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Abstract 
Mathematics education in Sweden is heavily influenced by textbooks. Being based on the Swedish 
curriculum and adapted to its content, the textbooks carry great weight in relation to the pupils’ teaching 
experience. Algebraic knowledge comprises an important role in the learning of mathematics. The aim of 
this study is to identify what characterizes the algebraic content in Swedish textbooks and curriculums for 
the lower secondary school. Researchers within mathematics education have previously published studies 
related to this aim in the lower level of elementary school. Five Big Ideas were identified and used as a 
framework to characterize the algebraic content in earlier studies. Those five Big Ideas were also used as a 
framework in this study. The results show that the algebraic content in lower secondary school is largely 
composed of methods for using variables. Methods and aspects suitable for solving equations were also 
frequently represented. 
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Sammanfattning 
Matematikundervisningen i den svenska grundskolan är starkt läromedelstyrd. Med en fundamental grund 
i det svenska styrdokumentet LGR 11 har läromedlen genom undervisningen en betydande roll för att 
utveckla och gynna elevernas lärande. Undervisningen påverkas således av det ämnesinnehåll ett 
läromedel består av. Kunskaper i algebra har visat ha en betydande roll för elevers matematikinlärning. 
Syftet med denna studie är att undersöka vad som kännetecknar det algebraiska innehållet i dagens 
läroböcker. Detta med fokus på hur det algebraiska tänkandet kan karakteriseras och gynnas för elever i 
grundskolans senare årskurser. Med läroböckernas starka koppling till styrdokumenten tas även i 
beaktning hur algebraiskt innehåll beskrivs och hanteras där. Matematikdidaktisk forskning finns att tillgå 
med liknande syfte för grundskolans tidigare år där ett ramverk av fem Big Ideas fastställts för att 
karakterisera det algebraiska innehållet i läroböcker. Detta ramverk har använts även i denna studie med 
fokus på årskurs 7-9. Resultaten visar att det algebraiska innehållet i grundskolans senare år är starkt 
präglat av variabelhantering såväl som olika metoder och aspekter relevanta för ekvationslösning. 
 
 
 
Nyckelord: Lärobok, algebraiskt innehåll, styrdokument, algebraiskt tänkande, högstadiet 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

”Algebra är för matematik, vad grammatik är för språk. Utan god kunskap i grammatik kan man 

aldrig bli riktigt duktig på ett främmande språk, varken muntligt eller skriftligt.” 

     (Nämnaren nr. 3 2008, s. 41) 

Citatet är taget från den diskussion som Anders Palm för i samband med sin studie om 

missuppfattningar som algebraundervisningen kan orsaka för elever. Han menar på att stor del 

av den aritmetik elever i den svenska skolan träffar på under sin skolgång, inte uppfyller sitt 

syfte för eleven utan att kombineras med goda kunskaper i algebra (Palm, 2008).  

Palms (2008) studie kan tillsammans med en rad andra forskningsresultat från såväl nationella 

som internationella forskare (ex. Mason, 1996; Olteanu, 2014a; Usiskin, 1988) belysa det faktum 

att algebra upplevs som svårhanterligt inom skolmatematiken. Det visar dessutom på att det 

först är under grundskolans senare år som algebra får mer plats i skolmatematiken, trots att 

ytterligare matematikdidaktisk forskning visar på att elever är fullt mottagliga för algebraiska 

arbetssätt redan i tidig ålder (ex. Blanton et al., 2015; Kieran, 1992). Först under högstadiet 

nämns begreppet variabel i den svenska skolans styrdokument LGR 11. Ett begrepp som i ovan 

nämnd forskning visat vara en av orsakerna till att svårigheter förekommer.  

Genom att strukturera upp algebra i form av fem Big Ideas, och implementera dessa idéer i 

undervisning för grundskolans lägre åldrar har resultat kunnat påvisas om att ett stabilt 

utvecklande av algebraiskt tänkande är väl möjligt (Blanton et al., 2015). Vidare menar Blanton 

et al. (2015) att den princip som generellt visat förekomma för barns utveckling av matematiskt 

tänkande i form av aritmetik först, algebra sen i allra högsta grad bör ifrågasättas. Elever i 

grundskolans lägre årskurser behöver med andra ord inte undanhållas från algebra utan visar i 

studien nyfikenhet och väl lust att lära, för såväl variabelbegreppet som andra algebraiska 

företeelser.  

Inom det svenska skolväsendet har läromedlet visat ligga till grund för en stor del av 

undervisningens innehåll. Då Skolinspektionens (2009) låtit granska svensk undervisning visade 

detta på att den är starkt läromedelsstyrd, vilket även intygas efter att LGR 11 började gälla i en 

studie av Neuman et al. (2015). Innan ett läromedel publiceras genomgår det ett omfattande 

arbete av författare och det förlag som står som läromedlets utgivare. Då det idag inte 

genomförs någon statlig granskning ligger det istället på lärarens bord att granska läromedel för 

sin undervisning. Något som många lärare upplever att tiden inte räcker till för. Val och 

värderingar som författare och förlag väljer att förmedla i läromedlet blir således de val som 
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undervisningsansvarig lärare också väljer att förmedla, oavsett om de hunnit fördjupa sig i 

läromedlet eller ej (Stridsman, 2014; Läromedelsföretagen, 2018). 

I samband med de algebraiska svårigheter som påvisats och bristen på läromedelsgranskning, 

har intresset väckts för granskning av matematikläromedel och dess innehåll. Bråting et al. 

(2019) har studerat vad som kännetecknar det algebraiska innehållet i svenska läroböcker och 

styrdokument för grundskolans årskurser 1-3 och 4-6. Studien har genomförts med 

utgångspunkt i Blanton et al.’s (2015) fem idéer som ett fundamentalt ramverk och resulterat i 

att enbart tre av de fem idéerna fanns representerade. Det algebraiska innehållet 

representerades främst av idéer om ekvationer och funktionellt tänkande, både i undersökta 

läroböcker och styrdokument. Den idé om generaliserad aritmetik, som en fundamental 

övergång från aritmetik till algebra, var klart underrepresenterad.  

Bristen på studier av vad som kännetecknar det algebraiska innehållet i grundskolans högre 

årskurser har inspirerat mig till att genomföra kommande studie. Med inledande citat i åtanke 

finner jag intresse av att undersöka vilka förutsättningar svenska elever har i sin 

läromedelsstyrda matematikundervisning. Utan vidare definiera vad just Palm (2008) menar 

som goda kunskaper i algebra, kommer studien ta avstamp i tidigare matematikdidaktisk 

forskning om algebra i skolan och vilka svårigheter som tidigare påträffats. Med de fem idéerna 

som ramverk kommer denna studie att granska innehållet i läroböcker och styrdokument, 

liksom Bråting et al. (2015), men med huvudsakligt syfte att ta reda på vad som kännetecknar 

det algebraiska innehållet för grundskolans senare årskurser 7-9.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att få en översikt över det algebraiska innehållet i de svenska styrdokumenten 

LGR 11 för matematik och aktuella läroböckerl i matematik för grundskolans årskurser 7, 8 och 

9. Som huvudsakligt analysverktyg kommer fem idéer klassificerade av Blanton et al. (2015) att 

användas för att identifiera de kunskaper eleven borde få möjlighet att utveckla. Det kommer 

även vara en del av den metod som kommer att användas för att karakterisera det algebraiska 

innehållet. För att uppnå studiens syfte är målet att besvara frågan:  

➢ Vad kännetecknar det algebraiska innehållet enligt LGR 11 och aktuella läroböcker i 

matematik för grundskolans årskurser 7-9 med utgångspunkt i de fem klassificerade 

idéerna? 

Efter tidigare befintlig studie för grundskolans årskurs 1-6 med 24 läroböcker har denna studie 

begränsats till årskurs 7-9 med sex läroböcker, två olika läromedelsserier för vardera årskurs.  
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2 Bakgrund 

Detta avsnitt kommer att presentera en inledande del om vilka krav som ställs på läromedel 

samt dess förekomst inom den svenska skolan, följt av en del om algebrans roll inom 

skolmatematiken (2.1-2.2). Vidare kommer två forskningsresultat att presenteras som beskriver 

det ramverk som kommer att användas som analysverktyg för detta arbete samt hur liknande 

syfte och frågeställning besvarats för årskurserna 1-6 (2.3-2.4).    

2.1 Läromedel i skolan 

Redan i början av 90-talet försvann den förhandsgranskning av läromedel som utfördes av 

Skolöverstyrelsen och Statens institut för läromedelsinformation lades ner 

(Läromedelsgranskning, u.å.). Istället har numera både Skolverket och Skolinspektionen 

möjligheten att granska läromedel först då de redan kommit ut på marknaden. Granskningar 

som enligt läromedelsforskare genomförs alltför sällan (Stridsman, 2014). I en studie genomförd 

av Stridsman för tidningen Skolvärlden (2014) påvisas att läraren som väljer läromedel för sin 

undervisning, även ansvarar för att granska läromedlets kvalité. Detta trots att mindre än 

hälften av tillfrågade lärare i studien upplever att de faktiskt hinner göra någon form av 

kvalitetsgranskning. Det källkritiska läsande som elever i skolan idag uppmuntras till att 

utveckla, menar läromedelsforskare på gäller även för undervisande lärare när det gäller val av 

läromedel. Ett läromedel idag skrivs av en eller flera författare som gjort sina aktiva val om 

ämnesmässigt innehåll och genomsyrande värderingar, något som läraren måste vara medveten 

om (Stridsman, 2014).  

Branschorganisationen Läromedelsföretagen (2018) verkar för att framställning av läromedel 

ska ske efter en viss kvalitetspolicy med en genomsyrande kontakt mellan upphovsman och 

skola. Kvalitetspolicyn omfattar bland annat att utveckling av läromedlet i sig samt material till 

stöttande lärarhandledningar, krav på att värden och vetenskap ska vara tidsenlig efter samhälle 

och aktuell forskning (Läromedelsföretagen, 2018). Det innebär att materialets innehåll är 

relevant utifrån Skolverkets (2018) värdegrund och läroplaner efter bland annat ämnets syfte, 

förmågor att utveckla och det centrala innehållet. Läromedlet ska spegla ett demokratiskt 

samhälle med dess mångfald så att varje elev kan nå en viss grad av igenkänning. Bland annat 

kan igenkänningsgraden påverkas av kända och relevanta begrepp, teorier, illustrationer och 

exemplifierade sammanhang som är tidsenliga. Dessutom ska innehåll och struktur sträva efter 

att främja långsiktig kunskap (Läromedelsföretagen, 2018; Skolverket, 2018). Vidare ska enligt 

Läromedelsföretagens (u.å.) kvalitetspolicy ett grundläggande läromedel, exempelvis en 

lärobok, täcka väsentliga delar av eller olika ämneskurser i sin helhet som ett verktyg för 

lärarens planering, genomförande och bedömning av undervisning. Då det är ett omfattande 
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arbete att utveckla material för ett läromedel uppmanar Läromedelsföretagen (2018) att arbetet 

lämpligen ska ske i en projektgrupp där såväl bland annat aktiva lärare som författare och 

förlagskunniga är delaktiga. Utöver en grundläggande del bör läromedlet omfatta material med 

möjlighet för kunskapsprogression, repetition och övningsmaterial samt en lärarhandledning 

vars uppgift är att tydliggöra tankar kring bakomliggande didaktiska idéer 

(Läromedelsföretagen, 2018). 

Att den dominerande arbetsformen i skolan är enskilt arbete med läroboken bekräftade 

Skolinspektionen i kvalitetsgranskningar för både grundskola (2009) och gymnasieskola (2010). 

Båda granskningar genomförda i enighet med då rådande läroplan LPO 94 och LPF 94. 

