punkt 3, Teoretiska utgångspunkter, för att tydliggöra och 

kategorisera uppgifterna i läroböckerna samt läroplanstexterna. 

 

Förmågan att inte vara påverkad av slumpens inverkan, reliabiliteten, är till en viss del 

problematisk. Metoden medför alltid en viss grad av personlig tolkning, då analysverktyget är 

personligt format (Bryman, 2011). Det finns inget standardverktyg för innehållsanalys, utan 

verktygen är individuellt anpassade utifrån den aktuella textens typ och analysens syfte. Utfallet i 

resultatet kan därför till en viss grad påverkas i olika riktningar beroende av hur tolkningen har 

gjorts, både vid utformandet av verktyget samt tolkningen av texterna. Detta är en nackdel för en 

objektiv innehållsanalys. I vissa fall kan även syftet i läroböckerna tolkas annorlunda än 

ursprungssyftet, vilket i sin tur ger ett annat resultat (Johansson, 2011). Däremot ökar 
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reliabiliteten vid ett tydligt utformat analysverktyg med tydliga ramar och definitioner samt en 

hög validitet. 

 

De tidigare läroböckerna kan ses som att de representerar en högre grad av generaliserbarhet, och 

resultatet skulle kunna bli detsamma oberoende av vilken läroboksserie som valts till analysen. 

Dessa läroboksserier är godkända av den statliga läromedelsgranskningen och uppfyller de krav 

som fanns i förhållande till läroplanerna. Efter att granskningen togs bort finns ett större urval av 

böcker att välja bland, och det finns ingen granskning av kravet på vad de ska innehålla i 

förhållande till läroplanerna. Detta kan göra att generaliserbarheten är något lägre för de senare 

läroböckerna. 

 

4.4 God forskningssed 

Vetenskapsrådet (2011) har publicerat principer för god forskningssed vid vetenskapliga studier. 

Forskningens etiska och moraliska dilemman är någonting som ska belysas och tas i beaktande 

vid varje studie. Extra viktigt är denna etiska avvägning vid studier som involverar människor och 

djur. Metoden i denna studie är innehållsanalys och involverar varken andra människor eller djur. 

Om studiens metod istället hade varit intervju hade vetenskapsrådets (2011) fyra punkter för god 

forskningssed bearbetats på ett djupare sätt.  
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5 Resultat 

Resultatet presenteras i tre steg för varje läroplan och läroboksserie. Varje avsnitt inleds med det 

pre-algebraiska innehåll som beskrivs i läroplanen. Därefter presenteras vilket pre-algebraiskt 

innehåll som har återfunnits i respektive läroboksserie med hjälp av analysverktyget med 

kodningsschema samt kodningsmanual. Slutligen visas, jämförs och tolkas tabellerna och 

analyserna. I slutet av resultatavsnittet görs en tolkning och analys av de fem individuella 

resultaten, samt presentation av vad som diskuteras vidare i diskussionen. 

 

5.1 Lgr 62 och Matematik 1-3 

5.1.1 Lgr 62 

I kursplanen för matematik presenteras de punkter som undervisningen ska behandla i respektive 

stadie. Inom lågstadet är inte någon konkret punkt kopplad till några av pre-algebraiska 

kunskaperna. De återfinns tidigast i högstadiets punkter med algebraundervisning i form av enkla 

bokstavsuttryck och enkla ekvationer för den allmänna kursen och bokstavsuttryck med första- 

och andrahandsekvationer för den särskilda kursen. Vid förslag till disposition av studieplan så 

belyser Skolöverstyrelsen att elever i årskurs 1 ska lära sig betydelsen av de grundläggande 

tecknen för addition, subtraktion samt likhetstecknet. I metodbeskrivningen i studieplanen står 

det att, men inte hur, läraren och eleverna ska diskutera betydelsen av tecknen med hjälp av 

konkret material. 

 

Vidare beskriver kursplanen att elevernas resa i tankarna från det konkreta till det abstrakta tar 

olika lång tid, men att det oftast är någonting som är svårt och omfattande. Man menar därför att 

det kan skapa en osäker grund för eleverna att stå på inom matematiken om man övergår till det 

abstrakta för tidigt i deras utveckling. 

 

Läroboken som används vid matematikundervisningen ska enligt läroplanen noggrant granskas, 

och detta i ämneskonferenser, trots att de redan var godkända i läromedelsgranskningen. 

Skolöverstyrelsen beskriver att problem kan uppstå vid valet av uppgifter till eleverna, då de dels 

kan anses vara för abstrakta för elevens tänkande eller upplevas som allt för mekaniska 

(Skolöverstyrelsen, 1962). 
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5.1.2 Matematik 1-3 

Matematikböckerna i serien Matematik 1-3 för lågstadiet består av tre böcker, en för varje årskurs. 

Varken algebra eller pre-algebra finns med i någon av områdesbeskrivningarna, som finns i 

början av varje bok. Många avsnitt i böckerna är anpassade till att eleverna ska drillas och öva tills 

de kan innehållet utantill och på snabb tid. Ett exempel är vid multiplikationsinlärningen. 

 

I början av Matematik 1(Bohman & Halle, 1962) är det ett avsnitt med text till läraren.  Texten 

beskriver bland annat att innehållet är anpassat utifrån läroplanstexten i Lgr 62. Vidare består 

majoriteten av räkneuppgifterna i boken av de ”klassiska utsagorna” där resultatet av två tal 

eftersöks, likt 1+2= _. Dock finns det ett flertal undantag i boken med uppgifter som bland 

annat: 9+__= 10 där eleverna får träna på likhetstecknets betydelse.  

 

Samma utformning med räkneuppgifterna är det även i Matematik 2 (Bohman, 1963), där 

eleverna alltså ska fylla i svaret av vänster led i det högra fältet och bör ha kunskaper i betydelsen 

av likhetstecknet. Denna bok innehåller även läs- och problemuppgifter för eleverna, men inga av 

dessa kan på ett tydligt sätt kopplas till kunskaper i att göra generaliseringar vid uträkningen.  

