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Abstract  

Denna uppsats har sin utgångpunkt i forskning som visar att läromedel ofta bestämmer vad 

skolmatematik definieras som samt att svenska elever presteras sämre inom matematik på de två 

internationella undersökningarna PISA och TIMSS. Undersökningen TIMSS visa att svenska 

elever presteras sämre inom området algebra samt att lärare oftast använder sig av läromedel i 

bokformat. Med detta vill vi undersöka om två utvalda läromedel behandlar det obligatoriska 

momenten i styrdokumenten för den första kursen på gymnasieskolan för skolämnet algebra. Det 

vill säga om läromedlen behandlar det centrala innehållet samt om eleverna får chans att träna på 

de sju förmågorna för att kunna nå de kunskapskrav som finns. Detta har gjorts genom en 

kvalitativ undersökning av två läromedel, ett läromedel i bok form och ett digitalt läromedel, där 

vi undersökte om vi kan se att det centrala innehållet uppfylls samt om vi kan se om det finns 

aspekter som ger eleverna möjlighet att träna på de sju förmågorna. Resultatet av denna 

undersökning visar att läromedel behandlar de obligatoriska delarna från styrdokumenten på ett 

likvärdigt sätt bortsätt från att ena läromedlet har genomgångar och uppgifter med en 

verklighetsanknytning. 

Sökord: Algebra, aspekter för algebrainlärning, läromedel 
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1. Inledning  

Algebra är ett ämne som ligger till grund för mycket av innehållet i gymnasiematematikens 

kurser, exempelvis ekvationslösning och funktionslära. Trots att det ligger till grund för mycket 

matematik, anses algebra vara ett svårt område av elever (Bergsten, Häggström, & Lindberg, 

1997). Att algebran är ett moment som eleverna upplever som svårt är något som vi författare 

uppmärksammat under våra VFU-perioder (Verksamhets förlagd undervisning) samt att lärare vi 

mött utryckt oro för att de upplever att elevers kunskapsnivå generellt inom matematiken har 

sjunkit. Detta stämmer överens med resultat från de internationella undersökningarna PISA 

(Programme for International Student Assessment och TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study) som påvisar att svenska eleverna presterar sämre inom 

matematik än majoriteten av de andra medverkande länderna (Skolverket, 2016a, 2016b). 

Resultaten i dessa undersökningar har skapat stora diskussioner angående vad trenden av låga 

resultat kan bero på och om det kan kopplas ihop med undervisningens genomförande 

(Skolverket, 2016a, 2016b). Under våra VFU-perioder har undervisningen alltid utgått från att 

behandla allt innehåll i det läromedel som läraren arbetar utifrån. Skolinspektionen (2016) tar 

upp i sin rapport Senare matematik i gymnasieskolan, att skolämnet matematik är det mest 

läromedelsstyrda ämnet i skolan. Monica Johansson (2006) säger att det ofta är läromedel som 

bestämmer vad skolmatematik definieras som, både för lärare och elever, vilket även styrks av 

Skolinspektionen (2016) samt Skolverket (2003).  

Utifrån att skolämnet matematik anses vara det mest läromedelstyrda ämnet i skolan skall vi i 

detta examensarbete granska och undersöka om olika läromedel täcker in och behandlar de 

obligatoriska delarna från styrdokumenten, det vill säga det centrala innehåll samt de förmågor 

som elever ska utveckla och träna på inom algebra på gymnasienivå för att uppfylla 

kunskapskraven.  
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2.  Bakgrund 

I detta avsnitt kommer fakta presenteras gällande algebrainlärning, resultat från internationella 

undersökningar inom matematik samt hur läromedel kan influera undervisningen. Där efter 

kommer styrdokumenten rörande algebra att presenteras, det vill säga vilket innehåll som ska 

behandlas inom inledande algebra i skolan.  

 

2.1    Är algebra ett ämne för alla? 

Steen (1992) säger i sin artikel Does Everybody Need to Study Algebra? att algebra är väsentligt 

och viktigt för elever, men att eleverna antagligen aldrig kommer att möta skolalgebra ute i sitt 

vardagsliv. För att få algebraundervisning att fungera säger Steen att man måste gå ifrån idén om 

att alla elever lär på samma sätt och fokusera på att lära ut i ett klimat som är rikt av kontext, 

gemenskap och kopplingar. Steen definierar kontext som att typiska matematiska uppgifter 

isolerar en dimension av kunskap istället för att få eleverna att använda sin fulla styrka och 

kunskap för att lösa uppgiften i ett vardagsnära sammanhang. Steen menar även att många elever 

presterar bättre om de får arbeta med uppgifter i en verklighetskontext. Gemenskap definierar 

Steen som att elever lär sig bäst i ett socialt klimat som stärker deras motivation. Att elever 

engagerar sig är oerhört viktigt, oavsett ålder på eleverna och kopplingar definieras som för att 

eleverna ska få en bättre förståelse för algebra är det viktigt att elever kan göra olika kopplingar, 

historiska, sociala eller personliga (Steen, 1992).  

Om algebra är ett ämne för alla är omdiskuterat, men att alla ska få lära sig algebra till en 

särskild nivå är något som MacGregor (2004) förespråkar. De fem skäl som MacGregor listar är 

följande: (1) Algebra utgör en grundförutsättning för vidare studier både inom rena 

matematikkurser men även vid kurser med matematisk anknytning på högre nivå. Algebran 

ligger även till grund för olika yrkesområden, tillexempel för egenföretagare inom frisör eller 

snickare. (2) Algebra ger en effektiv väg till att lösa vissa typer av problem, matematiska men 

även vardagliga (3) Algebra är en central komponent i matematisk bildning, vilken utgör en 

grund för en nations teknologiska framtid och ekonomiska utveckling. (4) Algebra utgör en 

nödvändig del av den gemensamma kunskapen som elever bör ha för att utgöra en del i ett 
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utbildat och demokratiskt samhälle. (5) Algebra främjar aktiviteter med generalisering, 

organiserat tänkande och deduktiva resonemang.  

Inom den svenska skolan ska alla elever på gymnasienivå få grundläggande kunskaper inom 

algebra, detta sker i den första matematikkursen som är obligatorisk för alla gymnasieprogram 

(Skolverket, 2011a). Skolverket (2011a) menar att matematikundervisningen över lag ska ge 

eleverna verktyg att utveckla sin förmåga att arbeta matematiskt. Detta innefattar en utveckling 

av förståelse för matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att 

kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade 

situationer. Matematiken har en lång historia tack vare att människan sett ett praktiskt behov 

samt att människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematik är idag 

ett viktigt verktyg inom vetenskap och för olika yrken (Skolverket, 2011a). Trots detta visar 

internationella undersökningar på att svenska elever presterar sämre inom matematiken än 

tidigare (Skolverket, 2016b; Skolverket, 2016c).  

2.2    Internationella undersökningar 

PISA är en internationell undersökning, som genomförs av OECD (Organisation for Economic 

Co-operation and Development) för att mäta elevers kunskap inom tre delområden varav ett 

delområde är matematik. PISA-undersökningarna genomförs på femtonåriga ungdomar. Första 

gången Sverige var med i PISA-undersökningen var 2000 och Sverige har sen dess varit med sex 

gånger. I de tre första omgångarna av PISA-undersökningen, presterade svenska elever resultat 

som låg över OECD-genomsnittet. När resultatet från PISA-undersökningen 2012 presenterades 

kommenterade Skolverket att kunskapen i matematik har minskat bland Sveriges ungdomar samt 

underströk att ungdomarnas prestation är det lägsta på många år (Skolverket, 2016c). 

I rapporten för PISA-undersökningen 2015 visar resultatet på ett trendbrott, med att svenska 

elever presterar bättre än föregående undersökning ifrån 2012. Trots att PISA-undersökningen 

visar på en förbättring av prestation, visar resultaten att svenska elever fortfarande presenterar 

sämre än tidigare år och undersökningar. Om trenden med det stigande resultatet kommer hålla i 

sig, kan man inte konstatera, enligt Skolverket (2016a). Skolverket menar att de låga resultaten i 

matematik bland annat i PISA, är ett resultat av en för snäv inriktning på procedurer. Det gör att 

eleverna lär sig hur vissa typer av uppgifter ska lösas, genom att utföra vissa typer av steg, 
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istället för att utveckla en förståelse för de grundläggande begrepp som procedurerna är kopplade 

till (Skolinspektionen, 2016). 

TIMSS är en annan internationell studie som finns i två versioner, TIMSS och TIMSS 

Advanced. TIMSS jämför och undersöker elevers kunskaper och attityder till matematik och 

naturvetenskap i årskurs 4 och 8. Sverige deltog för femte gången 2015 med årskurs 8. TIMSS 

Advanced är inriktad på de senare åren på gymnasiet. Studien har genomförts tre gånger i 

Sverige, senaste gången var 2015 (Skolverket, 2016b). I rapporten för TIMSS Advanced 2015 

presenteras tre innehållsområden, algebra, geometri samt differential- och integralkalkyl. 

Resultaten av elevers prestation i de olika innehållsområdena beräknas genom att jämföra 

innehållsområdets resultat med landets totala resultat (Skolverket, 2016b). Om resultatet av 

denna jämförelse är positiv, betyder det att landet är starkare i detta innehållsområde jämfört med 

de andra innehållsområdena, och om resultatet är negativt, betyder det att landet är svagare i det 

innehållsområdet. I delområdet algebra är resultatet av denna jämförelse minus nio, jämfört med 

sju för differential och integralkalkyl och minus ett för geometri. Svenska elever är alltså svagare 

i området algebra än i de andra delområdena (Skolverket, 2016b). 