Skolinspektionens syfte såväl då som idag, är att delvis granska den svenska skolans kvalitet i 

strävan för bättre måluppfyllnad. Gällande matematikundervisningen indikerar de i sina 

granskningar på att många åtgärder finns att tillta för att uppfylla målen bättre. En faktor som 

benämns vara bristande är att den stora del av mekanisk läroboksräkning som tar plats i 

undervisningen konkurrerar bort utrymmet för samtal om matematiska fenomen. Med 

läroböcker uppbyggda av kapitel och avsnitt, uppger elever i både kvalitetsgranskningen för 

grundskolan och gymnasiet att de uppmanas arbeta inom ett visst kapitel för att hålla sig till 

lärarens planering, istället för att gå vidare till nästa område om de blir färdiga med uppgifterna 

i ett kapitel. Då lärare i sin undervisning uppmanat till eget arbete medger deltagande lärare i 

Skolinspektionens granskningar att de ibland undviker gemensamma genomgångar av moment 

som flera elever efterfrågar vid vissa tillfällen. Detta för att genomgångarna kan verka störande 

eller stressade för elever som räknat färre antal uppgifter än sina klasskamrater i exempelvis ett 

avsnitt eller kapitel och då inte ännu påträffat de moment som efterfrågar ytterligare 

förklaringar (Skolinspektionen, 2009; Skolinspektionen, 2010).  

Alltför stark läromedelsstyrning visar på att utvecklande av strävansmålen, eller så kallade 

förmågor enligt nuvarande läroplan LGR 11, som berör elevens kännedom om problemlösning, 

resonemang och matematisk kommunikation går förlorad. De förmågor som främst ges 

möjlighet att testa med en stark läromedelsstyrning visas således begränsas till begrepp- och 

procedurförmågorna (Skolinspektionen, 2009). Även efter införande av LGR 11 menar Neuman, 

Hemmi, Ryve & Wiberg (2015) att det är ett arbetssätt som huvudsakligen används, då det 

fortsättningsvis ger möjlighet att lättare individualisera undervisningen efter styrdokumentens 

efterfrågan. Olika läromedel ger i sammanhanget därmed varierande möjligheter till utveckling 

av de olika förmågorna, vilket ifrågasätts av nationella utvärderingar som menar på att det 

fortfarande är för liten del av undervisningstiden som går till utveckling av just de nämnda 

förmågorna problemlösning, resonemang och kommunikation (Neuman et al., 2015).  
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2.2 Algebra i svensk skolmatematik 
Undervisningen i ämnet matematik kan i gemene mans ögon upplevas som siffror och tecken 

med huvudsakligt syfte att kunna genomföra olika typer av aritmetiska beräkningar som krävs 

för att denne ska klara sin vardag. Att denna aritmetiska del snarare kan jämföras med toppen 

av ett isberg, vilande på bred grund av algebraiska samband och relationer, tas sällan i beaktning 

(Mason, 1996; Olteanu, 2014a). Vidare menar Olteanu (2014a) därpå att skolmatematikens 

algebra, kan tolkas som en generalisering av aritmetik och ett verktyg för att förstå matematik. 

Detta gör att algebra är mer än bara så kallad ”bokstavsräkning”. En matematik utan algebraiska 

kunskaper beskriver Mason (1996) såväl som Palm (2008) är jämförbart med att lära sig ord, 

stavning och saker som hör ett språk till utan att kunna språkets grammatik. Utan förståelse för 

att algebra liksom aritmetik genomsyrar all matematik, kan det skapa felaktiga uppfattningar 

hos elever då de visar inställningen mot algebra som en del (Usiskin, 1988). En lärodbok indelat 

i kapitel och avsnitt som Skolinspektionen (2009) beskriver i sin granskning kan ge intrycket av 

att algebra är en del på samma vis som exempelvis bråk, procent eller geometri. Det som kan 

komma att saknas med en sådan uppdelning blir förståelsen för att exempelvis geometrins 

hantering av olika formler är av algebraisk karaktär (Usiskin, 1988). 

Redan för flera decennier sedan konstaterades att skolmatematiken dominerades av den 

aritmetiska konsten för hantering av summor, produkter och förhållandena mellan dem, utan att 

belysa den underliggande typen av algebra som senare kommer att klassificeras som 

generaliserad aritmetik. Synen på skolalgebra ansågs ligga på de situationer då eleven arbetade 

med element enbart i förekomst av variabler. Det visade i sin tur på saknad av förståelse för att 

vilka element som helst skulle kunna infinna sig i olika operationer och därigenom visa på olika 

samband elementen emellan (Usiskin, 1988). En förståelse som även visat vara saknad närmare 

trettio år senare (Olteanu, 2014a). 

Forskning och internationella studier har visat på att algebra under de senaste decennierna 

upplevts som svårt i den svenska skolan (Bråting & Madej, 2017; Kieran, 1992; Usiskin, 1988). 

Vad elever uppfattar som svårt har inte förändrats märkvärt under åren, varpå särskilt 

variabelbegreppet är en återkommande aspekt. Svårigheterna i att behärska variabelns 

innebörd från att illustrera enklare ersättare av tal, till att infinna sig som symboler för både tal 

och operationer i algebraiska strukturer har visat följa med under skolåren. Från högstadiet och 

uppåt förekommer ofta variabler endast i form av bokstäver, där vissa bokstäver till slut blir så 

vanliga att de förknippas med olika sammanhang. Däribland kan exempelvis b, h och l stå för 

olika geometriska storheter medan p och q förekommer inom sammanhang av logik (Palm, 

2008; Usiskin, 1988). Inom algebraundervisning i tidigare åldrar kan variabeln som bokstav 

förbises och istället förekomma i form av illustrationer som blanksteg eller tomma boxar med 
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syfte att ersätta okända tal eller operationer. Algebrans abstraktion och komplexitet kan trots 

sin roll som ett matematiskt fundament, bidra till felaktiga uppfattningar i tidig ålder som följer 

med och fäller elever i framtida algebrasammanhang. Till och med elever som studerar algebra 

på universitetsnivå har påvisat svårigheter av grundläggande karaktär. En stark förståelse för 

att symbolerna står för såväl specifika som godtyckliga tal och att olika uttryck kan stå för 

samma mönster kan med andra ord i så tidig ålder som möjligt hjälpa eleven en bra bit på vägen 

i sitt algebraiska tänkande (Olteanu, 2014a; Palm, 2008; Usiskin, 1988).  

I dagens samhälle med en stigande teknologisk utveckling, inom såväl teknik- och 

naturvetenskapliga som humanistiska områden, krävs en ökad förståelse för symbolisering och 

matematiskt kunnande. Ett algebraiskt tänkande, som inte bara i yrkessammanhang utan även i 

vardagsnära situationer, kan verka som ett naturligt hjälpmedel för att angripa situationer för 

problemlösning och resonemangsföring. Då eleven upptäckt ett behov av att använda variabler i 

sin räkning, lärt sig känna igen och acceptera olika skrivsätt av samma mönster väcks en naturlig 

förståelse för algebra (Olteanu, 2014a; Olteanu, 2014b). Nyman & Kihlman (2014) har i sin 

studie om elevers engagemang i algebraundervisningen visat att olika didaktiska strategier är 

mer eller mindre effektiva. Exempelvis menar de på att användandet av algebra som 

lösningsmetod i matematiska problem med anknytning till elevens vardag bidrar till ett ökat 

elevengagemang. Förståelsen och intresset för algebra växer således i tid med insikten av hur 

algebra kan tillämpas i vardagen. Studien visar även på att problem av vardagsnära karaktär kan 

bidra till ett större engagemang från lärarens sida med både positiva och negativa aspekter. 

Exempelvis kan ett tydligt engagemang från läraren inspirera eleven väl, men även riskera att 

det didaktiska kontraktet bryts och därmed äventyra elevengagemanget.  

Det didaktiska kontraktet, innebär delvis att elev och lärare outtalat arbetar för att upprätthålla 

en balans mellan var parts förväntningar på den andre (Helenius, 2015). Genom att som lärare 

frångå den undervisning som blivit traditionell för elever kan kontraktet upplevas som brutet. 

Om det exempelvis är en vana för eleven att arbeta med enskild läroboksräkning men hen 

plötsligt förväntas arbeta med moment som fristående problemlösningssituationer eller 

grupparbeten kan det skapa hinder i elevens lärprocess. Förväntningarna mellan elev och lärare 

är då inte längre lika klara (Helenius, 2015). Engagemang från lärarens sida som en didaktisk 

strategi för att öka elevengagemanget kan därmed innebära ett aktivt arbete på så vis att 

samarbetet mellan elev, lärare och lektionsmaterial fungerar (Nyman & Kihlman, 2014). Ett 

lektionsmaterial i någon form av läromedel med aktuell vardagsanknytning och 

igenkänningsmöjligheter för eleven kan i kombination med ett varierat arbetssätt i 

undervisningen bidra till ett öppet didaktiskt kontrakt och således hjälpa både elev och lärare 

(Helenius, 2015; Läromedelsföretagen, 2018). 
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Vidare menar dock Nyman & Kihlman (2014) på att ett aktivt lärarengagemang inte är givet för 

att nå ett elevengagemang, men det första leder mer sannolikt till det andra. Elever som 

dessutom uppmuntras till att involvera sig i varandras lärprocesser för möjlighet att möta 

lektionsmaterial och uppgifter i större utsträckning. I en situation då en elev som exempelvis 

löser en uppgift i sin lärobok och sedan hjälper en klasskamrat med samma uppgift, får båda 

elever möjlighet att öva på fler förmågor än om de båda arbetat med uppgifterna var för sig. 

Oavsett om en dialog sker kring enklare uppgifter eller mer krävande problemlösningsuppgifter, 

kan engagemanget tvingas öka i situationer då eleven ställs för förväntningarna att resonera och 

tillsammans kommunicera kring olika lösningsmetoder. Att samtala om sina bedrifter kan ge 

möjlighet för eleverna att öka exempelvis sin resonemangsförmåga, något de går miste om i ett 

individuellt arbete där en titt på facit snabbt avgör om hen gjort rätt eller fel. I en 

läromedelsstyrd undervisning kan förberedelser innebära att läraren har god kännedom till sitt 

läromedel och dess uppgifter, då såväl analoga läroböcker som digitala läromedel erbjuder en 

bred uppgiftsbank. En läromedelstyrd undervisning kan dock innebära en alltför stor tillit till 

läromedlet då läraren sällan hunnit arbeta förberedande med samtliga uppgifter, vilket istället 

kan upplevas som bristande fall av förberedelse (Nyman & Kihlman, 2014).  

Sammanfattningsvis konstaterar Nyman & Kihlman (2014) i sin studie om elevengagemang i 

algebraundervisningen att deltagande lärare lägger stort fokus på diskussionen om att 

förbereda, snarare än på vad som ska förberedas. Vad undervisningens innehåll ska vara ges 

antydan av att vara självklart i utförda intervjuer, medan samtal om metodval och sociala 

interaktioner är det som får störst uppmärksamhet och därmed tolkas som viktigast. Lärarna i 

studien menar på att engagemang förekommer i termer av att eleven vill förstå, har tålamod till 

att nå förståelse och strävan efter den så kallade ”aha-upplevelsen”. Nyman & Kihlman (2014) 

uppmärksammar själva att deras studie inte är så omfattande att resultatet alltid gäller, men det 

resultat de uppnår identifierar att elevengagemanget beror på val av undervisning samt vilken 

problematik ett brytande av det didaktiska kontraktet kan leda till. Resultatet knyter i sin tur an 

till större nationella och internationella studier vilket stärker dess validitet (ex. Holmqvist & 

Wennås Brante, 2011). 

2.3 Algebraiskt tänkande i tidig ålder 
Inom den svenska skolan har algebra traditionellt sett först introducerats i grundskolans högre 

årskurser och vidare in på gymnasiet, precis som i många andra länder. Efter att de svenska 

styrdokumenten 2011 ändrades för grundskolan från läroplanen LPO 94 till LGR 11 gavs tillfälle 

för förändring då matematikdidaktisk forskning sedan decennier tillbaka visat på att en elevs 

algebraiska tänkande kan komma att utvecklas redan i tidig ålder (ex. Kieran, 1992, Kieran, 2011 

och Kaput & Lins, 2004). Forskare har därmed under längre tid berört det tidigare nämnda 
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begreppet early algebra som inkluderar en tidig introduktion av algebra för elever i 

grundskolans lägre årskurser, med fokus på såväl innehåll som undervisningsmetod.  