 

Matematik 3 (Bohman, 1962) betonar repetition av momenten i tidigare årskurser. Eleverna 

uppmuntras att öva för att klara uppgifter på så kort tid som möjligt, samt träna in räkneuppgifter 

så att de sker snabbt och automatiskt. Majoriteten av uppgifterna i boken består av det ”klassiska 

sättet” att skriva utsagor, däremot förekommer även här ett fåtal undantag som i bok 1. 

 

5.1.3 Jämförelse 

Tabell 3 

Pre-algebraiskt innehåll i Lgr 62. 

 

Läroplan Mönster Likhetstecknets 

betydelse 

Inledande 

ekvationslösning 

Generaliseringar 

Lgr 62  x   
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Tabell 4 

Pre-algebraiskt innehåll i Matematik 1-3. 

 

 

Resultatet av analysen och jämförandet av Lgr 62 och Matematik 1-3 ser ut som ovanstående 

tabeller visar. Utformningen av vissa räkneuppgifter medför att eleverna bör ha kännedom om 

vad likhetstecknet betyder, då summan av det vänstra ledet ska vara lika mycket som summan av 

det högra ledet. Mönster, inledande ekvationslösning samt generaliseringar återfinns inte i någon 

av läroböckerna i serien, och inte heller i läroplanen. Läroplanstexten överensstämmer därför 

med läroboksserien. 

 

5.2 Lgr 69 och Hej! Matematik 

5.2.1 Lgr 69 

I den övergripande beskrivningen av innehållet i kursplanen för matematik i Lgr 69 beskrivs det 

att undervisningen efterhand kommer att ge eleverna kunskap inom bland annat geometri och 

algebra (Skolöverstyrelsen, 1969a). 

 

Områden som kommer att behandlas i förberedande undervisning inför nästa stadie presenteras i 

läroplanen. För lågstadiet benämns bland annat geometri. Det definieras dock inte vad den 

förberedande undervisningen bör innehålla. Uttrycket om den förberedande undervisningen 

återkommer även i mellanstadiet där dock koordinatsystem är ett exempel inom 

algebraundervisningen. Först i högstadiet nämns bokstavsuttryck, funktioner och ekvationer. 

 

Även i Lgr 69 tar skolöverstyrelsen upp risken kring att starta med undervisning i abstrakt 

matematik allt för tidigt. Som lärare måste man överväga hur pass mogna och erfarna eleverna är 

inom undervisningsområdet för att inte skapa för osäkra grunder för eleverna, eller för att inte 

påverka deras självförtroende negativt. 

Lärobok Mönster Likhetstecknets 

betydelse 

Inledande 

ekvationslösning 

Generaliseringar 

Matematik 1-3  x   
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Under läromedelsavsnittet i kursplanen nämns att uppgifterna i läromedlet som används ska 

överensstämma med läroplanstexten samt kursplanen, och att det ska ge eleverna en chans att 

kunna arbeta självständigt. 

 

I supplementet till kursplanen delas de olika matematikområdena in i årskurserna där det bäst 

lämpar sig att undervisningen i respektive område startar. Det finns inget rent algebra-moment 

men funktionslära, ekvationer, olikheter och ekvationssystem är uppdelade i olika avsnitt. Det 

enda som kan kopplas till pre-algebra är utsagorna, de sanna eller falska samt slutna och öppna 

utsagor (Skolöverstyrelsen, 1969b). Genom utsagorna får eleverna möta inledande ekvationer, 

enkla generaliseringar samt likhetstecknets betydelse. 

5.2.2 Hej! Matematik 

Hej! Matematik består av fyra häften per årskurs, två häften per läsår, och behandlar olika 

områden inom matematiken i varje häfte, med repetitioner i böcker längre fram (Håstad, 1977). 

 

Böckerna för årskurs ett är uppdelade i de fyra böckerna: Apa, elefant, giraff  och kamel. Redan 

tidigt i den första boken ska eleverna ringa in eller dra streck till föremål som visar lika stort antal. 

Dock används där inga likhetstecken vilket gör att uppgiften inte kräver att eleverna ska kunna 

förstå innebörden av likhetstecknet.. Lite senare i boken ska eleverna sätta in rätt tecken mellan 

olika summor, de kan välja på <, > och =. Ett exempel på det är 13 __ 13. I dessa uppgifter får 

eleverna träna på likhetstecknets innebörd. 

 

 I bok två får eleverna se utsagor i en form som inte visats i tidigare bok. Ett par räkneuppgifter 

står utskrivna, men saknar summan i något av leden. Uppgifterna är utformade likt maskiner och 

kallas i denna bok funktionsmaskiner och ger eleverna en första inblick i ekvationslösningar. 

Vidare i boken finns ingenting mer som kan kopplas till någon av de fyra pre-algebra områden.  

 

I den tredje boken återfinns uppgiften där eleverna ska sätta in rätt tecken på samma sätt som i 

den första boken. Dessa uppgifter kopplas till pre-algebran genom likhetstecknets betydelse. Ett 

par andra uppgifter är av typen 11 = 10 + _, vilka även dessa behandlar likhetstecknets betydelse, 

men de resterande uppgifterna är uppbyggda enligt det ”vanliga” sättet att utforma 

räkneuppgifter.  
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I den fjärde och sista boken för årskurs 1 ska eleverna bland annat skriva vartannat- och var 

tredje tal, i en typ av talmönster, vilket tydligt kopplas till mönster. Boken har ett par 

problemlösningsuppgifter vilka dock inte på ett tydligt sätt kan lösas genom enklare 

generaliseringar. Funktionsmaskinen som fanns med i den tidigare boken finns även den med i 

denna bok, och tar återigen upp arbetsområdet inledande ekvationer. Även uppgifterna där 

eleverna arbetar med likhetstecknets betydelse genom att välja rätt tecken är med, men här med 

progressionen likt följande: 16 + 1 __ 17. I slutet av boken ska eleverna med hjälp av geometriska 

former räkna ut vilka tal som ska stå i dem för att summan ska stämma. Ett exempel på det är att 

tre cirklar ska bli talet 9, och en triangel och en kvadrat tillsammans ska bli talet 7. Dessa 

uppgifter är även de utformade så att eleverna får träna på inledande ekvationslösning. 