I TIMSS Advanced rapporten för 2015 jämförs även kognitiva områden, de områdena är veta, 

tillämpa och resonera. I det kognitiva området tillämpa ligger jämförelsen mellan det kognitiva 

området och landets totala på tre, för resonera ligger jämförelsen på sexton, och för det kognitiva 

området veta ligger jämförelsen på minus tjugosex. Skolverket menar att den bristande 

kunskapen inom området veta kan ligga till grund för den sjunkande kunskapsnivån inom 

matematik och specifikt algebra (Skolverket, 2016b). 

 

Enligt ramverket för TIMSS 2015 kan området veta definieras som” Students’ knowledge of 

mathematical facts, concepts and procedures. Mathematical facts and procedures form the 

foundation for mathematical thought” (Mullis & Martin, 2014, s. 14). Det kognitiva området 

veta kan delas upp i minnas, känna igen, beräkna och hämta. Dessa delar handlar om elevernas 

förmåga att minnas och känna igen fakta, procedurer samt begrepp, kunna hämta gammal 

kunskap och erfarenheter för att kunna lära sig ny kunskap genom beräkna. Det kognitiva 

området veta är mer fokuserat på den kunskap som elever redan ska besitta, och uppgör enligt 

TIMSS matematiska fakta, grunden för matematiskt språk och resonemang gällande matematik 

(Arıkan, 2015).  
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Sammanfattningsvis har dessa olika studier och rapporter visat samma resultat, att svenska elever 

saknar de kunskaper som krävs för att nå upp till de internationella nivåerna. Detta resultat pekar 

på att elever i den svenska skolan presterar sämre i algebra än på differential och integralkalkyl 

och geometri, samt att de presterar sämre på det kognitiva området veta jämfört med de andra 

kognitiva områdena, tillämpa och resonera (Skolverket, 2016a; Skolverket, 2016b).  

2.3    Läromedel  

I samband med TIMSS Advanced som utfördes 2015 gjordes en sammanställning av 

vilken typ av läromedel eleverna som deltog i undersökningen använde sig av. I tabell 1 

nedan visas elevers användning av olika läromedel i procent (Skolverket, 2016b, s. 82).  

Tabell 1: TIMSS Advanced 2015 sammanställning  

Matematik 

 Som 

basmaterial 

Som 

komplement 

Används 

inte 

Läroböcker 98 1 1 

Övningsmaterial 11 60 29 

Programvara/appar 4 67 29 

Internetresurser 5 66 29 

 

Genom att studera tabell 1 ovan, kan det konstateras att läroböcker är det mest använda 

basmaterialet. Löwing menar i sin studie, Matematikundervisningens konkreta gestaltning 

(2004), att det är läraren som ska avgöra vilken del av ämnet som ska behandlas men konstaterar 

att det ofta istället är läromedlen som styr undervisningen. Även Brändström, (2005) tar upp i sin 

avhandling att det är läroböckerna som ofta styr vad som undervisningen innehåller. Detta 

medför att läroböckernas innehåll är viktigt då många ser läroböcker som fundamentala och som 

vad matematik definieras som (Brändström, 2005). Detta stödjs även av Johansson (2006), 

Skolverket (2003), samt av Skolinspektionen (2016).   

Utifrån tabell 1 kan det även utläsas att eleverna ofta får tillgång till digitala läromedel i form av 

internetresurser, programvaror eller digitala applikationer, som ett komplement till 

undervisningen. I dagens samhälle finns det ett flertal olika digitala läromedel och programvaror 

på internet. Ett problem som uppkommer gällande digitala läromedel är att forskning kring dem 

inte håller jämna steg med utvecklingen av datorer och surfplattor. Ett annat problem är att hitta 

läromedel som blivit utvärderade av kollegor eller vetenskapligt av forskare (Sjödén, 2014). Ett 
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sätt att använda digitala läromedel i undervisningen är via flipped classroom. Flipped classroom 

bygger på iden att arbetet som normalt skulle göras som en läxa, exempelvis problemlösning är 

mer passande som en klassrumsaktivitet, där det finns tillgång till hjälp av en lärare. Lyssnande 

på föreläsningar eller filmer, anses mer som en mer passade hemaktivitet (Bergmann & Sams, 

2012). Istället för att enbart arbeta med en traditionell lärobok kan man via Flipped classroom ha 

en lärobok samt videoelektioner där begrepp, procedurer och operationer presenteras. Fördelar 

som rapporteras med videolektioner där eleverna kan se genomgångar hemma är att elever alltid 

kan se hela föreläsningen igen, eller de delar eleven behöver repetera (Bergmann & Sams, 2012). 

Tiden spenderad i klassrummet kan då användas mer effektivt och kreativt då läraren kan ge 

eleverna stöd vid problemlösning samt utveckling av begreppsförståelsen. Lärare som använder 

metoden rapporterar att de ser ökade nivåer av elevprestation, intresse och engagemang samt att 

de upplever att användningen av teknik är flexibel och passande för dagens samhälle (Fulton, 

2012). 

Fördelar med användning av digitala läromedel rapporteras vara att det kan bidra till att förenkla 

processen att individanpassa undervisningen (Sjödén, 2015; Skolverket 2007).Att även 

motivationen kan öka med användning av digitala läromedel i undervisningen är något som tas 

upp i flera studier, ett exempel på detta kan ses i en litteraturgenomgång gjord av Hylén år 2010, 

där Hylén behandlar 20 stycken olika studier som påvisade ökad motivation vid användning av 

digitala läromedel (Hylén, 2013).  

Oavsett vilket basmaterial som används i undervisningen ska undervisningen vara likvärdig, det 

vill säga att undervisningen ska ha samma innehåll. Detta innehåll har tagits fram av Skolverket 

och vad som ska behandlas finns med i styrdokumenten för ämnet matematik. (Skolverket, 

2011a). 

2.4    Styrdokumenten rörande algebra 

Styrdokumenten är uppdelade i tre delar för varje kurs, dessa delar är obligatoriska att behandla 

och är följande, det centrala innehåll, kunskapskraven samt de sju förmågorna. Det centrala 

innehållet innefattar vilka områden eleverna ska ha behandlat vid avslutad kurs. Kunskapskraven 

behandlar vilka kunskaper en elev måste ha visat för att nå upp till vissa betyg och förmågorna är 

något som eleverna ska få chans att träna på samt visa att de klarar av inom varje delområde 

(Skolverket, 2011a). Nedan kommer det centrala innehållet samt förmågorna för första kursen 
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som behandlar ämnet algebra att presenteras. Då kunskapskraven gäller hela kursen för 

matematik och inte direkt knutna till algebra har vi valt att lägga kunskapskraven som bilagor. I 

bilaga 1 finns kunskapskraven till kurs 1a, i bilaga 2 finns kunskapskraven till kurs 1b och i 

bilaga 3 finns kunskapskraven till kurs 1c. Kunskapskraven är hämtade från Skolverkets hemsida 

(Skolverket, 2011a).  

2.4.1    Centralt innehåll för algebra   

Vilket matematiskt innehåll svenska elever ska ha behandlat efter avklarad kurs i matematiken 

återfinns i det centrala innehållet som presenteras i läroplanen för ämnet Matematik på 

gymnasienivå. I detta arbete har vi valt att fokusera på de första kurserna i gymnasieskolan med 

dess tre inriktningar kurs 1a, 1b och 1c. Beroende på vilken kurs som behandlas skiljer sig det 

centrala innehållet åt (Skolverket, 2011a). De punkter från dessa kurser som fokuserar på algebra 

presenteras i Tabell 2 nedan, där matematiska begrepp som måste behandlas är markerade med 

fet still.  

Tabell 2: Centralt innehåll  

Punkter i det centrala innehållet som behandlar algebra Ska behandlas i 

kurs 
Metoder för att lösa linjära ekvationer 

 
1a 

Generalisering av aritmetikens räknelagar till att hantera algebraiska uttryck 1c 

Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler 1a och 1b 

Begreppet linjär olikhet 1b och 1c 

Algebraiska och grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer och 

olikheter samt potensekvationer 
1b och 1c 

Det man kan se i tabell 2 ovan är att de tre kurserna inte har något helt exakt gemensamt centralt 

innehåll, dock ska alla tre kurserna behandla begreppet linjära ekvationer. Det kan utläsas att i 

kurs 1b och 1c måste undervisningen behandla hur linjära ekvationer löses både grafiskt och 

algebraiskt medan för kurs 1a står det inte utskrivet vilken lösningsmetod eleven ska behärska. 

Det går även att se att kurs 1b och 1c skiljer sig minst åt. Kurs 1b och 1c skiljer sig enbart åt i två 

punkter, och har ett större innehåll än kurs 1a. Grunden till detta är att 1a är till för de 
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yrkesinriktade programmen till skillnad mot 1b och 1c som är till för de högskoleförberedande 

programmen (Skolverket, 2011a). 

2.4.2    Förmågor inom matematik  

När läroplanen för gymnasieskolan ändrades 2011 lades ett fokus på förmågor in inom de olika 

ämnena (Skolverket, 2011a). Inom gymnasieämnet matematik finns det sju stycken förmågor 

som eleverna ska ges chansen att utveckla samt träna på. Dessa förmågor ska vara integrerande i 

varje ämnesområde och är desamma inom alla de tre kursinriktningarna för kurs 1. De sju 

förmågor kommer genomgående i detta arbetet behålla den numrering som är hämtad från 

Skolverkets hemsida och är följande:  

1. Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt 

samband mellan begreppen. 

2. Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med 

verktyg. 

3. Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda 

strategier, metoder och resultat. 

4. Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt 

använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar. 