Innan nuvarande läroplan LGR 11 trädde i kraft, har den del av det centrala innehållet som idag 

berör funktioner varit inkluderat i andra ämnesområden inom matematiken. Enligt den senast 

reviderade upplagan av LGR 11 från 2018 kategoriseras uttryckligen proportionella samband 

som en del av det centrala innehållet från årskurs 1 till 9 under rubriken Samband och 

förändring. Från årskurs 1 sker en progressionsökning på så vis att eleven i slutet av årskurs 9 

ska kunna hantera exempelvis förändringsfaktorer vid procentberäkningar, funktioner och 

grafer samt proportionella samband i form av räta linjens ekvation (Skolverket, 2018). I den 

föregående läroplanen för grundskolan, LPO 94, förekom stoff som idag finns under rubriken 

samband och förändring uttryckt tillsammans med andra ämnesområden som exempelvis 

talteori och annat innehåll med algebraisk karaktär (Bråting & Madej, 2017; Skolverket, 2009). 

Exempelvis förväntades eleven uppnå mål med anknytning till samband och förändring i slutet 

av årskurs 9 enligt följande 

- ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning med naturliga tal 

och tal i decimalform samt procent och proportionalitet i huvudet, med hjälp av skriftliga 

räknemetoder och med tekniska hjälpmedel. 

- kunna tolka och använda enkla formler, lösa enkla ekvationer, samt kunna tolka och 

använda grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållanden och händelser 

(Skolverket, 2009, s. 8). 

Bråting och Madej (2017) antyder till att de förtydliganden som genomförts från LPO 94 till LGR 

11 sannolikt beror av att PISAs ramverk över internationell skolmatematik gett större plats för 

området samband och förändring. Genom att lyfta fram samband och förändring till en egen 

rubrik I LGR 11, menar Bråting och Madej (2017) vidare på att funktioner och variabler fått mer 

plats generellt i läroböcker såväl som i den svenska matematikundervisningen.   

Utifrån tidigare forskning (ex. Shin, Stevens, Short & Krajcik, 2009 och Kaput, 2008) har Blanton, 

Stephens, Knuth, Murphy Gardiner, Isler & Kim (2015) identifierat fem idéer som det 

algebraiska tänkandet delvis bygger på. Dessa fem idéer är ekvivalens, uttryck, ekvationer och 

olikheter; generaliserad aritmetik; funktionellt tänkande; variabler samt proportionella 

resonemang. I en studie om hur ett tidigt införande av algebra kan påverka elevers utveckling 

och förståelse, har de utifrån idéerna sökt svar på om elever redan i grundskolans tredje klass är 

kapabla till att lära sig och förstå en bredd algebraiska begrepp. Hur förståelsen för begreppen 

senare förändras under ett år avgör för huruvida effekten av undervisningen varit hållbar och 

omfattande. Studien utfördes med hjälp av en fokusgrupp på 106 tredjeklassare med olika 
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socioekonomiska förutsättningar i Nordöstra USA. Vissa delar av fokusgruppen fortsatte med sin 

vanliga typ av matematikundervisning medan delar av gruppen tog del av 19 ”algebrafierade” 

lektioner under ett år. Detta för att kunna identifiera skillnader i elevernas algebraiska tänkande 

mellan aritmetiskt och algebraiskt baserad undervisning. Ett inledande test utfördes av båda 

grupper följt av att två personer från forskningsgruppen och en lärare för elevgruppen 

tillsammans bedrev planering, genomförande och observationer under studiens utförande. Vid 

genomförandets slut fick eleverna båda grupperna göra ett utvärderande prov. Provsvaren 

sorterades efter olika strategier och resultaten kategoriserades efter elevernas totala prestation 

såväl som enskilda förekomster.  

I sin helhet visades tydliga skillnader mellan de båda gruppernas resultat på de utvärderande 

proven, medan de tester som utfördes i studiens början inte visade några anmärkningsvärda 

avvikelser för elevernas algebraiska tänkande. Med de grundläggande idéerna som 

utgångspunkt har kunnat fastställas att elever så tidigt som i årskurs 3 är väl mottagbara att 

introduceras för algebra då såväl begrepp som tillämpning kan hanteras väl. Exempelvis kunde 

studien påvisa att den första av de klassificerade idéerna, som bygger på likhetstecken, uttryck, 

ekvationer och olikheter visade klara skillnader i enklare men alltmer strukturella 

lösningsmetoder och variabelhantering för den algebraiskt introducerade gruppen. Även då 

nästa idé undersöktes, som belyser generaliserad aritmetik, visade resultat på en tydlig skillnad 

för elever som fått en mer algebrastimulerande undervisning. Elever som arbetat aritmetiskt 

visade enbart generellt några procent högre resultat på de utvärderande proven. Då uppgifterna 

efterfrågade motivering till lösningsförslag kunde det dessutom sammanställas att den grupp 

där algebra implementerats i undervisningen redogjorde mer strukturella och välformade 

argument för sin sak. I vissa fall användes till och med symbolnotationer i enighet med 

variabelbegreppet utan att specifikt ha efterfrågats. 

En tidig algebraundervisning påverkar dessutom barns beredskap till senare kurser, vilket 

måste ge upphov till att läroplansförfattare och skolledare inte förbiser forskningsresultat likt 

Blanton et al’s (2015) studie. Inom den svenska skolan har algebra fått större plats i den tidigare 

grundskolan. Att algebra ses som svårt och därmed bör undanhållas för elever i tidigare kurser 

enligt principen ”aritmetik-sen-algebra” kan ses som ett orosmoment för elevers framtida 

inlärning. Det är därför väsentligt att forskning inom området fortsätter pågå, för att styrka 

resultat som kan förväntas gynna elevers matematikinlärning så att forskare, lärare och 

beslutsfattare tar resultaten i beaktning (Blanton et al., 2015; Skolverket, 2018). 

2.4 Den svenska skolans möjligheter till algebraiskt tänkande 
Efter år av svårigheter och misslyckanden i internationella tester som respons på svensk 

algebraundervisning med sin starka läromedelstyrning, har studier av algebrainnehållet i 
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svenska läroböcker blivit aktuellt. Detta för att på sikt kunna höja kvaliteten av undervisningen 

men även för att kartlägga hur algebra generellt behandlas i skolan. Genom att använda fyra av 

de fem idéerna som identifierats av Blanton et al. (2015) som ett ramverk för en kvalitativ 

litteraturanalys har flera påståenden kunna bekräftas gällande den svenska skolalgebran 

(Bråting, Madej & Hemmi, 2019). Utifrån det centrala innehållet i LGR 11 för årskurs 1-3 och 4-6 

har läroböcker granskats med avseende på de fyra idéerna, vilka visat sig förekomma i olika 

mängd i de olika läroböckerna. Den femte idéen om proportionalitet har uteslutits ur 

undersökningen på grund av att LGR 11 och därmed svenska läroböcker inte anses innehålla 

tillräckliga mängder av specifikt efterfrågat proportionella relationer. Den anses därmed bli 

alltför lik idéen om funktionellt tänkande för årskurs 1-3 och 4-6 där kunskaper om 

proportionalitet förekommer i termer av dubbel, hälften, procent och enklare koordinatsystem. I 

en studie för årskurs 7-9 kan istället idéen om proportionalitet genomföras i termer om 

exempelvis räta linjens ekvation (Bråting et al., 2019; Skolverket, 2018).  

Det huvudsakliga syftet för studien av Bråting et al. (2019) har varit att undersöka svenska 

styrdokument och läroböcker för att se på vilka vis elever ges möjlighet att utveckla ett 

algebraiskt tänkande. Hur fördelningen av algebraiskt innehåll ser ut i de undersökta 

läroböckerna enligt de olika idéerna har studerats utifrån två olika aspekter på progression, där 

den ena progressionsmöjligheten utgörs av fördjupande medan den andra fokuserar på 

vidgande av algebraiska kunskaper. Förstnämnda kan exempelvis innebära uppgifter som bidrar 

till att fördjupa kunskaper i ekvationslösning, genom att efterfråga effektivare metoder, medan 

den andra aspekten kan vidga elevens förståelse för funktionellt tänkande i situationer där 

proportionella samband och mönster kan höra ihop, men nödvändigtvis inte måste göra det. Det 

innebär därmed att det i vissa fall går att identifiera sidor som inkluderar flera idéer, vilket 

utgjort svårigheter att i alla fall separera idéerna från varandra. Exempelvis kan en sida 

innehålla variabelhantering i syftet av ekvationslösning, vilket inneburit att sidorna räknats för 

båda delarna (Bråting et al., 2019). I sitt metodval har Bråting et al. (2019) valt att studera 

läroböckers sidfördelning, istället för till att ta hänsyn till antal uppgifter av algebraisk karaktär i 

respektive bok. Varje sida med uppgifter har värderats som algebraisk eller inte efter idéerna 

och sammanfattats med ett resultat av den procentuella andelen sidor. Då flera idéer kunnat 

räknas för olika sidor innebär med det att visa sidor tagits i beaktning flera gånger.  Studiens 

resultat har visat att ekvationer och uttryck som representerar förändring, är väl representerade 

inom både läroplan och lärobok. Det i sin tur gynnar även det funktionella tänkandet och båda 

idéer ses som väl förekommande. Däremot påvisades progression mest påtagligt och på flera vis 

inom idéen om funktionellt tänkande. Generaliserad aritmetik visade sig vara förhållandevis 

dåligt förekommande i läroplanen vilket menas på att kunna vara förklaringen till dess avsaknad 

även i undersökta läroböcker. Med hänvisning till Blanton et al’s (2015) studie kan det verka 
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oroväckande då generaliserad aritmetik, som en bro från aritmetik till algebra, påstås vara en 

algebrans viktigaste delar. 
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3 Metod 

Detta avsnitt kommer att ge motivering för den metod som valts att använda i studien och de 

urval som gjorts (3.1). Avsnittet följs sedan av en beskrivning av textanalysens material samt 

analysens uppbyggnad och tillvägagångssätt (3.2). Avslutningsvis presenteras studiens val av 

analysenhet (3.3) samt hur studien förhåller sig till validitet och reliabilitet (3.4). 

3.1 Val av metod och material 

Tidigare studie har visat på att uppnå liknande syfte och frågeställningar för grundskolans 

tidigare årskurser 1-6 med liknande ramverk enligt Bråting et al. (2019) som metod. Denna 

studiens syfte uppnås därför med hjälp av en kvalitativ läromedelsanalys av två olika läromedel i 

årskurserna 7, 8 och 9, som båda är utgivna av två olika förlag. Efter fem olika förutbestämda 

algebraiska klassificeringar har innehållet strukturerats. Denna typ av arbetssätt kallas enligt 

Bryman (2018) kvalitativ innehållsanalys då betydelsefulla slutsatser varit möjliga att dra om 

läroböckernas algebraiska innehåll efter de olika klassificeringarna. Målet är inte heller att 

jämföra läroböcker med varandra, utan för att se vad som finns tillgängligt för den svenska 

skolan. De böcker som använts i studien har samtliga varit aktuella enligt LGR 11 och används 

därmed i enighet till de styrdokument och mål en elev utgången den svenska grundskolans 

årskurs 9 förväntas nå. De båda läromedelsserierna är utgivna av medlemmar i 

branschorganisationen Läromedelsföretagen och omfattas därmed av tidigare nämnd 

kvalitetspolicy (Läromedelsföretagen, u.å.). I studien ingår enbart förlagets grundläggande del 

av läroboken i tryckt form, därmed inget extramaterial i form av digitala plattformar, 

lärarhandledningar eller repetitions- och övningsblad. De klassificeringar som tagits fram för att 

strukturera läroböckernas innehåll presenteras vidare i avsnitt 3.2. Vidare följer de urval som 

gjorts utifrån möjligheter och eventuella begränsningar.  

3.1.1 Urval av läroböcker 

De läromedelsserier som omfattas av studien är Mondo matematik för årskurs 7, 8 och 9 och 

Vektor matematik för årskurs 7, 8 och 9. Med hänsyn till studiens omfattning i tid har 

begränsning gjorts till två läroböcker för tre årskurser, alltså sex tryckta läroböcker. Detta i 

jämförelse med Bråting et al.’s (2015) studie, där 24 läroböcker analyserades av tre forskare 

från två olika förlag med 12 böcker från varje förlag som delats in i två olika progressionsnivåer 

för varje årskurs mellan 1-6. I denna studie bygger valet av läroböcker delvis på att samtliga är 

utgivna av två förlag med många års erfarenhet, även innan den aktuella läroplanen LGR 11 

stadgades för grundskolan. Samtliga böcker har nya titlar och nytt material och är med andra 

ord inte reviderade från tidigare läroplan LPO 94. Förekomsten av läroböckerna i skolor eller 
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hänsyn till vilken typ av undervisning de kan bidra till, har inte påverkat valet av böcker i denna 

studien. 