 

I böckerna för årskurs två är temat fågel. Tidigt i den första boken finns räkneuppgifter där det 

eftersökta talet är ersatt med en tom ruta. Den tomma rutan är på olika platser i 

räkneuppgifterna. Senare i boken är den tomma rutan ersatt med bokstäverna x eller y. 

Exempelvis 5 + x = 6, x = _, och tar tydligt upp inledande ekvationslösning.  Vidare återkommer 

uppgifterna där eleverna ska sätta in rätt tecken i räkneuppgifterna, som återigen ger dem träning 

i att förstå likhetstecknets innebörd.  

 

Den andra bokens räkneuppgifter är alla utformade på samma sätt som är mest vanligt, att 

eleverna ska skriva svaret av vänster led i höger led. Boken innehåller även olika 

funktionsmaskiner likt de i böckerna för årskurs 1. Dessa tar återigen upp inledande 

ekvationslösning Även uppgifterna där eleverna ska välja rätt tecken återfinns i denna bok.  

 

I den tredje boken för årskurs 2 återfinns uppgifterna där eleverna ska välja rätt tecken mellan <, 

> eller =. Därefter följer uppgifter där eleverna ska räkna ut vad olika föremål väger när de ligger 

i vågskålar tillsammans med vikter, och vågen är jämn på grund av vikterna i den andra vågskålen. 

Dessa illustrationer och uppgifter tränar elevernas kunskaper i likhetstecknets betydelse då 

vågskålarna ska väga lika mycket. 
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I bok fyra förekommer samma typ av räkneuppgifter där svaret av vänster led ska skrivas i höger 

led, de mer ”klassiska” räkneuppgifterna. Det finns heller ingenting annat i dednna bok som kan 

kopplas till någon av de fyra pre-algebraiska områdena. 

  

För årskurs tre har läroböckerna tema havet, och böckerna har nu innehållsförteckningar. I 

förteckningen av huvudinnehållet i respektive bok omnämns inte någonting som kan kopplas till 

algebra eller pre-algebra.  Första boken innehåller problemlösningsuppgifter, som dock inte 

tydligt är kopplade till lösning genom generaliseringar. Alla räkneuppgifter är uppbyggda på 

samma sätt där det alltid är höger led som är det obekanta. Boken innehåller alltså inget pre-

algebraiskt innehåll, vilket även överensstämmer med dess innehållsförteckning 

 

Samma sätt som i de tidigare böckerna, det ”klassiska” sättet med utformningen av 

räkneuppgifterna återfinns i bok den andra boken. I denna finns även en typ av funktionsmaskin, 

likt tidigare böcker, där elevernas uppgift dock är att beskriva vilken summa eller vilket tecken 

som ska användas för att maskinerna ska få rätt resultat. Dessa uppgifter kan kopplas till 

likhetstecknets betydelse då eleverna bör kunna hantera de två olika leden och huruvida de 

överensstämmer. De innehåller även inledande ekvationer likt funktionsmaskiner i de tidigare 

böckerna. Även förmågan till generalisering förekommer genom arbetet med funktionerna i 

denna bok då eleverna måste kunna se samband, mönster och regler på ett annat sätt än tidigare. 

 

Utsagorna är utformade på samma sätt i den tredje boken som i de två tidigare. Däremot finns ett 

par uppgifter där eleverna ska hitta och ersätta en tom ruta med ett tal, som tillsammans med ett 

tidigare tal ska bli större än, mindre än eller lika mycket som ett annat utskrivet tal. Ett exempel 

är20+__ >25.   

 

I den fjärde och sista boken för årskurs tre finns återigen endast de vanliga räkneuppgifterna, och 

inget annat innehåll som går att koppla till pre-algebran. 

 

5.2.3 Jämförelse 

Tabell 5 

Pre-algebraiskt innehåll i Lgr 69. 
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Tabell 6 

Pre-algebraiskt innehåll i Hej! Matematik. 

 

Resultatet av analysen och jämförelsen mellan Lgr 69 och Hej! Matematik kan beskrivas enligt 

ovanstående tabeller. Mönster återfanns genom ett par uppgifter med talmönster i årskurs 1. 

Uppgifter med likhetstecknets betydelse återfanns i flertalet böcker, och det går även att se en 

progression av detta från böckerna i årskurs 1 till böckerna för årskurs 3. Den inledande 

ekvationslösningen och generaliseringar finns med i de så kallade funktionsmaskinerna samt de 

uppgifter där eleverna arbetar med x och y. 

Hej! Matematik har med mer pre-algebraiskt innehåll än det som läroplanen Lgr 69 innehåller, 

detta genom arbetet med mönster.  