5. Följa, föra och bedöma matematiska resonemang. 

6. Matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling. 

7. Relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra 

ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang. 
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3.  Syfte och frågeställningar  

Med de undersökningar, studier och artiklar som vi presenterat i bakgrunden, tycker vi att 

det hade varit intressant att ställa sig frågan om läromedel för gymnasiets första kurs i 

matematik behandlar det centrala innehållet för algebra samt om läromedel ger eleverna 

chans att träna samt utveckla de sju förmågor som finns med i styrdokumenten, med 

anledningen att läromedel anses som något som styr vad skolmatematik definieras som. 

Utifrån detta har arbetets syfte samt frågeställningarna utformats.  

3.1    Syfte 

Syfte med detta arbete är att undersöka om läromedlen behandlar det centrala innehållet för 

algebra på gymnasienivå samt om eleverna utifrån de utvalda läromedlen får chans att 

träna och utveckla de sju förmågorna från styrdokumenten.  

3.2    Frågeställning 

• Behandlar läromedel för matematik på gymnasienivå det centrala innehållet för algebra 

för kurserna matematik 1a, 1b samt 1c? 

• Får elever chans att via läromedel på gymnasienivå utveckla de sju matematiska 

förmågorna som ska utvecklas på gymnasienivå inom algebra? 
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4. Tidigare forskning och teori 

I följande del kommer teori rörande vad vår analys av datamaterialet bygger på att presenteras. 

Efter detta kommer de sju förmågorna kopplas till forskning gällande algebrainlärning.  

4.1    Teori 

Forskning har visat att flera aspekter påverkar algebrainlärningen hos elever och att aspekterna 

skiljer sig åt beroende på vilket delområde som ska behandlas inom matematiken. Vi kommer i 

detta arbete fokusera på de aspekter som tas upp i boken Algebra för alla, skriven av Bergsten, 

Häggström och Lindberg (1997). De aspekter som finns med i Algebra för Alla är: Progression, 

Nyttoaspekten, Multipla representationsformer, Strukturell aritmetik, Problemlösningsinriktat, 

Laborativa arbetsformer, Formulering och Matematiska modeller. Vad dessa aspekter innebär 

finns presterat i bilaga 4. Algebra för alla är en av många temaböcker som utgivits av NCM 

(Nationellt centrum för matematikutbildning) som har till uppgift att stödja 

matematikundervisningen i alla skolans delar, från förskolan till det frivilliga skolväsendet 

(NCM, 2017). I Algebra för alla är temat algebrainlärning och där presenteras de olika aspekter 

som anses vara viktiga för algebrainlärning. Under vår utbildning till ämneslärare för matematik 

på gymnasienivå har denna bok varit en del av vår kurslitteratur. Vi har fått i uppdrag under vår 

utbildning att koppla ihop bokens innehåll med det praktiska arbetet ute i skolan. Detta har lett 

till att vi i en lärarroll upptäck fördelen av att arbeta med stöd av dessa aspekter. Med att läraren 

som är ansvarig för våra didaktikkurser valt ut denna bok tolkar vi som att hen anser att den är 

relevant för vårt framtida yrke. Med detta anser vi författare att denna bok är en relevant grund 

att basera vårt arbete på.  

Vi har i detta arbete valt att fokusera på de tre aspekterna Progression, Nyttoaspekten samt 

Multipla representationsformer ur temaboken Algebra för alla. Dels för att vi författare upplever 

att aspekterna går att koppla till de sju förmågorna som eleverna ska få chans att arbeta och 

utveckla i matematik på gymnasienivå. Vilka förmågor vi kopplar till vilka aspekter finns 

sammanfattat nedan i Tabell 3. Hur aspekterna kan kopplas till de sju förmågorna kommer att 

presentera i nästa avsnitt tidigare forskning. 

 

 



11 
 

Tabell 3: Aspekter i relation till förmågor 

Aspekt  Förmåga  

Progression (1) använda och beskriva innebörden av matematiska 

begrepp samt samband mellan begreppen 

 

(2) hantera procedurer och lösa uppgifter av 

standardkaraktär utan och med verktyg 

 

Nyttoaspekt  (4) tolka en realistisk situation och utforma en matematisk 

modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper 

och begränsningar 

 

(7) relatera matematiken till dess betydelse och användning 

inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och 

historiskt sammanhang 

 

Multipla 

representationsformer   

(3) formulera, analysera och lösa matematiska problem 

samt värdera valda strategier, metoder och resultat 

 

(5) följa, föra och bedöma matematiska resonemang 

 

(6) kommunicera matematiska tankegångar muntligt, 

skriftligt och i handling 

 

 

4.2    Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer de tre aspekterna Progression, Nyttoaspekten samt Multipla 

representationsformer presenteras samt kopplas till de sju förmågorna från styrdokumenten.  

4.2.1    Progression  

 Algebra för alla skriven av Bergsten, Häggström, & Lindberg (1997), lägger stor vikt vid 

progression av algebra, då algebra olikt andra områden i matematik inte är en enskild kurs utan 

förekommer även i alla andra delar av matematiken. Därför bör man inte se algebra som ett 

moment utan något som ska börja behandlas i grundskolan, där det ska förkomma pre algebra, 

där de algebraiska bokstavssymbolerna inte används till att senare på grundskolan börja 

introducera bokstavssymboler via inledande algebra för att på gymnasiet fullt ut använda algebra 

för problemlösning. Att grunden för algebra bör läggas tidigt är något som stödjs av Grey & Tall 

(2007) som menar att små barn både kan förstå och arbeta med pre- samt inledande algebra. I 

Principles and Standards for School Mathematics, publiserat av NCTM år 2000, tas det upp, att 
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för elever ska kunna lära sig ny kunskap krävs det att de redan har kunskap om ämnet för att ny 

kunskap ska formas utifrån tidigare kunskap och erfarenheter (NCTM, 2000). 

Progression är även en del av Lev Vygotskij teori om lärande. Enligt Vygotskij är människan 

ständigt under utveckling. När människan kan eller behärskar något, fungerar det som en 

språngbräda till ny kunskap. Denna utveckling 

menar Vygotskij måste ske i något han kallar för 

den proximala utvecklingszonen (Persson,2005; 

Säljö, 2015). Den proximala utvecklingszonen kan 

beskrivas genom att man illustrerar ett barns 

lärande med tre cirklar, där den inre cirkeln 

innesluts av de två större. Cirkeln i mitten är det 

som den lärande klarar av att göra själv, det som 

finns i nästa zon är det som den lärande kan lära 

sig med hjälp av andra, och i sista zonen är det 

som den lärande inte kan lära sig för stunden. 

Lärande sker alltså i mittenzonen, detta illustreras 

med bild 1 brevid (Vygotskij, 2012).   

Exempel på detta kan vara när eleven behärskar att addera två ensiffriga tal, kan eleven via 

progression lära sig vidare om addition och hur operationen kan användas. För att elever ska 

lyckas med matematiken måste hen ha utvecklat sin begreppsförståelse så att ett aktivt 

deltagande kan ske i klassrummet och på så vis kan eleven få hjälp till ny kunskap (Persson, 

2005; Säljö, 2015). Forskning påvisar dock att många elever har svårt att gå från aritmetikens 

räkne regler över till algebra, då eleverna har här svårt att uppfatta variablerna (Star, o.a., 2015). 

Elever måste här få chans att träna på förmågan (2) hantera procedurer och lösa uppgifter av 

standardkaraktär utan och med verktyg. Med uppgifter av standard karaktär definierar 

Skolverket detta som rutinuppgifter. Att kunna hantera uppgifter av standarkaraktär hör ihop 

med förmågan att kunna identifiera vilken procedur, normalt i form av en algoritm, som lämpar 

sig för en viss typ av uppgifter samt att kunna genomföra dessa procedurer (Skolverket, 2011b). 

Elever ska träna på förmågan för att utifrån befintliga kunskaper kunna bygga på med mer 

kunskap för att via progression inhämta ny kunskap (Vygotskij, 2012).  
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Enligt Skolverket är det centrala innehållet i matematikkurserna på gymnasienivån utformad via 

progression (Skolverket, 2011a). Detta betyder att eleverna ska gå från att i yngre åldrar få arbeta 

med ett prövande förhållningsätt, till ett konkret förhållningssätt i högre årskurser där senare 

kunskap ska bygga på tidigare. Ämnet matematik på gymnasienivå ska syfta till, att 

undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utmana, fördjupa och bredda sin kreativitet och sitt 

matematikkunnande (Skolverket, 2011a). Att begrepp bygger på varandra, som även kan ses som 

progression är en viktig aspekt för inlärning (Smith & Stein, 2014). Förståelsen för begrepp och 

matematiska termer är det som bygger upp ramverket för det kognitiva området veta i TIMSS 

Advanced 2015. Därför kan begreppsförståelse ses som en viktig byggsten inom algebra 

(Skolverket, 2016b). Det är även viktigt att elever får chans att arbeta med detta då en av 

förmågorna går ut på att eleverna ska (1) använda och beskriva innebörden av matematiska 

begrepp samt samband mellan begreppen (Skolverket, 2011a). Trots detta finns det studier som 

visar att den svenska matematikundervisningen är väldigt procedurinriktat, det vill säga att en 

betoning finns på att kunna veta hur man ska göra utan att det nödvändigtvis finns någon djupare 

förståelse. Detta leder till att elever lär sig använda vissa procedurer utan att förstå hur 

procedurerna används i ett bredare perspektiv (Chiu & Churchill, 2016; Persson, 2005). Att 

undervisningen är väldigt procedurinriktat tros kunna kopplas till att eleverna ofta lämnas att 

arbeta själva med läromedlen och att eleverna inte då lägger ner den tid som krävs för en djupare 

kunskap samt att eleverna inte själva klarar av att ta till sig kunskapen. (Nyström, 2010). 