3.1.2 MONDO matematik 

För samtliga högstadiekurser finns läroböckerna Mondo matematik – 7, 8 och 9, utgivna av det 

etablerade läromedelsföretaget Gleerups. Gustafson, Hällebrand, Nyhlén Johansson & Persson 

(2016) har författat läromedel för årskurs 7. Den tryckta grundläggande läroboken är 240 sidor, 

uppdelade i fem kapitel kategoriserade efter olika ämnesinnehåll rubricerade som Tal och 

talsanvändning, Algebra och ekvationer, Geometri, Bråk och procent, Statistik samt ytterligare ett 

avslutande kapitel som innehåller rekommenderade Läxor och Ledtrådar till 

problemlösningsuppgifter som finns i varje kapitel. Boken innehåller även Facit för samtliga 

uppgifter i den. Läroboken för årskurs 8 såväl som för årskurs 9 har författats av Gustafson, 

Nyhlén Johansson & Persson (2017a; 2017b) och innehåller på 235 respektive 228 sidor istället 

sex kapitel med olika ämnesinnehåll följt av ett sjunde kapitel även här med rekommenderade 

läxor, ledtrådar och facit. För de senare årskurserna har rubrikerna Samband och förändring och 

Programmering tillkommit, samt ett helt kapitel med Problemlösning enbart för årskurs 9 där 

talteori istället uteslutits. Även för årskurs 8 och 9 finns tillgänglig material som är webbaserat 

för både elev och lärare. 

Oavsett årskurs, inleds varje bok med förord som förklarar bokens upplägg samt en 

Innehållsförteckning. Varje kapitel börjar sedan med ett uppslag som presenterar det Centrala 

innehåll som behandlas i kapitlet, sidhänvisning till ett antal uppgifter som ger möjlighet att 

Tillämpa förmågorna i projekt samt en inledande Gruppuppgift. I ett hörn finns dessutom ett 

påminnande förtydligande för vilka de olika Förmågorna eleverna ska utveckla är och vilken 

bokstav de kommer att förekomma med i kapitlet – problemlösning som P, begrepp som B, 

metod som M, resonemang som R och kommunikation som K. Följaktligen är varje kapitel 

indelade av avsnitt som inledande illustrerar en sida med genomgång av lösta exempel, där för 

kapitlet relevanta begrepp skrivits i fetstilt, samt tillhörande uppgifter i nivå 1, nivå 2 och nivå 3. 

Vissa avsnitt innehåller även rutor med gruppuppgifter inemellan de övriga uppgifterna för att 

initiera möjligheter för eleverna att arbeta med den kommunikativa förmågan. Efter samtliga 

avsnitt i ett kapitel finns möjlighet för eleven själv i boken att göra två olika former av 

kapiteldiagnos på ca 10 uppgifter, en motsvarande nivå 1-2 och en som motsvarar nivå 2-3. Den 

sista av uppgifterna på diagnosen låter eleven dessutom gradera sin säkerhet enligt säker, 

ganska säker eller osäker som en Självbedömning. Efter diagnosen följer de sidor med större 

uppgifter som inledningsvis presenterades för vilka eleven får chans att tillämpa förmågorna. 

Dessa genomförs enligt boken förslagsvis i grupp med någon form av lärarbestämd redovisning. 

Kapitlets alla avsnitt sammanfattas sedan på ett par sidor av träna mera-uppgifter och följs av 
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ett uppslag med uppgifter för möjlighet till Fördjupning. Allra sist i kapitlet listas alla begrepp 

med kort förklaring under ett par sidor Sammanfattning. I årskurs 7 förekommer även små 

informativa rutor mellan uppgifterna om olika Historiskt kända matematiker och deras 

upptäckter.   

Bokens design präglas av en dämpad färgsättning med bleka pastellfärgade nyanser och 

strukturerade informativa rutor. En eller ett par gånger per uppslag exemplifieras någon eller 

några uppgifter av bilder på verkliga föremål.  

3.1.3 Vektor Matematik 

Läromedlet Vektor matematik – 7, 8 och 9 är en serie med undervisningsmaterial, publicerat av 

bildningsfrämjande utgivaren Natur & Kultur, för grundskolans högre kurser. Läroböckernas 

innehåll, som alla har en gemensam grundläggande struktur, är fördelade på 240, 245 respektive 

240 sidor (Lundin Jakobsson & Öberg, 2013; Domert, Lundin Jakobsson, Madej & Öberg, 2014; 

Bjermo, Domert, Lundin Jakobsson, Madej, Ristamäki, & Öberg, 2015; Natur & Kultur, u.å.). Till 

respektive årskurs finns dessutom lärarhandledning samt digitalt stöd och filmer på webben. 

Läroböckerna av Vektor matematik för årskurs 7 och 9 har båda fem kapitel medan boken för 

årskurs 8 har sex kapitel. Kapitelrubrikerna Tal, Geometri och Algebra finns i samtliga böcker i 

olika ordningar. Däribland finns också för årskurs 7 kapitlen Bråk & procent och Statistik, för 

årskurs 8 kapitlen Mönster & samband och Problemlösning samt Procent, Sannolikhet och 

Repetition för årskurs 9. Varje bok inleds med en genomgång av bokens struktur och 

uppbyggnad där återkommande rubriker för varje kapitel gjorts fetstilta i olika färger, 

exempelvis ett varv till eller repetera. Denna inledande sida följs sedan av en tydlig 

innehållsförteckning med bokens kapitel och avsnitt. Tidigare markerade rubriker återkommer 

med samma färg och stil.   

Varje kapitel i Vektor matematik är indelad i flera avsnitt där uppgifterna i sin tur är indelade i 

olika nivåer. Nivåerna är till för att eleven ska kunna välja den väg som gynnar dess inlärning. 

Första uppslaget för varje kapitel innehåller en uppgift med fokus på att prata matte samt 

genomgång av det centrala innehåll som eleven får möjlighet att testa i kapitlet. Varje avsnitt 

börjar med genomgång och lösta exempeluppgifter för att eleven vid behov själv ska kunna läsa 

sig till tillvägagångssätt för respektive område. Genomgången följs sedan av gröna uppgifter 

under rubriken Starta där eleven träffar på enklare uppgifter för att bekanta sig med avsnittet. 

Därefter får eleven välja om den vill göra blå uppgifter under rubriken ett varv till som är av 

samma karaktär som startuppgifterna, eller de lila uppgifterna under rubriken kör vidare för att 

till sist ha möjlighet att göra de röda och mer utmanande uppgifterna under rubriken öka. På 

bokens allra sista sida finns kunskapskraven för årskurs 9. Dessa är markerade enligt de tidigare 
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rubrikernas färger, så som att grön står för E-nivå, blå står för C-nivå och röda uppgifter är av 

karaktär för A-nivå. På visa uppgifter avsnitten igenom finns en cirkel indelad i fem färgade bitar 

där varje färg representerar en viss förmåga. Beroende på vilka bitar som är färgade ser eleven 

vilken eller vilka förmågor uppgiften specifikt testar. Dessa färger och förmågor finns också 

förklarade på bokens sista sida. Uppgifter markerade med en grön symbol av två pratbubblor 

betyder att den lämpar sig väl till att göra par- eller gruppvis.  

När eleven arbetet klart med kapitlet finns diagnoser att tillgå i lärarhandledningen som därmed 

kopieras till eleverna. I lärarhandledningen finns även diagnosens facit och det är upp till läraren 

om eleven ska rätta sin diagnos själv eller inte. Beroende på var eleven kunskapsmässigt 

befinner sig ger läroboken tillgång till en del för repetition. Varje kapitel avslutas med avsnittet 

fokus på förmågorna där eleven har möjlighet att testa sig själv på samtliga förmågor och en 

sammanfattning med begreppsordlista som varit relevanta för kapitlet. Efter samtliga kapitel 

finns facit till alla uppgifter inklusive de lite mer omfattande där eleven får testa förmågorna.   

Designen för Vektor matematik präglas av starka färger. Rutor med information har rundade och 

färger som tonar ut i nyansen. På de olika uppslagen finns färgglada pratbubblor och flera bilder 

på verkliga föremål för att tydliggöra uppgifternas kontext. 

3.1 Analysbeskrivning 

För att kunna identifiera vad som kännetecknar det algebraiska innehållet i de läroböcker som 

ingår i denna studie, har innehållet strukturerats systematiskt efter Blanton et al.’s (2015) 

bestämda ramverk av fem klassificerade idéer vilka var och en beskrivs nedan. 

Analysbeskrivningen tillgodoser dessutom förklaringar för hur det centrala innehållet för LGR 

11 i matematik har kunnat kopplas till respektive idé i ramverket.  

3.2.1 Klassificerande idéer 

De fem idéerna har identifierats för att karakterisera algebraiskt innehåll, som var och en kan 

vara särskilt informativa men som ofta överlappar varandra. Idéerna kan ses som 

grundläggande då de är exempel på sammanhang, rika för möjligheten att utveckla ett 

algebraiskt tänkande där exempelvis generaliserad aritmetik eller införande av 

variabelbegreppet inkluderas. Idéerna som ett genomsyrande ramverk för den här studien är 

dock inte uteslutande andra förslag på vad som kan karakterisera möjligheterna för utveckling 

av det algebraiska tänkandet i andra studier och sammanhang (Blanton et al., 2015). 

3.2.2 Ekvivalens, uttryck, ekvationer och olikheter 

Den första klassificerade idéen bygger på att eleven bland annat ska ges möjlighet att utveckla 

förståelse för uttryck och ekvationer i olika format. Således ska eleven kunna tolka och resonera 
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kring ett uttryck eller ekvations giltighet skrivet på annorlunda vis från det klassiska skrivsättet 

a + b = c, där eleven står för att avgöra ett värde på c. Idéen förespråkar snarare uppgifter där 

eleven måste evaluera öppna frågeställningar och istället avgöra ett värde på c på formatet a + b 

= c + d. Det är i det senare skrivsättet en uppgift ger möjlighet för utvecklat algebraiskt tänkande, 

medan den första är av aritmetisk karaktär. Förståelse för likhetstecknets betydelse och den 

balans som infinner sig mellan det vänstra och högra ledet är därför av stor vikt för elevens 

tänkande. I fall av olikheter får eleven resonera kring ett ifrågasättande av likhetstecknet och 

värdera huruvida olika tal är ”större än” eller ”mindre än” (Blanton et al., 2015; Bråting & Madej, 

2017; Bråting et al., 2019). Idéen benämns på engelska som equivalence, expressions, equations 

and inequalities viket ger förkortningen EEEI som följande kommer att användas.  

I det centrala innehållet i LGR 11 för årskurs 7-9 återfinns idéen EEEI under rubriken algebra 

och däribland i form av följande punkter: 

- Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.  

- Metoder för ekvationslösning (Skolverket, 2018, s. 6). 

3.2.3 Generaliserad aritmetik  

Den underliggande matematiska strukturen kan identifieras genom att söka efter generella 

aritmetiska mönster. I tidig ålder benämns det som att eleven exempelvis kan se sambandet av 

att två udda tal adderade till varandra är lika med ett jämnt tal, såväl som för jämn adderat med 

ett annat jämnt tal medan ett udda och ett jämnt alltid är lika med ett annat udda tal. Idéen 

bygger alltså bland annat på att eleven ska kunna föra resonemang kring grundläggande 

operationer och egenskaper som gäller för olika tal och sammansättningar. Resonemangen kan 

pendla mellan att vara aritmetiska och algebraiska där förståelse utvecklas för variabler och 

dess värden men framförallt sambandet sinsemellan. Målet blir således inte för kategorin att 

eleven ska utföra formella bevis, utan att sätta ord på upptäckter efter laborerande med 

matematiken. För grundskolans högre årskurser och gymnasiet kan till exempel konjugat- och 

kvadreringsregeln lämpa sig att först användas för olika tal för att se numeriska samband och 

senare låta variabler tillämpas. Då kan upptäckten av olika operationer leda till samma slutsats 

och en djupare algebraisk förståelse kan nås. Aritmetiska relationer och regler för räkning kan 

därmed benämnas som generaliserade i form av algebraiska strukturer (Blanton et al., 2015; 

Bråting & Madej, 2017; Bråting et al., 2019). Som ett uttryck för generaliseringar utgör algebra 

även en del av de algoritmer som används vid programmeringssammanhang. Med variabler och 

regler lämpade för den situation som ska generaliseras utgör en algoritm det recept på 

datorspråk som programmeringen ska följa. Däribland är det relevant att kunna hitta 

återkommande mönster i en situation och använda dessa i framställning av algoritmer (Olteanu 
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& Olteanu, 2018). På engelska benämns idéen som GA efter engelskans generalized arithmetic 

men kan begreppsmässigt översättas direkt till generaliserad aritmetik.   