 

5.3 Lgr 80 och Levande matematik 

5.3.1 Lgr 80 

Kursplanen i matematik i Lgr 80 har ett eget avsnitt för algebra och funktionslära. Där står det att 

dessa kunskaper inte är lika lätta att koppla till vardagslivet som övriga delar av matematiken, men 

att det trots detta är viktigt att eleverna har en viss kunskap i dessa delar för vidare studier inom 

matematiken (Skolöverstyrelsen, 1980). I kommentarmaterialet står det även att det är viktigt att 

skapa en god grund i algebrakunskaperna på grund av den ökade digitaliseringen 

(Skolöverstyrelsen, 1982). Senare i läroplanen förklaras de nödvändiga kunskaperna som kan 

kopplas till algebra och pre-algebra i lågstadiet och mellanstadiet som enkla likheter 

(Skolöverstyrelsen, 1980). Nästa steg som presenteras i algebra och funktionsläran är kunskaper 

Läroplan Mönster Likhetstecknets 

betydelse 

Inledande 

ekvationslösning 

Generaliseringar 

Lgr 69  x x x 

Lärobok Mönster Likhetstecknets 

betydelse 

Inledande 

ekvationslösning 

Generaliseringar 

Hej! Matematik x x x x 
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som undervisas i mellanstadiet och högstadiet genom enkla ekvationer. I högstadiet förekommer 

kunskaper i uttrycksberäkningar, regler, ekvationslösningar samt linjära funktioner. 

 

Lgr 80 belyser läromedlets betydande roll, att det spelar en viktig roll i undervisningen och ger ett 

sammanhang och rutiner i studierna för eleverna. Läroplanen menar även att valet av läromedel 

är ett stort och väldigt viktigt val, som i sin tur bör ske tillsammans mellan lärare och elever 

5.3.2 Levande matematik 

Serien Levande matematik består av tre böcker, A-C, en för varje årskurs och läsår. 

 

A-boken beskriver och illustrerar tydligt förklaringen av likhetstecknet med hjälp av en bild av ett 

troll förklarar innebörden. Trollet är återkommande i boken och förklarar och visar innebörden 

på olika sätt. ”= talar om för dig hur mycket det blir eller är” står det bland annat på en av 

sidorna(Johansson & Johnsson, 1993). Räkneuppgifterna i boken är dock beskrivna på det 

klassiska sättet där svaret av vänster led ska skrivas i höger led. 

 

I B-boken återfinns ingenting som kan kopplas till pre-algebran. Alla räkneuppgifter är utformade 

som i den tidigare boken (Johansson & Johnsson, 1993). 

 

I C-boken för årskurs 3 ligger fokus på textutformade problemlösningsuppgifter. Dock kan inte 

dessa på ett tydligt och konkret sätt kopplas eller lösas med hjälp av generaliseringar I denna bok 

finns även ett par uppgifter där eleverna ska fortsätta att fylla i ett påbörjat talmönster (Johansson 

& Johnsson, 1993), vilket tar upp området mönster. 

5.3.3 Jämförelse 

Tabell 7 

Pre-algebraiskt innehåll i Lgr 80. 

 

Läroplan Mönster Likhetstecknets 

betydelse 

Inledande 

ekvationslösning 

Generaliseringar 

Lgr 80  x   
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Tabell 8 

Pre-algebraiskt innehåll i Levande matematik. 

 

 

Likhetstecknet är den pre-algebraiska kunskap i fokus i den första boken där det trollet 

återkommande beskrev dess betydelse och användning. Räkneuppgifterna som följde efter det var 

dock utformade som att eleverna endast skulle skriva resultatet av vänster led i det högra ledet, 

vilket inte kräver att eleverna behöver lägga så mycket fokus på att reflektera över likhetstecknets 

innebörd. Mönster, som inte efterfrågats i läroplanen, återfanns i den sista boken tack vare 

uppgifter med talmönster. Resultatet av analysen mellan Lgr 80 och Levande Matematik visar 

alltså att det efterfrågade området med likhetstecknets betydelse finns med, men även arbete med 

mönster som inte finns med i beskrivningen i Lgr 80.  Detta gör att denna läroboksserie har med 

mer pre-algebraiskt innehåll än det läroplanen efterfrågat. 

 

5.4 Lpo 94 och Flex 

5.4.1 Lpo 94 

Läroplanen innehåller uppnåendemål samt strävansmål för eleverna. Kursplanen i matematik 

fokuserar på att eleverna ska sträva efter målet att övergripande utveckla förmågan att lösa 

problem. Strävan till problemlösningsförmågan ska ske genom bland annat grundläggande 

algebraiska begrepp och uttryck för lågstadiet (Utbildningsdepartementet, 1994).  

Kommentarmaterialet poängterar att det inte längre är endast de som ska studera vidare som bör 

ha kunskaper i algebra, utan att alla elever bör ha en god grund i kunskapen.  

 

Kommentarmaterialet belyser även att övergångarna i stadierna i algebran ska vara mjuka och gå 

från konkret till abstrakt(Skolverket, 1997). För årskurs 5 presenteras de mål som eleverna ska ha 

uppnått i slutet av läsåret. Det nämns att eleverna ska ha grundläggande kunskaper i arbete med 

Lärobok Mönster Likhetstecknets 

betydelse 

Inledande 

ekvationslösning 

Generaliseringar 

Levande matematik x x   
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mönster, samt kunna känna igen och förklara dessa. Till skillnad från de tidigare läroplanerna 

finns ingen beskrivning av innehållet för att nå dessa mål (Utbildningsdepartementet, 1994). 

5.4.2 Flex 

Första boken i Flex innehåller stora delar arbete med mönster. Eleverna ska kopiera mönstret 

bredvid eller fortsätta det redan påbörjade mönstret. Boken följer en progression vad gäller 

mönster där det blir mer och mer avancerade mönster, både färg- och formmässigt. Begreppet 

lika tas även upp i första boken, men visas inte genom ett likhetstecken.  

 

Mönsterarbetet och den progressionen följer vidare i bok 2 tillsammans med mycket arbete i 

grundläggande taluppfattning utan räkneuppgifter. Till exempel att skriva siffrorna. Inga andra 

pre-algebraiska kunskaper finns med i denna bok. 