4.2.2    Nyttoaspekten  

Enligt Bergsten, Häggström och Lindberg (1997) kan motivation att lära sig algebra öka hos 

elever om de kan se nyttoaspekten av detta. Per-Eskil Persson behandlar i sin artikel Behöver alla 

lära sig algebra? (2002) ett samtal, mellan en elev som arbetar med inledande algebra och hens 

lärare: 

– Magistern, när kommer vi nånsin att få användning för det här?  

Läraren svarar hastigt och förmodligen utan att tänka sig för: 

 – Jo du, din pappa använder det varje dag. 

Men med det svaret begår han ett stort misstag, speciellt som den företagsamma eleven går hem och 

kontrollerar svaret med sin pappa, som är målarmästare. Nästa dag kommer eleven till matematiklektionen 

och berättar förbryllad och samtidigt en aning triumferande vad pappa svarat:  

– Algebra? Det där med x och y? Jag har ingen aning om vad det där handlade om. Jag hade alltid så svårt 

med matten (Persson, 2002, s. 24). 

Persson (2002), menar med detta samtal att elever måste se nyttoaspekten i vardagen med 

algebra. Han menar även att många som lär sig räkna med algebra i skolan inte kan applicera 
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detta på deras vardagsliv, detta trots att de faktiskt använder sig av algebra i vardagen och menar 

att skolans algebra till större delen består av formler som appliceras på färdiga problem. 

Exemplet ovan om algebra, stämmer bra överens med artikeln av Marcus Näslund (2014) 

Lärartankar – med verklighet i klassrummet. Näslund (2014) menar att de sjunkande 

kunskapsnivåerna kan bero på att eleverna inte finner matematiken överlag intressant eller 

meningsfull.  

Det finns två sätt att undervisa i ett kontextbaserat sammanhang, kontextklädda problem med 

vardagsanknytning och klädda problem (Harvey & Averill, 2012). Ett exempel på ett klätt 

problem är: ” James had 4.6 sweets. His best friend gave him 5.3 sweets and he has 9.9 sweets 

altogether” (Löwing, 2004, s. 124). Problemet här är inte relevant för en elevs vardagsliv eller 

yrkesliv. Ett kontextklätt problem ska vara relevant och återspegla något från vardagen för den 

som löser problemet eller något som fångar elevens intresse (Löwing, 2004).  

Ett exempel på kontextklädda problem, som även ger eleverna möjlighet att göra den typ av 

koppling som Steen (1992) talar om, kan vara att modellera hur ett zombieutbrott utvecklas, hur 

snabbt det sprids beroende på olika faktorer, alltså kan derivator räknas ut (Lewis & Powell, 

2016). Även differentialekvationer kan kopplas till problemuppgifter kring hur en zombiesmitta 

kan spridas, då antal smittade efter en viss tid kan räknas ut och modelleras. Zombies är något 

som än så länge inte existerar utanför Hollywood, men kan dock ses som relevant för elevers 

intresse med att zombies återkommer i flera olika filmer och serier, exempelvis The Walking 

Dead, Z Nation, Izombie, World War Z, Warm Bodies med flera.  

De typiska matematikproblemen som ofta finns i läroböcker, är problem som har blivit klädda i 

en ointressant och irrelevant verklighetskontext, ett klätt problem (Harvey & Averill, 2012). 

Dessa uppgifter gör att eleverna endast behöver klä av uppgifterna kontexten för att lösa dem, 

kontexten i dessa problem bidrar inte med förståelse, verklighetsanknytning eller med att skapa 

intresse för problemet. Denna typ av uppgifter ska skapa motivation och lära eleverna att tolka en 

kontext och utforska verkliga problem, men så är inte fallet med klädda problem (Harvey & 

Averill, 2012). Att undervisa med kontextbaserade problem är något som finns med i 

styrdokumenten. Genom att undervisa i en kontext eleverna kan relatera till får elever på 

gymnasienivå chans att utveckla samt träna på att (7) relatera matematiken till dess betydelse 

och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang 

(Skolverket, 2011a).  
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Brändström behandlar i sin artikel Läroboken – något att fundera på problematiken med 

uppgifter som elever inte finner meningsfulla eller kan relatera till. Hon menar att denna typ av 

uppgifter kan hämma elevernas inlärning istället för att styrka den (Brändström, 2003). Att 

elever lär sig det de finner meningsfullt stödjs av Marton, Dahlgren, Svensson och Säljö (2016). 

Genom att eleverna istället får lösa kontextklädda problem som är realistiska kan problemen ses 

som spännande och då skapa motivation hos eleverna (Harvey & Averill, 2012). Detta stämmer 

även överens med det som Steen (1992) säger i sin artikel Does Everybody Need to Study 

Algebra? att för att få algebraundervisning att fungera måste läraren gå ifrån idén om att alla 

elever lär på samma sätt och fokusera på att lära ut i ett klimat som är rikt av kontext, gemenskap 

och kopplingar. Definitionen av dessa begrepp finns med i bakgrunden.  

Inom matematikundervisningen är den kontextuella aspekten viktig på minst två sätt. Dels vid 

konkretisering av matematiska begrepp, procedurer och modeller, och dels vid val av lämpliga 

modeller för olika tillämpningar på problemuppgifter. Dock måste kunskapen vara funktionell, 

det vill säga att färdigheterna måste vara av den typ att de är tillgängliga, och användbara vid 

behov för eleverna (Löwing, 2004). Att detta är viktigt kan även ses med förmågan att (4) tolka 

en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells 

egenskaper och begränsningar (Skolverket, 2011a). Som tidigare nämnts är förståelsen för 

begrepp, modeller och procedurer bristande och skolan måste bidra till att elever ska kunna 

relatera begrepp, modeller och procedurer till problem, istället för att lära elever att via 

upprepning tillämpa en given operation på problemuppgifter (Näslund, 2014; Skolverket, 

2016b).  

4.2.3    Multipla representationsformer 

Utifrån PISA-undersökningen har Skolverket kommit fram till att undervisningen i skolan är för 

snäv och procedurinriktad (Skolinspektionen, 2016). Enligt Chiu & Churchill (2016) är algebra 

undervisningen på gymnasieskolan innehållsrik men är fokuserad på procedurer.  Detta stödjs 

även av Kieran, (2004) som säger att fokus i skolalgebran har traditionellt varit på procedurer 

och de regler som måste följas vid manipulation av algebraiska uttryck och operationer (Kieran, 

2004). Traditionellt har undervisning av matematik haft en inriktning på att elever ska lära sig att 

hantera procedurer istället för att de ska ha kunskap om olika matematiska koncept (Pedersen, 

2015). En konsekvens av detta är att elevers konceptuella kunskaper förblir outvecklade eller 

obefintliga (Chiu & Churchill, 2016).  
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Skolverket har tagit fram riktlinjer för hur man ska arbeta kring begreppsförmågan för att öka 

elevers konceptuella kunskaper. I riktlinjerna tas det upp att begrepp bör presenteras med 

variation. Variation via multipla representationsformer är att en operation presenteras på olika 

sätt, till exempel med en figur, ord eller formel (Skolverket, 2011b). Exempel på detta kan vara 

att man vill beskriva sambandet mellan en fast avgift och en rörlig, till exempel vid ett 

mobilabonnemang. Man kan då beskriva sambandet mellan hur de förhåller sig med ord, rita en 

graf och beskriva sambandet med en generell formel (Smith & Stein, 2014). Genom att kunna 

växla mellan olika representationsformer kan en djupare förståelse grundas. En viktig aspekt 

inom arbetet med algebra är att det består av att kunna resonera gällande begrepp (Olteanu, 

2014). 

Läraren ska främja att elever ska kunna använda begrepp och veta varför de är viktiga, vilka 

situationer de ska användas i, och hur de hänger ihop med andra begrepp. Sambanden mellan 

begreppen bör leda till att forma ny matematisk kunskap genom att koppla nya begrepp, till 

redan kända begrepp för att fördjupa kunskapen (Skolverket, 2011b). För att elever ska kunna 

uppfylla förmågan (5) att följa, föra och bedöma matematiska resonemang måste eleven ha 

kunskap om de begrepp som tas upp i resonemanget och hur dessa är kopplade till andra begrepp 

(Skolverket, 2011a). Att undervisa via variationsteori betyder att inlärning sker via att elever får 

se begrepp, procedurer och operationer presenterade på olika sätt (Olteanu, 2014). Variation av 

begrepp ger eleverna en större bild av begreppen och variation av procedurer och operationer ger 

ökad kunskap om hur begrepp bildas och kunskap om varför man använder lösningsmetoden 

(Chiu & Churchill, 2016). Detta är någon som ska ske på gymnasienivå då förmågorna (6) 

kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling och (3) formulera, 

analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat ska 

utvecklas under gymnasiet. Detta kan enbart ske om elever vet vilka olika typer av 

lösningsmetoder som kan och ska användas (Skolverket, 2011a). Det har visat sig att bristfällig 

variation i undervisningen på grundskolan, gör att elever kommer till gymnasiet utan nödvändiga 

förkunskaper. Ett exempel är att elever inte förstår att tal i decimalform kan presenteras på 

bråkform. Detta gör att eleverna saknar en del av grunden i algebra då de inte kan behandla bråk 

(Löwing, 2004). De flesta eleverna kan lösa ekvationer av enklare karaktär, men få elever 

använder sig naturligt av ekvationer vid problemlösning. Det är för att de är osäkra på hur de ska 
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formulera problemen. Detta tyder på att eleverna löser ekvationer mekaniskt efter vissa regler 

utan att förstå vad de gör (Bergsten, Häggström, & Lindberg, 1997). 