I det centrala innehållet i LGR 11 för årskurs 7-9 återfinns delar av idéen GA under rubriken 

algebra och däribland i form av punkterna 

- Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.  

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

uttryckas generellt. 

- Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika 

programmeringsmiljöer (Skolverket, 2018, s. 6). 

3.2.4 Funktionellt tänkande 

Idéen om funktionellt tänkande identifieras av att eleven ges möjlighet att fördjupa sina 

kunskaper om matematiska relationer. Genom att läsa av tabeller, konstruera och föra 

resonemang om värdenas innebörd i den, skapas möjligheter för att öka förståelsen om olika 

mönster och grafers beteende. Det inkluderar på så vis förståelse för variabelns innebörd som 

föränderlig och vad som händer med värdet på den efter olika funktionsreglers verkan. I Blanton 

et al’s (2015) exemplifieras funktionellt tänkande med en typ av uppgift där en fiktiv karaktär, 

Brady, ska bjuda in till kalas och behöver resonera kring antal platser för sina gäster. Uppgiften 

beskriver situationen med att ett bord erbjuder fyra gäster plats, med två bord får sex gäster 

plats och efterfrågar sedan fortsättningen. Tillsammans med bilder och en sparsamt ifylld tabell 

ombedes eleven fortsätta resonera kring antal bord i förhållande till antal gäster. Eleven menas 

då få möjlighet att utveckla en viss grad av funktionellt tänkande när hen kan resonera kring 

antal gäster vid tio bord, en annan grad då hen kan resonera kring antalet gäster vid 100 bord 

och ytterligare en grad då n antal gäster efterfrågas. Det innebär således att det funktionella 

tänkandet bygger på en samverkan av olika nivåhantering av regler, uttryck, variabler och 

relationer sinsemellan och innehåller både inslag från idéerna EEEI och VAR (se rubrik nedan). 

Uppgiften likt ovan kräver utanför matematiken även en läsförståelse för att ta in vad som 

efterfrågas och förmågan testar elevens kunskaper att sätta texten i ett sammanhang av 

problemlösnings där texten behöver översättas till ett matematiskt språk. Då funktioner är 

starkt kopplat till användande av det svårhanterliga variabelbegreppet kan det innebära en del 

besvär för eleven, även om den representativa bild som ofta ges i funktionella sammanhang kan 

bringa viss klarhet för variabelns innebörd (Blanton et al., 2015; Bråting & Madej, 2017; Bråting 

et al., 2019). Såväl menar Blanton et al. (2015) precis som med algebra i sin helhet, att ju tidigare 

funktioner förekommer i en elevs vardagsundervisning desto tidigare skapas goda 

förutsättningar för elevens framtida matematiska lärande. Functional thinking är den engelska 
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benämningen på idéen som förkortas FT men som översätts till funktionslära eller funktionellt 

tänkande.  

I det centrala innehållet i LGR 11 för årskurs 7-9 återfinns delar av idéen FT under rubriken 

algebra samt innehåll enligt samband och förändring likt följande 

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

uttryckas generellt (Skolverket, 2018, s. 6) 

- Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som 

utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband (Skolverket, 

2018, s. 6-7). 

3.2.5 Variabler  

Betydelsen av variabler som ett språkligt verktyg för matematiken, förekommer i samtliga idéer 

på ett eller annat vis där det utgör olika typer av syften. I vissa uttryck förekommande inom 

idéen EEEI står det som en obekant konstant för ett specifikt tal, medan den i ett fall av 

funktioner enligt FT kan förekomma som obekant för ett eller flera föränderliga värden. I 

resonemang om generaliserad aritmetik, GA, som algebraiska strukturer kan en typ av 

variabelnotation förekomma som ersättare till vilken operation som ska utföras eller som 

tilldelad ett värde i en algoritm. I formler för exempelvis area, volym eller hastighet kan eleven 

nödvändigtvis behöva hantera flera variabler i samma situation. Sammanfattningsvis kan 

konstateras att variabler spelar en betydlig roll i den algebraiska kontexten och oavsett om 

notationen varieras mellan ett blanksteg, en tom ruta eller en bokstav bär den ett betydande 

ansvar i elevens algebraiska tänkande (Blanton et al. 2015; Olteanu & Olteanu, 2018; Usiskin, 

1988).  Denna studie kommer att ta hänsyn till uppgifter i läroböcker då eleven förväntas utgå 

från formler och vidare ersätta, lösa ut eller beräkna en variabels okända värde. Variabler är 

benämningen översatt från idéens ursprungliga engelska variables, vilket gör att den följaktligen 

kommer att förkortas som VAR. I de svenska styrdokumenten förekomma begreppet variabel 

först i denna studiens målgrupp, årskurs 7-9, medan det för årskurs 4-6 tidigare enbart 

förekommit i form av så kallade ”obekanta tal” (Skolverket, 2018).  

I det centrala innehållet i LGR 11 för årskurs 7-9 återfinns idéen VAR specifikt under rubriken 

algebra i punkten 

- Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och 

ekvationer (Skolverket, 2018, s. 6) 

Variabelbegreppet utgör dock en väsentligt grundande del för samtliga idéer och hantering av 

variabler förekommer således i de flesta fall av algebraiska sammanhang.  
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3.2.6 Proportionalitet 

Proportionella samband inom matematiken kan definieras av att det existerar en nollskild 

konstant k, sådan att y = kx. Förhållandet mellan två storheter är således proportionellt då den så 

kallade proportionalitetskonstanten utgör kvoten mellan x och y. Om den ena storheten 

dubbleras eller halveras, gäller det även för den andra storheten. Ett sådant sammanhang kan av 

idéen komma i kontakt med elevens algebraiska inlärning vid exempelvis matematiska 

frågeställningar om antal kilo i förhållande till pris per kilo, cirkelns omkrets i relation till dess 

diameter eller en kartbild ritad i en viss skala. Sambandet kan i hög grad kopplas till idéen om 

funktionellt tänkande, då resonemang klassificerade som idéen om proportionalitet också 

huvudsakligen bygger på relationer och funktioner. Till skillnad från andra funktioner, utmärker 

sig grafen för ett proportionellt samband i form av en rät linje som går igenom origo. Detta 

utmärker därför kännedom om proportionella resonemang avsevärt (Blanton et al., 2015; 

Bråting et al., 2019; Cramer & Post, 1993; Gustafson et al., 2017a). Den räta linjens ekvation och 

däribland proportionella samband förekommer vanligtvis under grundskolans senare år inom 

det svenska skolväsendet, vilket gör att idéen inte omfattas av Bråting et al’s (2019) studie 

utförd i årskurs 3. Förkortningen som används för proportionalitet, eller den engelska 

översättningen proportional reasoning är vidare PR. 

I det centrala innehållet i LGR 11 för årskurs 7-9 återfinns idéen PR specifikt under rubriken 

geometri samt samband och förändring i punkterna 

- Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. 

Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt. 

- Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som 

utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.  

3.2 Analysenhet 
Likt Bråting et al. (2019) har analysenheten för denna studien definierats som en sida i 

läroboken, där den övervägande mängden uppgifter på sidan ska ha varit av algebraisk karaktär 

för att tillgodoräknas. Samtliga läroböcker som studerats innehåller en varierad mängd sidor 

med instruktioner, exempel och uppgifter. På sidorna med uppgifter varierar antalet med allt 

från en till 18 uppgifter och i de fall då hälften eller fler av uppgifterna kunnat identifieras i 

enighet med någon av de fem idéerna, har sidan tillgodoräknats för den idéen. Ingen sida har 

valts bort på grund av antalet uppgifter på den. Exempeluppgifter där lösning presenteras har 

inte tillgodoräknats.  

Varje sida har studerats fem gånger var, en för varje idé. Det innebär att en markering för en idé 

som övervägande förekommer på en sida, inte utesluter att sidan ytterligare ger en markering 
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för andra idéer. Noteringarna har sedan i analysverktyget sammanfattats med en siffra (se bilaga 

1). Exempelvis har uppgifter inom idéen om proportionalitet inkluderat variabelbegreppet och 

således markerats i analysverktyget för båda idéerna (se exempel bild 9, s. 25). För att på ett 

strukturerat vis se under vilka kapitel som idéerna förekommer, är analysverktyget byggt med 

en tabell för varje lärobok. I tabellen utgörs raderna av respektive idé och kolumnerna bokens 

kapitel. Motivering och exempel för markerade uppgifter beskrivs vidare under studiens rubrik 

Resultat. 

3.3 Validitet och reliabilitet 
För att genomföra en innehållsanalys med hög validitet är det viktigt att bearbeta det 

analysverktyg som har för avsikt att användas (Bryman, 2018). I denna studie undersöktes 

resultatet genom att först granska varje sida med syfte att identifiera vilka idéer som respektive 

sida innehöll. Detta tillvägagångssätt kändes rimligt för att kunna avverka bok efter bok. Efter att 

ett par böcker granskats var känslan att resultatet mellan böckerna var orimliga då precisionen 

upplevdes avta och vad som karakteriserade respektive idé blev förvirrande. Därför ändrades 

tillvägagångssättet till att varje sida granskades en gång per idé för att kunna fokusera 

fullständigt på en idé i taget. Trots att tillvägagångssättet ändrades har analysverktyget fått 

behålla sin form som bok för bok, för att med mer tydlighet kunna summera det slutgiltiga 

resultatet. I metoddiskussionen förs vidare resonemang om hur validiteten exempelvis skulle 

kunna påverkas efter vidare justeringar eller utföranden av studien.  

I användningen av ett analysverktyg påtalar Bryman (2018) att dess utformning och tillhörande 

instruktioner är av stor vikt. Med tydlighet kan studiens tillförlitlighet ökas och det blir lättare 

att i en granskning av studien få förståelse för vad som är relevanta analysenheter. I denna 

studie noteras exempelvis bara antal sidor i varje kapitel med en siffra och det finns inte noterat 

vilken av sidorna i kapitlet som har tillgodoräknats eller inte. Om studien skulle genomföras av 

någon annan än undertecknad kan det skapa oklarheter i vilken sida som räknats då stora delar 

av en innehållsanalys enligt Bryman (2018) bygger på individuella tolkningar. Då varje 

sidnummer istället skulle noterats i analysverktyget, skulle reliabiliteten kunna anses ökad för 

ett tydligare genomförande och resultat. Även ett ytterligare genomförande av studien som visar 

på samma resultat skulle kunna ökat dess reliabilitet (Bryman, 2018). Då denna studien och dess 

undersökning endast genomförs av en person, kan det påverka reliabiliteten i jämförelse med 

den liknande studien som Bråting et al. (2019) genomfört av tre forskare. Detta diskuteras 

vidare i kommande metoddiskussion.  
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4 Resultat 

Detta avsnitt presenterar studiens resultat för att utifrån detta senare kunna ge svar på studiens 

frågeställning. Inledningsvis visar avsnittet två översiktliga tabeller (4.1) där förekomsten av 

läroböckerna algebraiska innehåll såväl som innehåll av respektive idé redovisas. Vilket innehåll 

som gjort en sida tillgodoräknad inom varje idé redogörs sedan djupare för under efterföljande 

avsnitt samt exemplifieras med ett antal uppgifter (4.2 - 4.6). 

4.1 Översikt av resultat 
Resultatet av undersökningen åskådliggörs nedan i tabellform enligt följande tabell I och II.  