 

Tredje boken fokuserar till stora delar på taluppfattning och uppdelning av tal. Det förekommer 

även arbete med likhetstecknets betydelse och inledande ekvationslösning i form av 

räkneuppgifter. Uppgifterna är utformade utifrån att det obekanta, ”x”, är ersatt med en kanin 

där eleverna ska räkna ut vad som ska stå på kaninens tröja för att räkneuppgiften ska stämma. 

Kaninen är placerad på olika platser i räkneuppgifterna.  

 

I nästa bok återfinns uppgifterna men är utbytta mot en igelkott, och uppgifterna följer även här 

en progression då de ökar i svårighetsgrad. Mönster är med i den fjärde boken där talmönster 

även förekommer, som även det är en progression från de första tre böckerna där arbetet med 

mönster endast handlade om färg och form. 

 

 I den femte och sista boken för lågstadiet förekommer återigen arbetet med det obekanta med 

hjälp av ett lodjur och dess tröja. Även mer avancerade uppgifter med mönster samt talmönster. I 

denna bok finns även textuppgifter som ska träna elevernas problemlösningsförmåga, men 

behandlar inte enkla generaliseringar på ett tydligt eller konkret sätt.  
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5.4.3 Jämförelse 

Tabell 9 

Pre-algebraiskt innehåll i Lpo 94. 

 

 

Tabell 10 

Pre-algebraiskt innehåll i Flex. 

 

Enligt analysen av det pre-algebraiska innehållet i Lpo 94 och läroboksserien Flex innehåller 

serien det innehåll som läroplanen presenterar, plus ett område extra. Arbetet med mönster finns 

med och följer genom böckerna en progression genom att starta med mönster med fokus på färg 

och form, till fokus på tal genom talmönster. Likhetstecknets betydelse tränas genom att 

räkneuppgifterna är utformade som så att det är olika delar som eftersöks i räkneuppgifterna. 

Inledande ekvationslösning och arbete med ”x” finns med i arbetsböckerna trots att det inte är 

någonting som läroplanen efterfrågat. 

 

5.5 Lgr 11 och Eldorado  

5.5.1 Lgr 11 

Lgr 11 av Skolverket (2016) trycker mycket på kunskaper i matematiska begrepp. Detta återfinns 

såväl i syfte, centralt innehåll samt kunskapskrav i kursplanen för matematik. För årskurs 1-3 ska 

det centrala innehållet innehålla algebra med likhetstecknets betydelse och matematiska likheter, 

samt enkla mönsters konstruktion och uttryck. Detta återfinns även i kunskapskravet för årskurs 

Läroplan Mönster Likhetstecknets 
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3 då eleven ska ha grundläggande kunskaper i matematiska begrepp och dess egenskaper samt 

kunna använda likhetstecknet korrekt för att nå upp till kunskapskravet. Läroplanen fokuserar till 

stor del på att eleverna ska utveckla en god problemlösningsförmåga med hjälp av 

problemlösningsstrategier (Skolverket, 2011). En av strategierna som bland annat kan kopplas till 

algebra är förmågan att göra generaliseringar. 

 

I den reviderade versionen av läroplanen från 2016 har förskoleklassen fått ett eget avsnitt 

innehållandes syfte samt centralt innehåll (Skolverket, 2016). Återigen återfinns matematiska 

begrepp samt uttrycksformer som är syfte till matematikundervisningen. I det centrala innehållet 

är dessa kopplade till pre-algebran genom arbete med mönster. 

5.5.2 Eldorado 

Serien Eldorado för lågstadiet är uppdelade i 6 böcker, en för varje termin. 

 

I slutet av varje kapitel av Eldorado finns problemlösningsuppgifter som riktar sig till det som 

presenterats tidigare i både det aktuella kapitlet samt ännu tidigare kapitel. Detta enligt 

beskrivningen både som en repetition samt en utmaning för eleverna.  

 

Bok 1A (Olsson & Forsbäck, 2008) innehåller arbete med mönster genom arbete med att 

fortsätta mönstrens färg och form. Även likhetstecknets betydelse finns med i denna bok med 

hjälp av uppgifter där eleverna ska jämföra olika summor.   

 

I bok 1B finns ett kapitel där innehållet presenteras som pre-algebra. Avsnittet innehåller 

räkneuppgifter med bokstaven x och arbete med funktionsmaskiner som efterfrågar olika delar av 

räkneuppgifterna, både summor och tecken. Dessa uppgifter behandlar inledande 

ekvationslösningar Avsnittet behandlar även arbete med likhetstecknet där tecknet för likhet samt 

tecknet för ej-likhet, ett överstruket likhetstecken, ska placeras korrekt.  

 

I bok 2A för höstterminen av årskurs 2 finns ingenting i innehållsbeskrivningen som kan kopplas 

till pre-algebra. Däremot är räkneuppgifterna genom boken utformade på olika sätt, bland annat 

likt exemplet 15= 8 + _, vilket behandlar likhetstecknets betydelse.  I denna bok fortsätter även 

arbetet med att skriva likhetstecken/ej-likhetstecken vid räkneuppgifter.  
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I 2B finns återigen arbete med tecknen för likhet och ej-likhet. Även mönster med en påbyggnad i 

form av uppgifter med att fortsätta talmönster. En repetition av arbetet med det okända talet ”x” 

och inledande ekvationslösning från bok 1B återfinns även. 

 

Bok 3A har stort fokus på problemlösning och problemlösningsstrategier genom läsuppgifter. 

Boken presenterar bland annat strategin att göra generaliseringar genom ett par av 

problemlösningsuppgifterna. I bok 3B finns precis som 1B innehållet pre-algebra i beskrivet i 

innehållsavsnittet. Det är omfattande och innehåller arbete med koordinater och enkla 

koordinatsystem, funktionsmaskiner, räkning med både en och flera bokstäver genom enklare 

ekvationer samt likheter. I detta kapitel tas därför likhetstecknets betydelse, inledande 

ekvationslösning samt generaliseringar upp. 