4.2.4    De tre aspekterna för algebra inlärning  

De tre ovan utvalda aspekterna för algebrainlärning är följande Progression, Nyttoaspekt samt 

Multipla representationsformer. Vad dessa aspekter innebär finns sammanfattade i en tabell 

nedan. 

 

Tabell 4: Aspekter för algebrainlärning  

                      Aspekter Sammanfattning  

Progression  Att begrepp bygger på varandra är en viktig aspekt för inlärning. 

Eleverna bör gå från elevnära situationer till att successivt utvidgas 

till obekanta situationer i vardagen eller andra ämnesområden.  

Nyttoaspekten  Skolan måste bidra till att skapa verkliga matematiska problem som 

elever kan relatera till. Det finns två typer av problem, klädda 

problem och kontextklädda problem. Genom att använda sig av 

kontextklädda problem kan eleverna se problemen som mer 

meningsfulla.  

Multipla 

representationsformer   

Variation i undervisningen ska ske via multipla representationsformer 

som kan vara att ett problem, begrepp, eller operation presenteras på 

olika sätt till exempel med en figur, ord eller formel.  

  



18 
 

5. Metod 

I den här delen kommer vi beskriva hur vi utformat och avgränsat arbetet, samt hur vi har gjort 

analysen. Vi kommer även att beskriva vilka läromedlen vi valt och motivera varför vi valt dem. 

Vi har även en sammanfattning av de olika läromedlen och vilken kurs de är kopplade till. Alla 

bilder som är från de utvalda läromedlen, som används i resultatet har vi tillstånd att använda 

ifrån förlag eller författare.  

5.1    Analysmetod och utförande  

Den analysmetod som använts i arbetet är en textanalys av läromedel med en kvalitativ ansats. 

Detta på grund av att vi vill granska två olika läromedel för att se om de behandlar det centrala 

innehållet för kurs 1a, 1b och 1c samt för att se om läromedlen ger elever chans att utveckla de 

sju förmågor som elever ska utveckla på gymnasienivå. För att se vad det innebär att ge elever 

chansen att utveckla förmågorna inom matematik har vi sökt efter forskning angående de 

aspekter vi kopplat ihop med de sju förmågorna. Hur denna koppling gjorts kan ses i avsnittet 

Tidigare forskningen och teori.  

En textanalys med kvalitativa ansats som ligger till grund för ett examensarbete inom 

utbildningsvetenskap kan syfta till att undersöka dokument som på olika sätt kan knytas till 

undervisningen eller röra texter som läroplaner eller läroböcker (Barajas Eriksson, Forsberg, & 

Wengström, 2013; Stukát, 2011). En textanalys i vetenskapliga sammanhang som inte är 

anknutet till utbildningsvetenskap kan syfta till att man tolkar och beskriver litterära verk för att 

på olika sätt belysa dem och relatera dem till olika sammanhang, där ibland författarliv, 

tidssituation, litterära situationer och samhällssituationer (Barajas Eriksson, Forsberg, & 

Wengström, 2013). En textanalys bottnar i hermeneutiken (Johansson & Svedner, 2010). 

Hermeneutiken kan sammanfattas i tre steg, där man i steg ett formulerar problemet man vill 

undersöka. I nästa steg relaterar man sin kunskap till problemet och i sista steget testar man sina 

befintliga kunskaper mot nya fakta angående problemet. Sista steget kan leda till ny och djupare 

kunskap om det valda ämnet (Thurén, 2007).  

En kvalitativ undersökning fokuserar på att tolka och skapa mening och förståelse i människans 

subjektiva upplevelse av omvärlden. Inom utbildningsvetenskap syftar ofta en kvalitativ 

undersökning till att påvisa hur en rutin, undervisningsmetod, undervisningsmaterial eller åtgärd 
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som gynnar inlärning (Barajas Eriksson, Forsberg, & Wengström, 2013). Den kvalitativa 

undersökningsmetoden bottnar ofta i intervjuer eller observationer. Vid utförandet utgår ofta 

forskaren från en bestämd mall för att studerade det valda fenomenet (Stukát, 2011). Resultatet 

av ett kvalitativt arbete mynnar ut i ett resultat med verbal formulering, skrivet eller talat. 

Motsatsen till ett kvalitativt resultat är ett kvantitativt resultat som mynnar ut i numeriska 

observationer (Backman, 1998). Kvantitativa studier syftar till att ordna och klassificera, se 

samband samt förutsäga det studerade fenomenet. Undersökningen utförs då vanligtvis med hjälp 

av provtagning, enkäter eller observationer (Barajas Eriksson, Forsberg, & Wengström, 2013).  

Vid en kvalitativ studie används oftast en induktiv ansats. Att ha en induktiv ansats betyder att 

forskarna samlar in data förutsättningslöst och utifrån det analyserar materialet för att försöka 

utveckla nya begrepp eller teorier (Barajas Eriksson, Forsberg, & Wengström, 2013). Motsatsen 

till induktiv är deduktiv, vilket innebär att man har en hypotes gällande resultatet av studien 

innan man börjar arbetet (Thurén, 2007). 

I och med att vi vill göra en analys av läromedel har vi valt att göra en textanalys som är 

anknuten till utbildningsvetenskap. Då en textanalys bottnar i hermeneutiken vill vi i detta arbete 

ompröva vår kunskap i om läromedel behandlar de obligatoriska delarna från styrdokumenten, 

det vill säga att om eleverna får chans att träna på de sju förmågorna samt om det centrala 

innehållet behandlas. I detta arbete vill vi undersöka om läromedel stödjer de innehåll som finns i 

styrdokumenten för algebra för kurserna 1a, 1b och 1c och samlar därför in datamaterial utan en 

förutfattad mening om resultatet. På grund av det har vi en induktiv ingång, vilket är vanligast 

vid kvalitativa studier. I och med att vi inte vill se hur många gånger de olika punkterna ur det 

centrala innehållet uppfylls eller hur ofta eleverna får möjlighet att träna på en av de sju 

förmågorna, så har vi inte använt oss av en kvantitativ ansats utan har valt en kvalitativ.  

Analysen av datamaterialet bygger på två tabeller, Tabell 2 som presenteras i avsnitt 2.4.1, 

Centralt innehåll för algebra samt Tabell 5 som presenteras i nästa stycke. Dessa två tabeller 

innehållet det obligatoriska innehållet från styrdokumenten och responderar till de två 

forskningsfrågorna som arbetet bygger på. Vid analys av vår första forskningsfråga utgår vi ifrån 

det centrala innehållet som finns i Tabell 2. Analysen av vår andra forskningsfråga bygger på 

Tabell 5 som har sin grund i forskningen gällande de tre aspekterna inom algebrainlärning som 

presenterats i Tidigare forskning och teori. De tre aspekterna är Progression, Nyttoaspekt samt 
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Multipla representationsformer och är kopplade till de sju förmågorna som eleverna ska få chans 

att träna på. Vid analys av den andra forskningsfrågan används den tidigare forskningen samt 

teorin för att ta fram tabell 5 som ett verktyg för analys. 

Tabell 5: Analysmatris  

Aspekter Analysfrågor  

Progression  Finns genomgångar av uppgifter av standar karaktär med?  

Bygger begrepp/operationer på tidigare begrepp? 

Nyttoaspekten  Finns problemexempel/genomgångar som eleverna kan relatera till? 

Finns kontextklädda problemexempel? 

Finns klädda problemexempel? 

Multipla 

representationsformer 

Presenteras operationer/begrepp på fler än ett sätt? Till exempel med ord, 

generell formel eller figur? 

 

Resultatet är indelat i två delar efter våra forskningsfrågor, där den första delen utgår från Tabell 

2 och den andra delen utgår från Tabell 5. I den inledande delen finns exempel hämtade från de 

båda läromedlen som påvisar om punkter från det centrala innehållet för kurs 1a, 1b samt 1c 

behandlas. I del två lyfts exempel som påvisar om läromedlen ger eleverna chans att utveckla de 

sju förmågorna utifrån de tre aspekter gällande algebrainlärning Även diskussionen är uppdelar i 

två delar. I första delen förs en diskussion över om det centrala innehållet uppfylls i de olika 

läromedlen samt vad vi forskare inte upplever att uppfylls. I del två diskuteras hur väl vi forskare 

upplever att eleverna får möjlighet att öva på de sju förmågorna samt vad vi forskare upplever att 

de inte får möjlighet att öva på.  

5.2    Urval 

Arbetets urval bottnar i de internationella undersökningar som behandlas i arbetets bakgrund. 

Dessa internationella undersökningar ger en fingervisning om att svenska elever presterar allt 

sämre inom matematik, specifikt algebra. De elever som deltar i undersökningarna PISA och 

TIMSS är elever som går på mellanstadiet samt högstadiet och de elever som deltar i TIMSS 

Advanced läser de senare kurerna i matematik på gymnasienivå. Detta tyder på att trenden med 

sjunkande kunskap är en genomgående trend från mellanstadiet och uppåt. När eleverna läser 

första kursen på gymnasieskolan är det inte enbart matematiken som prövar eleverna utan även 

att de befinner sig i en ny skolmiljö med nya normer och olika bakgrunder. Vi finner därför 
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tidpunkten när eleverna går från högstadiet till gymnasiet extra intressant då mycket av den 

matematiska grunden ska utökas och utvecklas under denna del av gymnasiet, exempelvis är 

algebra ett ämne som utvecklas i den tidigare delen av gymnasiet för att kunna lägga grund till de 

mer komplexa delarna, som exempelvis derivata och integraler. I och med detta samt att 

undersökningen TIMSS Advanced påvisar att elever presterar sämre inom algebra än andra 

områden så finner vi det relevant att granska hur algebra presenteras i olika läromedel. Vårt val 

grundar sig även i att i de nya styrdokumenten finns enbart en kurs som är obligatoriska för alla 

program samt att algebra behandlas i denna kurs. För yrkesprogram heter denna kurs 1a, för 

samhällsvetenskapliga programmen, ekonomiprogrammen, estetiska programmen samt det 

humanistiska programmet heter kursen 1b och för de naturvetenskapliga programmen samt 

teknikprogrammen heter kursen 1c.  