Tabell I. Antal sidor av algebraisk karaktär i relation till antal sidor i respektive läromedelsserie 

 Mondo Matematik 7-9 Vektor Matematik 7-9 

Antalet sidor av 

algebraisk karaktär/Antal 

sidor i läromedelsserien 

187/703 

27% 

161/725 

22% 

 

Tabell II. Antalet sidor av algebraisk karaktär i relation till respektive läroboks totala antal sidor 

 Mondo Matematik  Vektor Matematik  

 7 8 9 7 8 9 

Antalet sidor av 

algebraisk karaktär/Antal 

sidor i läroboken 

34/240 

14% 

72/235 

31% 

81/228 

36% 

42/240 

18% 

72/245 

29% 

47/240 

20% 

 

Av tabell I kan utläsas att endast 5 procentenheter skiljer andelen algebraiskt innehåll åt i de två 

läromedelsserierna. Oavsett vilken av läromedelsserierna en elev möter i helhet mellan årskurs 

7-9 är ungefär en fjärdedel av algebraisk karaktär.   

 I tabell II visas mer detaljerat hur många procent av respektive lärobok som är av algebraisk 

karaktär. En elev som arbetar med Mondo matematik under hela sin högstadietid, möter en 

ökning av algebraiskt innehåll under sin studietid medan en elev som arbetar med Vektor 

matematik istället möter en ökad mängd i årskurs 8 som sedan minskar igen till årskurs 9.  
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Tabell II. Antalet sidor av klassificerad idé i relation till antal sidor av algebraisk karaktär 

 Mondo Matematik Vektor Matematik 

Årskurs 7 8 9 7 8 9 

EEEI 28/34 

28% 

28/72 

39% 

60/81 

74% 

23/42 

55% 

28/72 

39% 

30/47 

64% 

GA 11/34 

32% 

19/72 

26% 

13/81 

16% 

2/42 

5% 

15/72 

21% 

7/47 

15% 

FT 10/34 

29% 

38/72 

53% 

30/81 

37% 

1/42 

2% 

24/72 

33% 

15/47 

32% 

VAR 31/34 

91% 

60/72 

83% 

65/81 

80% 

32/42 

76% 

62/72 

86% 

41/47 

87% 

PR 7/34 

21% 

20/72 

28% 

25/81 

31% 

5/42 

12% 

22/72 

31% 

2/47 

4% 

 

Fördelningen av algebraiskt innehåll för respektive bok och klassificerad idé redovisas i tabell 

III. Antal sidor av idéen har satts i relation till respektive läroboks antal sidor av algebraisk 

karaktär. I denna studie har alla de fem idéerna kunnat identifieras, till skillnad från Bråting et 

al. (2019) där endast tre idéer identifierades.  

4.2 Ekvivalens, uttryck, ekvationer och olikheter i läroboken 
Sidor av EEEI identifierades av uppgifter med lik- och olikheter, uttryck och ekvationer som 

utmanar eleven mer kognitivt än vanliga aritmetiska uppgifter i stil med tidigare beskrivna 

exempel a + b = c. Uppgifter där eleven varit tvungen att resonera kring operationer och siffrors 

värde i stil med a + b = c + d, sätta ut likhet och olikhetstecken, teckna uttryck och lösa 

ekvationer. Denna typ av uppgifter har främst förekommit i kapitel och avsnitt med rubriker 

som Algebra och ekvationer, Samband och förändring samt en hel del sidor under kapitel om 

Geometri. I fall för problemlösning har eleven återkommande rekommenderats använda algebra 

som lösningsmetod, vilket även tillämpats i form av EEEI. För årskurs 8 har kapitlet om samband 

och förändring främst berört idéen om FT där formler och funktioner introducerats vilket 

uteslutits från EEEI. De sidor som räknats med från kapitlet för årskurs 9 har framförallt handlat 

om tillämpning och lösning av ekvationssystem. I geometriska sammanhang, främst för årskurs 

7, efterfrågades okända vinklar där eleven med kännedom om vinkelsumman kan lösa ut den 

okända vinkeln med algebraiska tankesätt (exempel se bild 1). I årskurs 7 efterfrågades specifikt 

övervägande på vissa sidor att placera lik- eller olikhetstecken i olika sammanhang. 
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Bild 1. (Vektor matematik 7, 2013, s. 49) 

Bild 2. (Vektor matematik 7, 2013, s. 29) 

 

Även geometriska uppgifter där eleven tillgodoses med en 

cylinders bas och volym, men ombedes räkna ut höjden har 

räknats med under idéen i syfte av ekvationslösning. 

Procentberäkningar med ekvationslösning har räknats med först 

efter att boken presenterat procent med ekvationslösning för 

eleven. I Vektor matematik förekommer detta för årskurs 8 då en 

fjärdedel av kapitlet om procent kvarstår medan Mondo 

matematik 8 presenterar ekvationslösning vid procentberäkning i 

kapitlet om algebra och ekvationer, vilken innehållsförteckningens 

ordning kommer efter det kapitel som berör procent.  

I båda läromedelsserier finns ofta en eller ett par uppgifter på 

sidan som exemplifieras av bild 2, men sällan i mängd nog att vara 

övervägande en hel sida. Förekomsten av EEEI är jämn över de 

båda läromedelsseriernas olika progressionsnivåer. Den 

procentuella förekomsten i Mondo matematik ökar med stora 

skillnader från årskurs 7 till 9. I Vektor matematik är förekomsten 

jämförelsevis jämn över årskurserna.  

4.3 Generaliserad aritmetik i läroboken 

Generaliserad aritmetik är en av de delar som representeras minst i Vektor matematik genom 

samtliga årskurser, men som däremot är den näst förekommande idéen i Mondo matematik 7. I 

årskurs 8 och 9 är förekomsten oavsett läromedelsserie snarlik varandra, medan det i årskurs 7 

skiljer sig mellan 5% i Vektor matematik till 32% i Mondo matematik.  

Med syftet att låta eleven upptäcka och utveckla sitt algebraiska tänkande med hjälp av vissa 

aritmetiska handlingssätt, har idéen med beskrivning av Blanton et al. (2015) såväl som Bråting 

et al. (2019) visat lämpa sig väl för uppgifter om tals egenskaper. Däribland har kategorin varit 

identifierbar vid exempelvis kapitel om talteori som berört egenskaper för delbarhet och 

primtal. Uppgifterna efterfrågar nödvändigtvis inte specifika algebraiska lösningsmetoder, men 

låter eleven resonera kring ”någonting” som är okänt samt egenskaper för tal och samband 

mellan dem (se exempeluppgifter som bild 3, 4 och 5). För att dock övervägande räknas som en 

sida av algebraisk karaktär, har uppgifter med den aritmetiska övergången till algebraiskt 

tankesätt till störst del förekommit i kapitlets senare progressionsnivåer. Det innebär att 

framförallt de elever som arbetar med sidor i Mondo matematiks Nivå 2-3 eller Fördjupning 
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Bild 3. (Mondo Matematik 7, 2016, s. 29) 

Bild 5. (Vektor Matematik 8, 2017a, s. 12) 

Bild 4. (Vektor Matematik 7, 2013 s.12) 

alternativt Vektor matematiks Kör vidare och Öka, får möjligheten att utveckla sina färdigheter 

kring generaliserad aritmetik.  

Förekomsten av GA är mest påtaglig i sammanhang av mönster då eleven efterfrågas fullfölja en 

talföljd eller teckna egna uttryck och formler för sambandet i ett mönster. Detta har varit 

inledande i kapitel om både talteori samt algebra och ekvationer i Mondo matematik 7 och 

Vektor matematik 8. Påtagliga skillnader i respektive läromedelsseriers innehåll i fall av GA, är 

att det Mondo matematik presenterar för årskurs 7 även senare förekommer i årskurs 8 och till 

viss del 9. Vektor matematik innehåller främst en viss typ av uppgifter i varje årskurs och på så 

vis innehåller varken Vektor matematik 7 eller 9 någon påtaglig mängd uppgifter om mönster. 

Vidare i de högre årskurserna presenteras konjugat- och kvadreringsregeln redan i årskurs 8 i 

Mondo matematik. De återkommer sedan i årskurs 9 tillsammans med begrepp som 

parentesuttryck och faktorisera. I Vektor matematik presenteras konjugat- och 

kvadreringsregeln först i årskurs 9 på fyra sidor av instruktioner följt av endast tre sidor 

uppgifter i hela bokserien som ger eleven möjlighet att praktisera dem. Två kapitel, ett i Mondo 

matematik för årskurs 8 och ett för årskurs 9, innehåller tydligt uttalade uppgifter om 

programmering där eleven får möjlighet att utföra olika uppgifter med utgångspunkt i bokens 

tidigare kapitelområden. I vissa kapitel i samtliga läroböcker uppmanas eleven till att testa 

enklare programmering i form av att skapa kalkylblad i exempelvis Excel medan de specifika 

programmeringskapitlen hänvisar till användande av så kallad JavaScript på webbsidan 

Kodlabbet. Idéen påtalar dessutom vikten av laborerande i matematik vilket 

fördjupningsuppgifter och de sidor där eleven får träna sina förmågor i om än liten, men viss 

mån, får möjlighet till. Vid ett tillfälle i årskurs 7 efterfrågar till och med Mondo matematik 

genomförandet av ett geometriskt bevis.   
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Bild 6. (Mondo matematik 8, 2017, s. 162) 

 

 

4.4 Funktionellt tänkande i läroboken 

Uppgifter efter idéen om funktionellt tänkande är 

representerat med bred variation i de olika 

årskurserna och läromedelsserierna. I Mondo 

matematik är förekomsten mellan cirka 30-50%, 

medan det för Vektor matematik visat vara en 

tredjedel av årskurs 8 och 9. Vektor matematik för 

årskurs 7 innehåller så lite som 2% funktionellt 

tänkande, vilket är det minst förekommande resultatet 

för samtliga idéer och årskurser.  

De sidor som främst tillgodoräknats finns liksom för GA under kapitlen om algebra och 

ekvationer samt samband och förändring i respektive böcker. För årskurs 7 ligger som tidigare 

nämnt stort fokus i kapitlet om algebra och ekvationer på förståelse för ekvationslösning i 

Vektor matematik, vilket därmed kategoriserats under EEEI. Vid enstaka uppgiftsfall efterfrågas 

kännedom om föränderliga formler eller tolkning av grafer, vilket dock inte varit övervägande 

för att hela sidan ska ha räknats som FT. I Mondo matematik 7 är det främst relationer i mönster 

som varit igenkännbart för idéen, medan det för årskurs 8 varit fokus på introduktion av 

faktiska föränderliga funktioner och grafer (se bild 6). Dessutom bidrar efterfrågan på både 

problemlösning och programmering med utgångspunkt i tidigare kapitels ämnesinnehåll från 

Mondo matematik för både årskurs 8 och 9 till att eleven får praktisera idéen ytterligare. I 

Vektor matematik 8 och 9 är introduktionssidorna informativa och många då det gäller samband 

och förändring, men möjligheten till tillämpning och repetition desto mindre.  

4.5 Variabelbegreppets förekomst i läroboken 

Variabler i olika sammanhang och av olika slag, är den idé som representerats mest i studerad 

litteratur. Det algebraiska innehållet kännetecknas av minst 75% variabelhantering. Med spridd 

förekomst i samtliga kapitel där få uppgifter som berört variabelbegreppet funnits på många 

sidor, har de kapitel som kunnat tillgodoräkna flest sidor varit algebra och ekvationer samt 

samband och förändring. Liksom för idéen om EEEI har kapitel om geometri även visat på 

variabler som vanlig företeelse, då stora delar av uppgifterna går ut på att eleven ska identifiera 

och ersätta variabler med ett angivet numeriskt värde eller resonera kring det (se bild 1 för 

exempelvis vinklar). Vid en första anblick övervägdes även de strategier att tillgodoräknas som 

används vid procent- eller sannolikhetsberäkningar där samtliga läroböcker presenterar 
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formlerna andel = del/det hela eller sannolikheten = antal gynnsamma utfall/antal möjliga utfall 

och eleven lämnas med att identifiera vad som ska ersätta vad i formlerna för vidare 

beräkningar. Dock uppmanar inte läroböckerna märkvärt till användande av formlerna och de 

olika delarna behandlas inte som variabler på samma sätt som i exempelvis en formel för 

cylinderns volym. Formlerna för procent och sannolikhet i valda läroböcker utvecklar inte den 

förståelse som efterfrågas av styrdokumenten för innebörden av variabelbegreppet och dess 

användning. Vid enstaka tillfällen förkortas sannolikhet till p, som tidigare i studiens bakgrund 

nämndes vara förknippade med varandra och kommer efter engelskans probability, men inte 

övervägande för att tillgodoräknats i mer än en gång. Först i Vektor matematik för årskurs 8 

uppmanas eleven som nämnt i samband med EEEI först då det återstår en fjärdedel av kapitlet, 

till att börja använda variabelnotation i samband med ekvationslösning. Resterande fjärdedel av 

kapitlet räknades därmed uppfylla idéens efterfrågan och liknande uppgifter i andra böcker 

likaså.   