 5.5.3 Jämförelse 

Tabell 11 

Pre-algebraiskt innehåll i Lgr 11. 

 

Tabell 12 

Pre-algebraiskt innehåll i Eldorado. 

 

De fyra pre-algebraiska områden som läroplanen innehåller återfinns i läroboksserien Eldorado. 

Arbete med mönster, både med olika färger, former samt talmönster finns med i serien vid olika 

tillfällen. Likhetstecknets betydelse är med vid arbete med tecknen för likhet samt ej-likhet, samt 

genom utformningen av vissa räkneuppgifter. Ett par av problemlösningsuppgifterna övar 

Läroplan Mönster Likhetstecknets 

betydelse 

Inledande 

ekvationslösning 

Generaliseringar 

Lgr 11 x x x x 

Lärobok Mönster Likhetstecknets 

betydelse 

Inledande 

ekvationslösning 

Generaliseringar 

Eldorado x x x x 
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elevernas förmåga att lösa problem genom strategin att göra generaliseringar, även ett par av 

ekvationslösningarna med fler bokstäver gör detta. Det fjärde området inom pre-algebran finns 

med även det. Arbetet med inledande ekvationslösning finns med på grund av arbetet med x, 

funktionsmaskinerna, bokstavsräkning och ekvationerna i sista boken. Serien följer även en 

progression inom de pre-algebraiska områdena, där ett exempel är att första böckerna fokuserar 

på mönster med färg och form, och de senare böckerna fokuserar på mönster med tal. 

 

5.6 Sammanfattning 

Genom att jämföra de sammanställda tabellerna för det pre-algebraiska innehållet i läroplanerna 

kan ett par saker urskiljas. Betydelsen av likhetstecknet återfinns i alla fem läroplaner och det 

finns även med i alla fem läroboksserier 

 

Alla fem läroplaner efterfrågar likhetstecknets betydelse. På olika sätt, men ändå med kontentan 

att eleverna i lågstadiet ska ha förståelse för vad symbolen innebär. Alla läroboksserier innehåller 

även arbete med denna del, på olika sätt. Vissa läroböcker, så som Levande matematik och 

Eldorado förklarar i text vad som menas med tecknet, medan andra endast låter eleverna träna på 

betydelsen genom olika typer av räkneuppgifter. 

 

Enligt analysen och sammanställningen av tabellerna så innehåller alla läroboksserier det som 

respektive läroplanstext presenterar. Vid tre av fem tillfällen så innehåller läroboksserierna mer 

pre-algebraiskt innehåll än det som står i läroplanstexterna.  

 

Lgr 69 presenterar inledande ekvationer genom arbetet med öppna och slutna utsagor. Detta 

område försvinner dock i de efterföljande läroplanerna men återkommer igen i Lgr 11. Trots det 

finns inledande ekvationer ändå med i Flex som är en av de efterföljande läroboksserierna efter 

Lgr 69. 

 

I Lpo 94 presenterades mönster för första gången för lågstadiet i en läroplan. Detta kan tydligt 

ses i läroboksserien Flex då framför allt de första böckerna lägger stor vikt vid att eleverna ska 

arbeta med mönster. I de tidigare läroboksserierna förekom mönster väldigt sällan, och då med 
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mer fokus på talmönster. Flex utgår mer från grunden och startar med färg och form, vidare till 

mer avancerade mönster med tal. 
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6 Diskussion 

I detta avsnitt kommer studiens metod samt resultat att diskuteras i förhållande till den 

presenterade forskningen. Metoddiskussionen kommer att föra resonemang kring huruvida 

metodvalet påverkat, samt kunnat påverka studiens resultat. Resultatdiskussionen ger svar på om 

studiens syfte uppnåtts samt resonemang kring om svaret på frågeställningarna framkommit med 

hjälp av forskning och resultatdelen.  

 

6.1 Metoddiskussion  

Syftet med studien är att studera det pre-algebraiska innehållet i vanligt förekommande läromedel 

för grundskolans tidigare år, från läroplanen Lgr 62 till Lgr 11. För att uppnå syftet av 

undersökningen krävs det att en definition av pre-algebra presenteras för att få ett underlag av 

vad det är som ska analyseras vidare i läroböckerna. Forskning är ganska enhällig i vad som 

definieras som pre-algebra, även om ramarna för detta ibland kan vara något diffusa. Arbete med 

mönster samt likhetstecknet kan anses vara mer konkreta och lättare att finna och tyda i 

läroböckerna än inledande ekvationer och enklare generaliseringar. Vid vissa tillfällen kräver de 

sistnämnda en mer grundlig analys för att se vilket syfte vissa uppgifter egentligen har.  

 

Valet av metoden innehållsanalys anses vara lämplig för denna studies syfte och ändamål. 

Innehållsanalys används vid analys av tryckta texter (Bryman, 2011). Studiens syfte är att analysera 

såväl läroplanernas som läroböckernas tryckta innehåll. Problem med metoden i sig i förhållande 

till denna studie tas upp vidare vid koppling till reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

 

Urvalet av läroböcker i analysen riktade till årskurs 1-3 mellan tidsperioden 1962 till 2017 var 

ganska självklart för studien kopplat till dess syfte och frågeställningar. Däremot var det specifika 

urvalet av läroboksserier mer problematiskt. Valet av läroboksserier kopplade till åtminstone de 

två första läroplanerna var mer begränsade på grund av antal godkända läromedel i och med 

läromedelsgranskningen samt läroböckernas tillgänglighet. Vid de tre senare läroboksserierna var 

dock antalet böcker att välja från större. Begreppet som används i studien för definitionen av 

böckerna, vanligt förekommande, är därför kopplat till privata diskussioner i personalrum på 

skolor, med tidigare verksamma lärare eller bland studiekamrater, och inte utifrån någon särskild 
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statistik. Om detta påverkat resultatet och gett en rättvis bild, samt om resultatet är 

generaliserbart kan därför diskuteras vidare. 