 

De läromedel som har valts ut att analyseras är digitala läromedel samt läroböcker för kurserna 

1a, 1b och 1c. Anledningen till att vi valt läroböcker som ett läromedel att analysera, är att 

matematik ofta ses som det som är skrivet i matematikläroböckerna, och att de kan ses som ett 

avtal om och stöd för vad som ska behandlas inom matematikkurser. (Johansson, 2006). Det 

tillsammans med att en majoritet av eleverna som deltagit i TIMSS Advanced 2015 (Skolverket, 

2016b)  använder sig av läroböcker som basmaterial ser vi en anledning till att läroböcker är ett 

relevant läromedel att analysera. Det andra läromedlet vi valt att analysera är ett digitalt 

läromedel, dels för att en majoritet använder internet resurser som ett komplement, enligt 

rapporten för TIMSS Advanced 2015 (Skolverket, 2016b) och dels för att det har rapporterats 

fördelar med ett digitalt läromedel i form av flipped classroom (Fulton, 2012) samt att vi har 

hittat rapporter av Hylén, (2013) och Sjödén (2015) som menar att tekniska hjälpmedel vid 

inlärning kan vara fördelaktiga. 

 

Vid val av läromedel genomfördes en internetsökning där vi sökte läromedel, både i lärobokform 

och i digitala form. De läroböcker som vi hittade tillhörde serien Origo, Matematik 5000, 

Exponent och Matematik för gymnasiet. Vid sökning efter digitala läromedel hittade vi de 

heltäckande läromedlen Digilär och Matematikvideo samt att vi hittade digitala läromedel som 

ska fungera som komplement till undervisningen, bland annat Matematikcentrum. Vi har som 

urval att granska två heltäckande läromedel vilket gör att vi inte finner läromedel som ska 

fungera som komplement intressanta för denna uppsats. 
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Vi valde att analysera läromedlen serien Matematik 5000 samt Matematikvideos för kurserna 1a, 

1b och 1c. Vi gjorde detta val då vi under vår tid ute på olika gymnasieskolor och i samtal med 

verksamma matematiklärare har vi sett att lärare undervisar och föredrar läroböcker ut serien 

Matematik 5000 och anser utifrån det att Matematik 5000 är ett relevant läromedel. Vi valde 

tjänsten Matematikvideos som ett digitalt läromedel av samma anledning, på grund av att vi har 

träffat verksamma gymnasielärare i matematik som använt tjänsten och uppskattat den samt att 

tjänsten är skapad av yrkesverksamma lärare vilket bidrog till vårt val.  

Det som kommer att jämföras är det material som eleverna kan ha tillgång till hela tiden, det vill 

säga det material som eleverna kan använda själva utanför klassrummet, och inte genomgångar i 

klassrum eller extra uppgifter som delas ut av läraren. Räkneuppgifter tillhörande de olika 

läromedlen kommer inte heller att jämföras. Nedan kommer en beskrivning av de läromedel som 

vi valt att analysera i detta arbete. Först kommer vi att presentera Matematik 5000, som är en 

lärobok och sedan Matematikvideos som är ett digitalt läromedel.  

5.2.1    Matematik 5000  

De läromedel i bokform vi har valt att använda oss av ingår i serien Matematik 5000. Detta 

läromedel finns olika serier som inriktar sig till olika program samt kurser. Matematik 5000 1a 

ingår i den röda eller den gula serien och är anpassad för kurs 1a. Den röda serien är inriktad för 

att passa serviceinriktade yrkesprogram och den gula inriktar sig på tekniskt inriktade 

yrkesprogram. Vi har valt att arbeta med den röda serien då vi har en större erfarenhet med de 

serviceinriktade yrkesprogrammen. Matematik 5000 1b ingår i den gröna serien och är inriktad 

för kurs 1b. Här inriktar sig serien mot det samhällsvetenskapliga programmet, 

ekonomiprogrammet, estetiska programmet och det humanistiska programmet. Matematik 5000 

1c ingår i den blå serien och är inriktad för kurs 1c. Denna inriktar sig mot det 

naturvetenskapliga programmet samt teknikprogrammet (Natur och Kultur, 2016). Förlaget som 

producerat läroböckerna heter Natur och Kultur. På deras hemsida beskriver de sina läromedel 

samt deras innehåll. De lovar att böckerna kan bidra till en varierad undervisning, där eleverna 

kan utveckla sina förmågor inom matematik, samt att de är väl anpassade till olika 

gymnasieinriktningar. Böckerna är framtagna att följa samma struktur och alla böcker innehåller 

åtta olika återkommande inslag. Dessa inslag är Aktiviteter, Blandade övningar, Historik, 

Repetition, Tema, Problemlösning, Kan du det här samt Svar, ledtråd och lösning. Natur och 
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Kultur menar även att böckerna är framtagna att passa de nya läroplanerna som kom 2011 (Natur 

och Kultur, 2016).  

Böckerna är uppbyggnad av avsnitt och delavsnitt. Innehållet i läroböckerna finns presenterat 

nedan i tabell 6, där avsnitten är markerade med fet text, och delavsnitt presenteras i en 

punktlista under varje avsnitts rubrik. Varje avsnitt har presenterats på samma rad för tydlighets 

skull, de presenteras i den ordning de kommer i läroböckerna. Efter varje avsnitt och delavsnitt 

finns det angivet på vilka sidor i de olika läroböckerna dessa återfinns. När vi har angett sidor har 

vi även tagit med de sidor där tillhörande uppgifter hittas till genomgångarna. Alla avsnitt finns 

inte med i alla böcker och när detta sker kommer vi att lämna rutan blank i tabell 6 nedan. När vi 

refererar till något avsnitt, delavsnitt eller temaavsnitt kommer vi att referera till tabell 6. Detta 

genom att vi kommer referera till nummer, bokstav och namn, till exempel hämtat från 1.a 

Ekvationer och uttryck. När vi refererar till samtliga böckerna, Matematik 5000 1a, Matematik 

5000 1b och Matematik 5000 1c kommer vi att referera till dem som läroböckerna (Alfredsson, 

Erixon, & Heikne, 2011a, 2011b; Alfredsson, Bråting, Erixon, & Heikne, 2011). 

Tabell 6: Innehåll i läroböckerna Matematik 5000 

 Matematik 5000 1a 

 
 Matematik 5000 1b  Matematik 5000 1c Sammanfattning 

av avsnittet 

1.a Ekvationer och 

uttryck, sida 152–

166 

1.b Uttryck och 

ekvationer, sida 

135–147 

1.c Algebraiska uttryck 

och förenklingar, sida 

98–106 

Avsnittet är en 

inledning till 

algebra, och 

förklarar vart 

begreppet algebra 

kommer ifrån, 

och hur man löser 

ekvationer.  

 • Algebra och 

uttryck, 152–

154 

• Vad menas 

med en 

ekvation? 155–

157 

• Att lösa 

ekvationer, 

158–159 

• Ekvationer 

med flera x, 

160–164 

• Problemlösning 

med 

ekvationer, 

165–166 

 • Uttryck, 134–

136 

• Vad menas med 

en ekvation? 

137–139 

• Att lösa 

ekvationer, 

140–142 

• Ekvationer med 

flera x, 143–147 

 • Algebraiska uttryck, 

98–100 

• Förenkling av 

algebraiska uttryck, 

101–103 

• Faktorisera, 104–

106 

2.a  2.b  2.c Linjära ekvationer och 

olikheter, sida 107–119 

Avsnittet 

beskriver vad en 

ekvation är, och 

hur den används. 

Avsnittet 

beskriver även 

  •  • Ekvations 

begreppet, 107–109 

• Ekvationslösningens 

grunder, 110–113 
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• Problemlösning, 

114–116 

• Olikheter, 117–119 

olika metoder för 

lösning av 

ekvationer. 

3.a  3.b Potensekvationer, 

sida 148–151 
3.c Potensekvationer, sida 

120–126 

Lösningar av 

potensekvationer  

 •  • Kvadrater och 

kvadratrötter, 

148–149 

• Ekvationen xn = 

a, 150–151 

•  • Enkla x2-ekvationer, 

120–121 

• Ekvationen xn = a, 

121–126 

4.a Formler och uttryck, 

sida 167–177 
4.b Formler och 

mönster, sida 152–

162 

4.c Formler och mönster, 

sida 127–137 

I avsnittet 

behandlas 

formelhantering 

och tolkning av 

formler.  
 • Beräkning med 

formler, 167–

169 

• Ställa upp och 

tolka formler 

och uttryck, 

169–177 

 • Beräkning med 

formler, 152–

154 

• Ställa upp och 

tolka formler 

och uttryck, 

155–159 

• Lösa ut ur 

formler, 160–

162 

 • Formler, 127–129 

• Mönster och 

formler, 130–131 

• Lösa ut ur formler, 

132–137 

5.a  5.b Olikheter och 

problemlösning, 

sida 163–168 

5.c  I avsnittet 

förklaras 

olikheter och 

problemlösning.    • Olikheter, 163–

165 

• Problemlösning, 

166–168 

 