I kapitel om problemlösning och programmering benämns variabler inledningsvis kunna vara 

behjälpliga för eleven, men inte att det är nödvändigt att användas. Samtliga sidor där 

variabelanvändning rekommenderas vara en av lösningsmetoderna har därför tillgodoräknats 

då elevens användande av variabler kan vara avgörande beroende på tidigare erfarenheter. 

Hänvisning till variabelanvändningen ökar likt idéen om funktionellt tänkande med böckernas 

olika progressionsnivåer. 

4.6 Proportionalitetsbegreppet i läroboken 

I samtlig litteratur kan urskiljas att resonemang om proportionalitet förekommer i en mer 

sparsam mängd jämfört med de andra idéerna. Uppgifterna har präglats av olika proportionella 

egenskaper, där det för årskurs 7 mestadels tillgodoräknats innehåll utifrån hantering av 

cirkelns area och skala. Trots att ämnesinnehållet har tydliga kopplingar till proportionalitet 

uppmärksammas inte sambandet avsevärt av läroböckerna. Då den räta linjens ekvation ges 

alltmer utrymme i årskurs 8 förekommer begreppet proportionalitet och resonemang därikring 

mer konkret. Flera sidor har kunnat tillgodoräknas för uppgifter som direkt efterfrågar 

proportionella resonemang (se bild 7). Även här får cirkel och skala mer plats och 

kombinationen ger en ökad andel proportionalitet i böckerna (se bild 8).  

I årskurs 8 är böckerna även överens procentuellt, med cirka 30% i respektive bok. För årskurs 

7 och 9, varierar innehållet med 21 respektive 31 procent i Mondo matematik, medan det i 

Vektor matematik varierar mellan 12 och 4 procent. I Vektor matematik minskar alltså 

förekomsten från årskurs 8 till 9 drastiskt jämfört med Mondo matematik där innehållet för 
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årskurs 8 och 9 håller en jämn nivå. Anmärkningsvärt är också den stora skillnaden mellan de 

båda böckerna för årskurs 9.  

Mondo matematik fokuserar mer på att eleven ska ha kännedom om vilken typ av räta linjens 

ekvation som är proportionell, varför och hur det kan avgöras medan Vektor matematik frångår 

proportionalitetsbegreppet genom andragradsekvationer och skärningspunkter mellan icke-

proportionella grafer. I Mondo matematik följer resonemang om proportionalitet med till 

årskurs 9 i såväl grafer som geometriska sammanhang, där likformighet och kongruens även 

introduceras. Uppgifter med möjlighet för proportionella resonemang förekommer ofta i fall av 

skala och likformighet då exempelvis värdet för en sida x saknas i en figur (se bild 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 7. (Mondo matematik 8, 2017, s. 155) 

Bild 8. (Mondo matematik 8, 2017, s. 110) 

Bild 9. (Mondo matematik 9, 2017, s. 93) 
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5 Diskussion  

Denna avslutande diskussion, kommer inledas med ett avsnitt där diskussion kring den metod 

som använts i studien förs (5.1). Vidare kommer det resultat som uppnåtts och hur det genom 

valt metod kan sättas i relation till studiens syfte (5.2). Avslutningsvis diskuteras kort aspekter 

från den teoretiska bakgrunden som varit återkommande i läroböckerna (5.3). 

5.2 Metoddiskussion 

Denna studie har inte i jämförande syfte analyserat två olika läromedelsserier för att ställa dem 

mot varandra, utan för att undersöka vad som kännetecknar läroböckernas algebraiska innehåll. 

De båda serierna är designmässigt olika varandra, där den ena är dov och neutral i sina färger 

medan den andra är färgstark och innehåller mycket bilder, vilket innebär att det kan riskeras 

att de vid snabba beslut döms efter sitt utseende. Innehållsmässigt kan det dock upplevas vid 

första anblick att den ena innehåller ett större antal uppgifter än den andra per sida. Detta bland 

annat på grund av olika textsnitt och layouter. Det blir därmed relevant för att liksom i denna 

studie sätta antalet sidor med algebraisk karaktär i relation till antal sidor av respektive idé för 

varje bok. Detta snarare än att jämföra antalet sidor böckerna sinsemellan. En nackdel med den 

typ av sidfördelning som räknats i denna studie är att vissa sidor i båda böcker kunnat innehålla 

tre uppgifter varav två varit av algebraisk karaktär. Detta har i sin tur gjort att sidan 

tillgodoräknats medan en sida med 17 uppgifter varav åtta av algebraisk karaktär inte räknats 

med. På de sidor som exempelvis innehåller diagnoser och läxor i Mondo matematik, är 

sannolikheten stor för att en idé som förekommer frekvent i ett kapitel även förekommer 

övervägande på diagnosen eller läxan. I denna studie har samtliga sidor med uppgifter 

tillgodoräknats oavsett sidans rubrik. Variationen för de respektive serierna hade dock kunnat 

se annorlunda ut, om exempelvis diagnoser och läxor inte räknats med då de inte är en del av de 

grundläggande läroböckerna för Vektor matematik. 

Att i en annan studie omforma metoden med samma utgångspunkt och måluppfyllnad, men i 

stället studera antalet uppgifter på detaljnivå skulle kunna innebära ett annat resultat, om än 

vara mer tidskrävande. Analysenheten hade i så fall kunnat vara enskilda uppgifter i syfte att 

granskas för att exempelvis få djupare insikt i vilka uppgifter som är kvalitativa för elevens 

behov. Exempelvis skulle elevens behov kunna vara uppgifter av algebraisk karaktär som bidrar 

till möjlighet för mer repetition eller utmaning. På så vis skulle även en mer detaljerad mängd 

data om vad som kännetecknar lärobokens algebraiska innehåll kunna urskiljas vilket i sin tur 

ökat studiens validitet. För bägge serierna finns även digitala underlag som inte granskats i 

denna studie, vilket kunnat vara ett intressant komplement till denna studie då det digitala 

användandet växer alltmer inom det svenska skolväsendet (Läromedelsföretagen, 2018).  
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För att öka studiens reliabilitet skulle den med fördel kunna genomföras av ytterligare en eller 

ett par som genomför den än med endast en undertecknad. Genom att låta sidorna granskas 

utifrån idétolkningarna av ytterligare ett par ögon skulle pålitligheten för resultaten ökas. I 

Bråting et al.’s (2019) studie granskades sidorna av två forskare och ytterligare en om de 

tidigare inte kommit överens. Därigenom ges möjlighet till att resonera, diskutera och tydligt 

motivera för varför en sida är värdig att tillgodoräknas utifrån olika perspektiv. För ett resultat 

med högre trovärdighet kan ytterligare praktiska aspekter så som fler läromedelsserier 

inkluderas i studien. Ursprungstanken för denna studie var tre olika utgivare och serier vilket 

begränsades på grund av tidsåtgången som visades kräva för ordentlig analys av respektive 

lärobok. Fler läromedelsserier i studien skulle kunna innebära inkludering av en lärobok som 

reviderats från och med att LGR 11 infördes likt ett av läroböckerna Bråting et al. (2019) använt 

sig av vilket möjligtvis kunnat påvisa strukturskillnader av det algebraiska innehållet. Ytterligare 

granskning av det algebraiska innehållet i digitala läromedel skulle kunna vidga studiens 

perspektiv.  

Användningen av en redan beprövad metod och analysverktyg likt denna studie använt sig av 

delar både från Blanton et al. (2015) och Bråting et al. (2019), kan vara fördelaktigt på så vis att 

idéen redan visat ha befintliga kvalifikationer som metod. Däremot följer även brister och 

tveksamheter med en redan beprövad metod (Bryman, 2018). I resultaten från de båda 

studierna har exempelvis bara tre av idéerna kunnat identifieras och användas för de lägre 

åldrarna, medan det för årskurs 7-9 varit tillämpbart med samtliga idéer. Detta har inneburit att 

en viss del av det resultat som getts av metodanvändningen ändå har bidragit till ett större 

tolkningsansvar i denna studien, vilket Bryman (2018) anser vara en nackdel i en 

innehållsanalys. Däremot beskriver Bryman (2018) att en innehållsanalys av en förlagsutgiven 

text, så som en lärobok är, är till dess fördel ofta välarbetad och granskad innan publicering.  

5.3 Resultatdiskussion 

5.2.1 Innehåll av algebraisk karaktär 

Den första tabellen med översiktliga resultat, tabell I, är baserad på seriens samtliga sidor. Detta 

för att påvisa resultaten i de fall eleven arbetar med samma serie genom hela högstadiets gång. 

Sammanfattningsvis kan den tolkas som att av bokens totala antal sidor, möter en elev som 

arbetar med samma läromedelsserier algebraiskt innehåll på 22-27% av sidorna. Resultatet har 

tagits fram genom att sidor med algebraiskt innehåll räknats och summan för respektive 

läromedelsserie har satts i relation till läromedelsseriens totala antal sidor. Med algebraiskt 

innehåll räknas för tabell I och II de sidor som innehåller algebra oavsett vilken idé som sidorna 

tillhör och samtliga sidor har därmed endast tillgodoräknats en gång.  För både tabell I och II 



30 
 

gäller därmed samma resonemang som Bråting et al. (2019) använt för att beräkna 

resultatandelen i sin studie.  

I tabell II visas istället de olika andelarna för läromedelserien i årskurserna var för sig. De olika 

serierna indikerar på varierande resultat för respektive årskurs. En förklarande orsak i 

sammanhanget kan vara på grund av hur kapitlen i läroböckerna fördelats (se bilaga 1). 

Innehållet är överensstämmande i enighet med styrdokumenten i båda böckerna men fördelade 

på olika vis. Så länge läromedlet uppfyller kvalitetspolicyn och måluppfyllnad går att nå för 

eleven då den enligt styrdokumenten avslutar årskurs 9, är ett läromedels strukturella upplägg 

inte avgörande för dess kvalité (Läromedelsföretagen, 2018.; Skolverket, 2018). I Mondo 

matematik är de olika delarna av det centrala innehållet återkommande med en stigande grad av 

progression. Vektor matematik presenterar däremot innehållet mer enhetsvis, där vissa 

ämnesområden endast förekommer en gång. Det kan således bidra till att vissa idéer 

förekommer med högre frekvens i vissa kapitel och inte blir lika utmärkande i resultatet för 

Vektor matematik. I vilken mån idéerna var för sig förekommer och samband däremellan 

presenteras vidare under nästa rubrik för tabell III. En femtedel av boken för årskurs 9 är 

dessutom kapitel avsett för repetition där det ämnesinnehåll eleven mött under årskurs 7-9 

testas inför nationella proven. Resultatet i tabell II visar med andra ord att det algebraiska 

innehållet är återkommande med stigande mängd för samtliga årskurser i Mondo matematik, 

medan Vektor matematik erbjuder en större mängd för årskurs 8 än i läroboken för årskurs 7 

och 9.  

5.2.2 Idéernas förekomst 

I tabell III syns ett mer detaljerat resultat för det algebraiska innehållet i respektive bok. Idéen 

VAR förekommer med högst andel av innehållet för samtliga årskurser och läroböcker, vilket till 

viss del kan ses besvara det syfte och frågeställning studien baserats på. VAR är den idé som har 

mest förekommande samband med övriga idéer och däribland även går hand i hand med flera 

delar av styrdokumenten. Att variabelbegreppet dessutom är känt som svårhanterligt kan vara 

en bidragande faktor till dess konsekventa förekomst då ett läromedel kan förväntas framställas 

med konkret koppling till aktuell forskning (Olteanu, 2014b; Läromedelsföretagen, 2018).  