 

Datainsamlingsmetoden för att få fram resultatet har gjorts genom noggrann läsning av 

läroplaner och läroboksserier för att finna pre-algebraiskt innehåll. Detta med hjälp och stöd av 

analysverktyget i form av kodningsschemat och kodningsmanualen. Dessa utformades på egen 

hand i förhållande till teori och studiens syfte. Kodningsschemat som bestod av endast fyra 

kolumner kunde ha utformats ännu djupare med hjälp av underkategorier till de fyra kategorierna 

för förtydligande.  

 

Definitionen av det pre-algebraiska innehållet var enhälligt i forskning när det kom till de två 

centrala begreppen mönster och likhetstecknet. Därför blev de två tydliga punkter att ta med vid 

utformningen av analysverktyget. Däremot var de två resterande punkterna i analysen, som valts 

att kallas för inledande ekvationslösning och generaliseringar, mer tolkningsbara då forskningen 

där använde olika begrepp och beskrev det lite olika, samt drog gränsen för pre-algebra och 

inledande algebra olika. Detta kan dock kopplas ihop med forskningen och den konkreta 

definitionen av pre-algebra som tar avstamp i arbete med det konkreta och går vidare med det 

abstrakta, där övergången inte har någon tydlig gräns (Olteanu, 2014). En problematik som 

uppstod vid utformandet av analysverktyget var därför om endast de mer konkreta punkterna 

skulle vara det enda som skulle vara med, eller om alla fyra punkter skulle vara med. Valet gjordes 

dock att de två senare punkterna skulle tas med. Generalisering som är starkt kopplat till algebra, 

kan även ses som en del av arbete med ekvationer samt är en strategi vid problemlösning och 

beskrevs som kärnan i algebran. Det står även beskrivet för sig självt i innehållet för årskurs 1-3 i 

Lgr 11 (Skolverket, 2011). Däremot är det svårt att få ett tydligare grepp om vad generalisering 

egentligen är, och gjorde det svårt att både skapa sig en egen uppfattning, finna detta i 

läroböckerna samt att förmedla detta vidare i studien. Generalisering som kategori blev därför en 

svårtolkad del i studien. Ett alternativ hade därför kunnat vara att inte ha med generalisering som 

kategori, utan endast låtit det genomsyra de tre resterande kategorierna där det ingår. 

 

 Att räkna med bokstäver och ekvationer är inte direkt eller konkret kopplat till endast pre-

algebra, inledande algebra eller algebra. Däremot kan lågstadiets elever arbeta med detta, 

beroende på var gränsen för det konkreta och abstrakta arbetet läggs. Detta är dock ingen punkt 
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som någon av läroplanerna efterfrågar. 

 

Innehållsanalys som metod beskriver Bryman (2011) som en objektiv analys av det konkreta 

innehållet i tryckta texter. Huruvida jag kan vara helt objektiv i en innehållsanalys är dock 

diskuterbart, och någonting som även Bryman tar upp i och med beskrivningen att analysen alltid 

innehåller en viss mängd personlig tolkning. Det är lätt att säga att jag ska se någonting med 

objektiva glasögon, svårare att faktiskt genomföra det. Det gäller att påminna sig själv om att utgå 

från den konkreta texten och inte analysera denna allt för djupt. Återigen kan en koppling göras 

till skillnaden mellan de två mer konkreta områdena i analysen och de två mer abstrakta 

områdena. Uppgifterna i läroböckerna som innehåll de två sistnämnda krävde oftare att jag fick 

gå lite djupare i texten och fråga sig vad syftet med uppgifterna egentligen var, medan de 

förstnämnda kunde ses mer vid en första anblick av uppgifterna. Dock ska en innehållsanalys 

enligt Bryman (2011) inte gå allt för djupt i texternas innebörd. Det är inte så troligt att resultatet 

har påverkats av min personliga tolkning vid analysen av mönster och likhetstecknets betydelse i 

läroböckernas innehåll. Risken är dock större vid inledande ekvationslösning och än större vid 

enklare generaliseringar på grund av dess mer diffusa definition.   

 

Förmågan till att generalisera studien och se att resultatet skulle gälla även vid val av andra 

läroboksserier är ännu en sak att fundera över. Skulle resultatet förändras om jag valde andra 

läroböcker? Det är inte troligt i läroboksserierna kopplade till de första läroplanerna på grund av 

läromedelsgranskningen. I och med att dessa läromedel är granskade och godkända finns en 

högre grad av säkerhet till att de överensstämmer med läroplanen. Detsamma gäller dock inte för 

de senare då de inte genomgått någon statlig granskning. Läroböckerna är vanligt förekommande 

och verksamma lärare är allt som oftast bekanta med dem eller dess titlar. Förekomsten av 

användning kan tolkas som att den ökar om ryktet sprids att läroböckerna är bra och riktar sig till 

områdena i läroplanen. Men det går trots detta att påstå att det finns en risk för att 

generaliserbarheten vid resultatet av de senare granskningarna är lägre. 

6.2 Resultatdiskussion 

Samtliga läroplaner presenterar det pre-algebraiska innehållet på olika sätt vilket kan visa på 

förändring. Algebra som begrepp och område är kopplat först till högstadiet i både Lgr 62 och 

Lgr 69, medan det är kopplat till låg- och mellanstadiet i Lgr 80. Trots att arbete med 
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likhetstecknets betydelse förekommer i alla läroplanerna så anses det alltså inte vara kopplat till 

algebra eller pre-algebra i de två förstnämnda läroplanerna. i Lgr 80 där det benämns som ”enkla 

likheter” (Skolöverstyrelsen, 1980). Benämningen på arbetsområdet är olika i de fem läroplanerna 

då Lgr 62 belyser vikten av att arbeta med betydelsen av tecken så som likhetstecknet 

(Skolöverstyrelsen, 1962), och Lgr 69 genom arbete med olika typer av utsagor 

(Skolöverstyrelsen, 1969). I Lgr 80 benämns det som enkla likheter (Skolöverstyrelsen, 1980). Lpo 

94 tar upp likhetstecknets betydelse under kunskaper om begrepp och uttryck 

(Utbildningsdepartementet, 1994). Den sista läroplanen, Lgr 11 skriver ut betydelsen av 

likhetstecknets betydelse (Skolverket, 2016). 