6.a Undersök och 

bevisa, sida 178–181 
6.b Undersök och 

bevisa, sida 169–

177 

6.c Undersök och bevisa, 

sida 138–141 

I avsnittet tas det 

upp hur man 

undersöker, och 

hittar mönster i 

problemuppgifter.  
 • Uttryck och 

ekvationer med 

parenteser, 

178–179 

• Beskriva, 

troligöra och 

bevisa, 180–181 

 • Uttryck och 

ekvationer med 

parenteser, 

169–170 

• Faktorisera, 171 

• Ta bort 

parenteser, 

172–173 

• Beskriva, 

troligöra och 

bevisa,174–175 

 • Undersöka och 

bevisa, 138–141 

 

 

5.2.2    Matematikvideos  

Matematikvideos innehåller ca 375 matematikgenomgångar. Exakt antal genomgångar på 

hemsidan varierar, på grund av att hemsidan uppdateras kontinuerligt och genomgångar läggs till 

och tas bort. Det finns klipp och uppgifter till samtliga matematikkurser på gymnasienivå och för 

matematik på högstadienivå. När man kommer till hemsidan väljer användaren vilken kurs hen 

vill jobba med. När man valt kurs kommer man till ett rum med en lista med filmklipp. Till varje 
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filmklipp finns uppgifter samt en sammanfattning av videon. Eftersom man på gymnasiet läser 

olika inriktningar på kurserna i matematik är varje klipp markerat med en bokstav A, B eller C, 

för att berätta vilken kurs den är aktuell för. Filmklipp som är relevanta för mer än en delkurs är 

markerade med flera bokstäver. Detta gör att eleverna kan förbereda sig innan lektionen, repetera 

efter lektionen, samt förbereda sig inför prov. Hemsidan är till för att fungera som ett bra 

komplement till lärarnas undervisning, men är även utformad för att läraren inte längre ska 

behöva hålla några genomgångar. Läraren kan skapa kursgrupper för eleverna och när eleverna 

jobbar med uppgifter här kan läraren följa alla elevers resultat. Eleverna får även feedback och 

förklaringar efter de har jobbat med uppgifterna. Genom kursgruppen kan läraren även lägga ut 

läxförhör. Det finns färdiga läxförhör eller så kan läraren välja att göra ett eget eller komplettera 

ett redan befintligt läxförhör. Efter läxförhöret får läraren tillbaka en sammanställning av 

resultatet, både på individnivå och som kurssammanfattning. Tanken bakom hemsidan beskrivs 

av skaparna, Rydbrand och Karp, som att läraren ska få mer tid över till att hjälpa eleverna och 

vara en mer pedagogisk lärare (Rybrand & Karp, 2016). 

De olika avsnitten från Matematikvideos hemsida som vi kommer att behandla i detta arbete 

kommer att presenteras i tabell 7 nedan. När vi refererar till ett specifikt avsnitt kommer vi ange 

det med namnet som skaparen har gett klippet och med ordningsföljdsnumret. Allt material ifrån 

Matematikvideos har transkriberats. När vi refererar till ett citat ifrån klipp är dessa tagna ur vår 

transkribering av Matematikvideos. Vi kommer att referera till läraren som talar i 

Matematikvideos som talaren.  
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Tabell 7: Innehåll i det internet baserad läromedlet Matematikvideos 

Klipp Kurs Tid i 

minuter 

Klippet behandlar: 

1. Vad är algebra? ABC 7:04 Genomgång av grundläggande komponenter som bygger upp 

en ekvation och ett exempel på när man kan använda en 

ekvation. 

2. Förenkla 

algebraiska uttryck  

ABC 5:14 Genomgång hur man förenklar uttryck genom att beskriva 

vilka algebraiska uttryck som är av samma sort, det vill säga 

utryck av samma grad.  

3. Multiplicera och 

Dividera 

algebraiska uttryck  

ABC 6:50 Behandlar hur potensreglerna används vid multiplikation och 

division vid beräkning av ekvationer. 

4. Faktorisering ABC 4:35 Genomgången börjar med att visa hur man faktoriserar heltal, 

till exempel att tolv kan skrivas som fyra multiplicerat med 

tre. Sedan går talaren igenom hur man kan använda samma 

tankesätt för att faktorisera ekvationer.  

5. Ekvationer – Så 

funkar dom 

ABC 4:56 I klippet förklarar talaren vad en linjär ekvation är med hjälp 

av ett exempel och går sedan igenom grunderna för linjär 

ekvationslösning. Behandlar att det måste finnas likhet mellan 

höger- och västerled.  

6. Lösa ekvationer – 

Metod 

Ekvationslösning 

ABC 5:06 Genomgång av hur man löser en förstagradsekvation.  

7. Träna mer 

ekvationer 

ABC 8:13 Genomgång av hur man löser förstagradsekvationer när 

variabeln x är en del av ett bråk. Avslutar med att visa hur 

man kan använda ekvationer vid problemlösning.  

8. Träna mer 

ekvationer 2 

ABC 5:01 Genomgången bygger vidare på föregående klipp och 

behandla ekvationer som innehåller bråk samt går igenom 

ekvationer som innehåller parenteser.  

9. Linjära olikheter BC 5:46 Behandlar begreppet linjär olikhet. Talaren går igenom hur 

man löser olikheter av enklare karaktär.  

10. 

Potensekvationer 

BC 4:14 Genomgång av hur man löser en ekvation där den okända 

variabeln finns i basen i en potens. Behandlar även två olika 

lösningsmetoder.  

11. Problemlösning 

Algebra  

BC 13:18 Behandlar fyra olika problemuppgifter och löser dessa med 

ekvationslösning.  
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5.3    Metoddiskussion 

Vid en kvalitativ textanalys är forskaren inte skild från det fenomen som studeras, vilket kan leda 

till att forskarens egna åsikter kan avspegla sig i undersökningen (Barajas Eriksson, Forsberg, & 

Wengström, 2013). Då vi har en kvalitativ textanalys som bottnar i hermeneutiken kan det göra 

att våra åsikter kan ha avspeglats i studien på grund av att vi har i vår skolgång enbart använt oss 

av läroböcker som basmaterial och vår skoltid har varit inriktad på procedurer. Ett problem som 

kan uppkomma utifrån de förutsättningarna kan vara att vi blir väldigt kritiska mot material som 

vi själva inte använt oss av eller att vi blir mer kritiska mot det material som vi själva använt, 

men det kan även vara tvärtom att vi är positiva utifrån gamla erfarenheter eller mot nytänkande 

material. Trots detta har vi valt att ha en textanalys som bottnar i hermeneutiken, då vi vill 

ompröva vår kunskap om läromedel. Att vi vill ompröva vår kunskap om läromedel bottnar sig i 

att vi vill som lärare kunna ge eleverna en så god chans som möjligt att utveckla matematiska 

förmågor och få en så god matematisk grund som möjligt. 

Ytterligare en felkälla kan vara att vi inte hittar delar av materialet som uppfyller de punkter för 

algebra ur det centrala innehållet eller som ger eleverna chansen att utveckla de sju förmågorna 

via de aspekterna som vi kopplas ihop med forskning gällande algebrainlärning. Detta behöver 

inte betyda att materialet inte behandlar alla punkter ur det centrala innehållet eller ger eleverna 

chans att träna på de sju förmågorna utan att detta kan vara en följd av att vi enbart valt att 

studera de kapitlet som presenterar algebra. Trots detta har vi fått gjort denna avgränsning på 

grund av hänsyn till att vi har begränsat med tid.  

Med argumenten ovan som grund har vi valt att ha en kvalitativ ingång. Hade vi valt en 

kvantitativ ingång hade vi istället fått fokusera på hur ofta av en viss typ av presentation av 

uppgift sker eller på hur många platser något behandlas (Backman, 1998). Med en kvantitativ 

studie har vi kunnat få en uppfattning om hur välanpassade läromedlen är till kurserna men vi 

hade inte kunnat få en uppfattning av om läromedlen ger eleverna chansen att utveckla de sju 

förmågorna. På grund av att vi är intresserade av om läromedel ger eleverna chansen att utveckla 

de sju förmågorna har vi valt en kvalitativ textanalys.   
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6. Resultat 

Detta avsnitt kommer att behandla resultatet av vår undersökning och är uppdelat i två delar. I 

den första delen har vi kontrollerat om läromedlen behandlar de centrala innehållet som finns 

sammanfattat i tabell 2 för kurs 1a, 1b och 1c som berör algebra. I den andra delen jämför vi 

båda läromedlen mot tabell 7 för att se om det tre aspekterna som vi kopplat till de sju 

förmågorna från styrdokumenten kan urskiljas i läromedlen.  

6.1    Centralt innehåll 

Avsnittet som berör det centrala innehållet har blivit uppdelad i två delar. I den första delen 

kontrollerar vi om de olika begreppen som ska tas upp i kurserna 1a, 1b och 1c återfinns i 

läromedlen. I den andra delen undersöker vi om det centrala innehållet för kurs 1a, 1b och 1c 

uppfylls av läromedlen.  

6.1.1    Centrala begrepp   

I det centrala innehållet för kurs 1a, 1b och 1c finns vissa begrepp utskrivna som läraren måste 

behandla, exempel på dessa är begreppet linjära ekvationer. Vilka begrepp utöver de begrepp 

som explicit nämns i det centrala innehållet som viktiga för de olika kurserna måste läraren själv 

göra en tolkning av (Skolverket, 2011a). Exempel på begrepp som inte nämns i det centrala 

innehållet är Vänster- och Högerled. Detta begrepp kan hjälpa till att öka förståelsen för 

exempelvis begreppen som linjär olikhet eller linjär ekvation.   