Med genomsyrande påminnelser i båda läromedelsserier om hur förmågorna testas innebär 

även det att tillfälle ges för uppgifter av problemlösningskaraktär. Uppgifterna genererar i sin 

tur möjlighet för eleven att utveckla sitt algebraiskt tänkande genom idéen EEEI som är den 

andra eller tredje mest förekommande idéen i samtliga läroböcker. Idéen förekommer ofta i 

uppgifter med möjlighet att testa förmågorna i form av problemlösning. Genom att systematiskt 

arbeta med uppgifter som behandlar större matematiska problem i läroboken, ges eleverna 

vanan att arbeta med problemlösning och i vissa fall algebra som problemlösningsmetod. 
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Således kan det också innebära en större öppenhet från eleverna då läraren exempelvis 

presenterar fristående problem på exempelvis lösblad med tydligare vardagsanknytning för just 

sin elevgrupp. Att arbeta med bokens problemlösningsuppgifter kan med andra ord vara en 

användbar didaktisk strategi för att upprätthålla ett brett didaktiskt kontrakt där eleven är van 

vid varierade arbetsmetoder (Helenius, 2015; Nyman & Kihlman, 2014). I båda läromedelsserier 

finns även möjligheten för eleverna att arbeta med kommunikationsförmågan under särskilda 

rubriker, vilket också ger eleverna möjligheten att upprätthålla den matematiska dialog som 

Nyman och Kihlman (2014) påpekar vara viktig.  

EEEI har dessutom varit identifierbar i uppgifter av geometriska sammanhang. I Mondo 

matematik är dock de geometriska beräkningar som efterfrågats till stor del formulerade på så 

vis att eleven enbart behöver ersätta variabler i den presenterade formeln, vilket bidragit till att 

sådana uppgifter tillgodoräknats under idéen VAR för utveckling av variabelhantering men i 

syfte för att vidare kunna utföra aritmetiska beräkningar. Detta bidrar till att geometri i ett 

sammanhang av EEEI blir resultatet av att identifiera och ersätta variabler snarare än att lösa 

ekvationer. I Vektor matematik ombes däremot eleven oftare resonera kring variablernas värde 

och lösa ut dem med hjälp av ekvationer. I skolmatematiken uppmärksammas inte generellt den 

algebra som genomsyrar kapitel eller arbetsområden som berör geometri. Att resultatet i VAR är 

så pass högt kan därmed rimligtvis bero av att bland annat de geometriska kapitlen ges stor 

plats i båda läromedelsserier. Vilket visats förekommer ofta konkreta kopplingar inom 

skolmatematiken mellan geometri och algebra som enligt tidigare forskning är viktigt att inte 

förbise (Usiskin, 1988). Om kopplingarna tydliggörs och eleven blir alltmer medveten om sin 

algebraiska användning skulle även det mentala motståndet mot algebra kunna förebyggas 

(Nyman & Kihlman, 2014).  

Liksom begreppet variabel inte finns med i styrdokumenten fram till högstadienivå, har inte 

heller begrepp som rör generalisering förekommit i tidigare åldrar. Efter reviderad upplaga har 

dock det centrala innehållet i LGR 11 inkluderat material som berör programmering i tidigare 

åldrar. Först då eleven i samband med att konstruera och beskriva talföljder och mönster, vilket 

är en del av innehållet även för årskurs 4-6, uppmanar det centrala innehållet för årskurs 7-9 till 

att dessa även ska uttryckas generellt. Det kan till viss del kopplas till idéen om funktionellt 

tänkande och men framförallt generaliserad aritmetik. Två av de idéer som representeras 

sparsamt i både styrdokumenten och aktuella läroböcker. I samband med den ökade efterfrågan 

av teknisk kompetens i samhället och implementering i tidigare årskurser, kan dock 

möjligheterna finnas för ett ökat behov och innehåll av GA som en del av det algebraiska 

innehållet med avseende på bland annat programmering (Olteanu, 2014a; Olteanu & Olteanu, 

2018). Att tidigare forskning uteslutit idéerna om GA och PR då de tydligare karakteriserats som 
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FT för lägre årskurser, men nu är identifierbara gör det påtagligt att läroboksförfattare och 

beslutsfattare bortsett från stoffet för tidigare åldrar (Blanton et al., 2015; Bråting et al., 2019). 

Resonemang om proportionalitet uppmärksammas i små intensiva delar av läroböckerna, med 

många informativa sidor i förhållande till antal sidor där färdigheterna får praktiseras. I en 

annan studie skulle detta kunna ifrågasättas i samband med den läsförståelse som krävs av 

eleven för att tolka och förstå mängden information. Även här förbises dessutom benämnande 

av de proportionella samband som kan urskiljas i exempelvis geometriska företeelser vilket på 

så vis kan tolkas som att det algebraiska innehållet återigen åsidosätts för att uppfylla andra 

delar av elevens utveckling för matematiskt tänkande (Blanton et al., 2015). Då samband och 

förändring enligt ökad efterfrågan från PISA skulle ta större plats i såväl styrdokument som 

läromedel kan möjligtvis styrkas av innehållet i böcker från Mondo matematik snarare än Vektor 

matematik. Om det är en korrekt tolkning vore också angeläget att undersöka i en mer 

detaljerad studie om uppgifternas faktiska förekomst en och en (Bråting & Madej, 2017). 

5.3 Återkommande aspekter i läroböcker 
För att utveckla ett algebraiskt tänkande behöver skolan ge eleven möjlighet att utveckla känsla 

för mönster, relationer och generaliseringar som några moment av algebraisk karaktär. Med det 

måste eleverna få verktyg för att faktiskt identifiera vad som skapar mönstret, vad som utgör 

relationerna och vilka förutsättningar generaliseringarna i sig står för. När verktyg finns, ökar 

således förståelsen för hur användningen ska ske (Mason, 1996). I denna studie har vid sidan om 

studiens syfte kunnat noteras att det sällan framgår för eleven i genomgångar och instruktioner 

att den faktiskt arbetar med algebra i så stor utsträckning som eleven faktiskt gör. Om 

undervisningen regelbundet skulle påminna om algebrans fundamentala roll skulle säkerheten i 

användandet kunna öka och således det matematiska självförtroendet (Blanton et al., 2015; 

Nyman & Kihlman, 2014). I studerade läroböcker är begreppet algebra främst förekommande i 

rubriker för kapitel om algebra och ekvationer vilket problematiserades av Usiskin (1988) för 

över trettio år sedan. Böckernas utformning kan således bidra till att synen på algebra som en 

viss komponent av skolmatematiken fortsätter.  

Hur valda läroböcker vidare erbjuder eleverna den grad av igenkänning som 

Läromedelsföretagens (2018) kvalitetspolicy kräver är möjligt att resonera kring beroende på 

vilken typ av bakgrund eleven har. En iögonfallande aspekt som följt genom 

analysgenomförandet har varit de bilder som exemplifierar vissa uppgifter. Däribland har varit 

bilder på sedlar sedan innan sedelbytet 2017, vilket kan bidra till ett behov av nya uppdaterade 

upplagor av böckerna. Vissa frågor vid ekvationssystem har efterfrågat resonemang om vilket 

kontantkort som är bäst lämpad för en fiktiv karaktär. Frågan har formulerats med att efterfråga 

ett visst antal inkluderade sms, vilket enligt dagens olika kontantkort skulle kunna ges högre 
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relevans med exempelvis ett antal gigabyte eller liknande. Även åldrade begrepp och irrelevanta 

exempel inte enbart förekommer i fall av algebra, kan de orsaka en känsla av exkludering 

snarare än uppfylla sitt syfte att förtydliga sammanhanget för eleven (Läromedelsföretagen, 

2018). Risken finns därmed att små saker kan orsaka stora hinder för eleven ur både algebraisk 

och i sin helhet matematisk syn. 
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6 Slutsats 

Förekomsten av algebra i svenska läroböcker kan efter en läromedelsanalys av detta slag, 

bedömas vara varierad men liksom Bråting et al. (2019) bringa slutsatsen att idéen om variabler 

är den del av algebraiskt innehåll som förekommer mest i LGR och läroböcker upprättade 

därefter för grundskolans högre årskurser. 

Även om att variabelbegreppet genomsyrar samtliga övriga idéer är den näst därefter 

förekommande idé varit den som sätter ekvivalens, uttryck, ekvationer och olikheter i fokus. 

Samtliga algebraiska idéer går att identifiera mer eller mindre i de svenska styrdokumenten, 

som i sin tur frekvent förekommer med tydlig koppling till de analyserade läroböckerna 

(Skolverket, 2018). Läromedelsserien Mondo matematik visar exempelvis att fördelningen inte 

är avsevärt avvikande för någon av idéerna. Variationen mellan idéerna är relativt jämn, vilket 

innebär att även funktionellt tänkande, proportionella resonemang och generaliserad aritmetik 

förekommer med jämn utsträckning. Förekomsten av samtliga idéer har dock visat vara 

bristande i Vektor matematik, som visat på stora skillnader i resultatet för vissa idéer. 

Sammanfattningsvis kan olika läromedelsserier representera innehåll på olika vis, men under en 

tid från årskurs 7-9 erbjuda en liknande antal mängd av läroboken med algebraiskt innehåll. 

Med resultat från ett långsiktigt matematikdidaktiskt forskningsperspektiv vore intressant att se 

utvecklingen av en elevs algebraiska tänkande under ett längre sammanhang. Detta för att se om 

en tidigare implementering av algebra i sin helhet faktiskt kan komma att motverka svårigheter 

på högre studienivå. Om matematik som ett världsöverskridande språk ska behärskas i all sin 

prakt, borde såväl dess fundamental grund hanteras därefter.  
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Bilaga 1 

 
Mondo Matematik 7 

         KAPITEL 
IDÉ 

1. Tal & tals 
användning 

2. Algebra & 
ekvationer 

3. Geometri 4. Bråk & 
procent 

5. Statistik 6. Läxor Summa 

EEEI  19 5   4 28 
GA 4 5 1   1 11 
FT  9    1 10 
VAR  14 12   5 31 
PR  1 3 2  1 7 

Antal sidor av algebraisk karaktär:        34    Antal sidor i boken:  240  
 

Mondo Matematik 8 

       KAPITEL 
IDÉ 

1. Tal & tals 
användning 

2.Bråk,procent 
& sannolikhet 

3.Algebra& 
Ekvationer 

4.Geometri 5.Samband 
&förändring 

6.Progra- 
mmering 

7.Läxor Summa 

EEEI   15 9  1 3 28 
GA 4 1 6 1 1 5 1 19 
FT   6 5 18 5 4 38 
VAR  1 15 18 17 5 4 60 
PR  1  7 10  2 20 

Antal sidor av algebraisk karaktär:        72    Antal sidor i boken: 235 
 

Mondo Matematik 9 

     KAPITEL 
IDÉ 

1.Samband& 
förändring 

2. Algebra & 
Ekvationer 

3.Geometri 4.Sannolikhet 
& statistik 

5.Problem- 
lösning 

6.Progra- 
mmering 

7.Läxor Summa 

EEEI 7 21 16  9 2 5 60 
GA 2 3   6 3  13 
FT 17 2 1  6 2 2 30 
VAR 18 20 14  5 3 5 65 
PR 5 1 13  4  2 25 

 Antal sidor av algebraisk karaktär:        81    Antal sidor i boken: 228 
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Vektor Matematik 7 

       KAPITEL 
IDÉ 

1. Tal 2. Geometri 3. Bråk &  
procent 

4. Statistik 5. Algebra Summa 

EEEI  10   13 23 
GA 2     2 
FT     1 1 
VAR 1 18   13 32 
PR  1 4   5 

Antal sidor av algebraisk karaktär:       42 Antal sidor i boken: 240 
 

Vektor Matematik 8 

       KAPITEL 
IDÉ 

1. Tal 2. Mönster & 
samband 

3. Geometri 4. Procent 5. Algebra 6.  Problem-
lösning 

Summa 

EEEI 1 1 2 8 12 3 28 
GA 4 6   4 1 15 
FT  23  1   24 
VAR 1 27 11 8 12 3 62 
PR 2 4 15  1  22 

Antal sidor av algebraisk karaktär:        72      Antal sidor i boken: 245 
 

Vektor Matematik 9 

       KAPITEL 
IDÉ 

1. Tal 2. Geometri 3. Algebra 4. Sannolikhet 5. Repetition Summa 

EEEI  12 13  5 30 
GA 3  4   7 
FT   15   15 
VAR  15 20  6 41 
PR 1    1 2 

Antal sidor av algebraisk karaktär:        47 Antal sidor i boken: 240 
 

 