 

I och med de att tillkomna och uppmärksammade internationella studierna, så som TIMSS, visat 

ett sämre resultat för de svenska eleverna krävs det enligt forskning att algebran bör starta längre 

ner i åldrarna. Med hjälp av den ökade forskningen kring inlärningen av algebra och pre-algebra 

har även kunskaperna inom området ökat (Kieran, 2016). Algebra som arbetsområde har 

återfunnits i alla läroplaner, men tidigt endast varit kopplat till högstadiet, eller inte kopplat till 

begreppet algebra eller pre-algebra trots arbetsområden så som till exempel likhetstecknets 

betydelse och öppna samt slutna utsagor. Algebra och pre-algebra har sedan förflyttats och 

definierats till lågstadiet. Detta kan vara ett försök till att förbättra kunskaperna i ett tidigare 

stadie. 

 

Lgr 11 lägger fokus på matematiska begrepp, vilket speglas i Eldorado då begreppen och 

områdena som eleverna arbetar med är väl utskrivna vid varje område. Ett exempel på det är att 

Eldorado är den enda av de fem läroboksserier som skriver ut pre-algebra i 

innehållsbeskrivningen till eleverna. Eleverna görs alltså för första gången medvetna om att 

området de arbetar med heter algebra, eller pre-algebra. Det kan ses som en spegling av 

läroplanen då området är tydligt utskrivet för lågstadiet på ett annat sätt än tidigare, till och med 

för förskoleklassen i den reviderade versionen (Skolverket, 2016). I Lpo 94 var algebra utskrivet 

för lågstadiet, men återfanns inte skriftligt i läroboksserien. Detta tyder också på en ökning i att 

eleverna ska göras mer medvetna. 

 

En förklaring till att problemlösningsuppgifterna i läroböckerna sällan innehåller pre-algebraiskt 

arbete med generaliseringar, i detta fall endast i Eldorado, kan vara Bergsten m.fl (1997) 
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förklaring att algebra inte är kopplat till vardagslivet på samma sätt som andra områden inom 

matematiken. Problemlösningsuppgifterna ska vara något som eleverna kan koppla till sitt 

vardagsliv och kunna relatera till i ett tidigt stadium. Generaliseringar kan i de flesta fall vara mer 

abstrakta och svåra att se (Olteanu, 2014).  

 

Två av läroplanerna innehåller inledande ekvationer, Lgr 69 och Lgr 11. Att läroböckerna inte 

ligger efter varandra i tiden, utan gör ett hopp vid Lgr 80 och Lpo 94 är även detta väldigt 

intressant. Det sker en minskning av det pre-algebraiska innehållet mellan Hej! Matematik och 

Levande Matematik, och även i deras respektive läroplan, medan det annars ökar i innehåll mellan 

de andra efterföljande läroboksserierna, vilket även är intressant att reflektera över. Det pre-

algebraiska innehållet ökar alltså, för att sedan minska, och slutligen öka igen. 

 

En intressant aspekt att titta på är om det är någon tydlig skillnad mellan innehållet i pre-algebra i 

böcker som har granskats av den statliga läromedelsgranskningen, och de som inte har blivit 

granskade. Någon direkt skillnad finns inte. Alla läroboksserier utom två har med sig mer pre-

algebraiskt innehåll än efterfrågat. De två sista läroboksserier, som inte har blivit granskade av 

den statliga läromedelsgranskningen, innehåller mycket pre-algebra och är också en spegling av 

deras respektive läroplaner. Man kan istället ställa sig frågan om borttagningen av 

läromedelsgranskningen gjort stora intryck på hur läroplanerna har formats, och vad som 

egentligen påverkat vad. Samhället i förhållande till läroplanerna vidare i förhållande till 

läroböckerna. 

6.3 Slutsats 

Studiens syfte att studera och jämföra pre-algebraiskt innehåll i de fem läroplanerna har uppnåtts 

genom en innehållsanalys.  Studien kan däremot anses ha ett par brister gällande tolkning och 

generaliserbarhetsgraderna samt definitionen av området generalisering.  

 

Frågeställningarna som studien använder sig av är följande: 

 Hur skiljer sig synen på lågstadiets algebraundervisning från Lgr 62 till Lgr 11? 

 Hur väl speglas de nationella styrdokumenten i de aktuella läromedlen? 
 

Dessa frågeställningar anses vara besvarade med hjälp av innehållsanalysen och tidigare forskning. 

Synen på lågstadiet algebraundervisning skiljer sig under tidsperioden mellan Lgr 62 och Lgr 11. 
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Algebra som område har blivit mer definierat som ett eget område. Det har dessutom ökat i 

omfattning från den första till den senaste läroplanen, om än kurvan för ökningen inte är 

konstant utan ändras då innehållet ökar, minskar och sedan ökar igen. Likhetstecknets betydelse 

är det enda inom pre-algebran som varit med i alla läroplaner, och är kategoriserat som pre-

algebra först i Lpo 94. Det är även presenterat på olika sätt genom de fem läroplanerna, vilket 

visar en förändring. 

 

De nationella styrdokumenten speglas väl i respektive läromedel. Alla läroboksserier har med det 

efterfrågade innehållet i läroplanen, men tre av de fem läroboksserierna har med mer pre-

algebraiskt innehåll än vad läroplanen presenterat.  
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