Nedan i tabell 8, kan en jämförelse av vilka begrepp som presenteras i läromedlen ses, där 

begrepp som vi anser är grundläggande inte behandlas, exempelvis multiplikation, addition, 

subtraktion och division. Begrepp som explicit nämns i det centrala innehållet är markerat med 

fet stil, vilket även kan ses i tabell 2. Varje begrepp har en egen rad för lättare jämförelse av 

vilka begrepp som behandlas och vilka som är gemensamma för kurserna samt läromedlen.  
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Tabell 8: Begrepp i de olika läromedlen 

                                                         

 

Matematik 5000 

1a  

Matematik 5000 

1b 

Matematik 5000 

1c 

Matematikvideos 

för kurs ABC 

Matematikvideos 

för kurs BC 

Algebra Algebra Algebra Algebra Algebra  

Uttryck Uttryck Uttryck Uttryck Uttryck 

Variabel  Variabel  Variabel Variabel Variabel  

   Term Term 

Förenkla Förenkla Förenkla Förenkla Förenkla  

Ekvation Ekvation Ekvation Ekvation Ekvation 

  Linjär ekvation  Linjär ekvation 

 Exponent Exponent Exponent Exponent 

 Koefficient  Koefficient Koefficient Koefficient  

Prövning Prövning Prövning   

Formel Formel Formel    

Bevis  Bevis Bevis   

Multiplicera in Multiplicera in Multiplicera in  Multiplicera in  Multiplicera in 

VL och HL VL och HL VL och HL VL och HL VL och HL 

   Distributiva lagen Distributiva lagen 

 Faktorisera  Faktorisera Faktorisera Faktorisera 

 Faktor Faktor Faktor Faktor 

 Lösning Lösning  Allmän lösning Allmän lösning 

 Rot/rötter Rot/rötter Rot Rot 

 Olikhet Olikhet  Olikhet 

 Olikhetstecken Olikhetstecken  Olikhetstecken  

    Linjär olikhet 

 Kvadratroten  Kvadratroten   Kvadratroten  

  Kubikroten   

 Potensekvationer Potensekvationer  Potensekvationer 

 

Genom att studera begreppen i tabellen ovan kan det konstateras de explicita begreppen är till 

stor del lika, och att det enbart är vissa implicita begrepp som skiljer de olika läromedlen åt. De 

explicita begreppen som skiljer sig åt, är en avsaknad av begreppet linjära ekvationer i 
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Matematik 5000 för kurserna 1a och 1b samt för Matematikvideos avsedda för kurs 1a. På 

samma sätt kan vi se en avsaknad av behandling av ordet linjär olikhet i läromedlet Matematik 

5000 för kurserna 1b och 1c.  

 

6.1.2    Centralt innehåll för algebra i relation till läromedlen 

I detta delavsnitt kommer vi undersöka om de utvalda läromedlen behandlar det centrala 

innehållet för algebra för kurserna 1a, 1b och 1c. Varje punkt från det centrala innehållet som 

berör algebra från Tabell 2 har skrivits ut som en rubrik nedan. I varje rubrik kommer det framgå 

vilka kurser som ska behandla detta innehåll.  

6.1.2.1    Metoder för att lösa linjära ekvationer, för kurs 1a 

Begreppet linjär ekvation nämns varken i Matematikvideos eller Matematik 5000 för kurs 1a. 

Dock ges eleverna verktyg för att lösa linjära ekvationer i både Matematikvideos samt i 

läroböckerna. Detta kan utläsas i tabell 6 samt 7, där det finns delavsnitt i de båda läromedlen 

som berör linjära ekvationer.  

6.1.2.2    Generalisering av aritmetikens räknelagar till att hantera algebraiska uttryck, för 

kurs 1c 

Båda läromedlen, Matematikvideos och Matematik 5000 för kursen 1c, behandlar de 

grundläggande räknesätten i algebra. I Matematik 5000 1c kan exempel på detta urskiljas i den 

delen Undersöka och bevisa. Här visas tre olika typer av lösningar till ett problem. De två första 

visar hur man kan lösa problemet genom att undersöka ett eller flera specialfall, för sedan i den 

tredje kunna generalisera problemet med en formel för att visa att det gäller för alla lösningar, i 

detta fall för alla möjliga baser och höjder på en rektangel. Det kan ses i bild 2 nedan.  
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Detta görs även genomgående i Matematikvideos och ett exempel på detta kan ses i klipp 4 

Faktorisering, där klippet börjar med att talaren förklarar hur faktorisering kan ske numeriskt för 

att sedan applicera detta på algebraiska uttryck. Detta kan ses i citaten nedan från klipp 4, 

Faktorisering. 

Och ofta brukar faktorisering också kallas för att bryta ut en faktor eller största möjliga faktorn. Så nu har 

jag nämnt ett antal olika begrepp som faktor, produkt och att bryta ut faktorer. Och jag ska försöka 

förtydliga dessa begrepp lite till. Om exempelvis multiplicerar tre med två får vi sex. Då kallas de tal vi 

multiplicerar med varandra för faktorer och resultatet kallas för en produkt. När men faktoriserar delar man 

alltså upp en produkt i faktorer. Exempelvis så skulle vi kunna faktorisera talet tolv som vi här kan kalla för 

en produkt. Då skulle vi kunna dela upp tolv i faktorerna två och sex eller i faktorerna två, två och tre. Och 

när de multipliceras med varandra så får vi ju produkten tolv. Dessa tal kallas då för faktorer .… Vi ska ta 

ett sista exempel på hur det här kan se ut och nu ska vi faktorisera tre x minus tre x upphöjt till två plus sex. 

Och här har vi nu tre stycken termer istället för två som du har sett tidigare. Och vi skriver ut uttrycket på 

det här sättet, här har vi tre multiplicerat med x minus tre multiplicerat med x upphöjt i två plus tre 

multiplicerat med två. Och här har nu termerna siffran tre gemensamt så det kan vi bryta ut ur det här 

uttrycket. Och då skulle vi få faktoriseringen tre multiplicerat med parentesen x minus x kvadrat plus två. 

Här går det inte att faktorisera mer, det går inte att bryta ut en större faktor i det här fallet så där är vi klara. 
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6.1.2.3    Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler, för 

kurs 1a samt 1b 

I läroboken Matematik 5000 1a, finns olika teman som kan kopplas till olika inriktningar. De två 

teman som finns med i delen som behandlar algebra är Vikt och hälsa samt Hastighet- sträcka- 

tid. Temat Vikt och hälsa, kan både kopplas till samhällsinriktade program men även till ett av de 

examensmål som finns för vård och omsorgsprogrammet som ska behandla hälsa (Skolverket, 

2011a). Temat Hastighet- sträcka- tid kan kopplas till fordons- och transportprogrammet, och 

dess examensmål (Skolverket, 2011a). Temat Hastighet -sträcka -tid finns även med i Matematik 

5000 1b, och är det enda temaavsnittet i kapitlet om algebra i matematik 5000 1b. Detta tema kan 

inte relateras till elevernas inriktning, utan kan enbart kopplas till deras samhällsliv, eftersom 

kurs 1b inriktar sig mot samhällsvetenskapliga programmet, ekonomiprogrammet, estetiska 

programmet och det humanistiska programmet. I Matematikvideos sker ingen koppling till 

relevanta formler för karaktärsämnena, eller kopplingar till olika inriktningar. Detta saknas för 

både kurs 1a och 1b i Matematikvideos. I båda läromedlen sker en tydlig hantering av 

algebraiska uttryck kontinuerligt. 

6.1.2.4    Begreppet linjär olikhet, för kurs 1b samt 1c  

I båda läromedlen går man igenom grunderna för olikheter. I läroböckerna Matematik 5000 1b 

och 1c förklaras vad en olikhet är med figur, formel och i ord. De går även stegvis igenom hur 

man sätter upp ett uttryck och behandlar grunderna för att lösa en olikhet. I genomgången av 

olikheter har läroböckerna även ett klätt problem med en kaffekopp, för att visa att olikheter kan 

användas vid problemlösning. Matematikvideos går igenom olikheter på liknande sätt men 

skillnaden är här att de inte har med något klätt problem utan de har istället med en minnesregel 

för att visa hur olikhetstecknen ska användas. Minnesregeln presenteras på följande sätt av 

talaren i klipp 9, Olikheter: 

Och en bra minnesregel är att man tänker sig en krokodil här va. Här har vi en mus, en krokodil och en 

kossa. Och ni ser ju hur krokodilen gärna vill äta upp kossan men inte musen och den här minnesregeln 

innebär då att krokodilgapet alltid pekar mot det som är större. Krokodilen är alltså mer sugen på en stor fet 

kossa än en liten mus. Och hur använder man då de här symbolerna kan man ju då fundera på också. 

 

6.1.2.5    Algebraiska och grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer och olikheter 

samt potensekvationer, 1b samt 1c 

I båda läromedlen ges metoder för att lösa linjära ekvationer och olikheter samt potensekvationer 

algebraiskt. Detta kan ses i tabell 6 samt 7. I läroböckerna Matematik 5000 för kurserna 1b och 
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1c skiljer det sig åt vid presentationen av linjära ekvationer. I Matematik 5000 1c presenteras 

detta i ett avsnitt som heter Linjära ekvationer och olikheter. I Matematik 5000 1b presenteras 

ekvationer i ett avsnitt som heter, Ekvationer och uttryck och i denna del presenteras aldrig hela 

begreppet linjära ekvationer utan man kallar det enbart för ekvationer. Ekvationerna i Matematik 

5000 1b är även av enklare karaktär i början jämfört med de ekvationer som presenteras i 

Matematik 5000 1c. Exempel på detta kan ses i tabell 8, där fler begrepp behandlas i kurs 1c än 

1b då man går djupare i 1c 

Hela begreppet linjära ekvationer presenteras i Matematikvideos för kurs 1b och 1c. I klipp 1, 

Vad är algebra presenterar talaren första gången en linjär ekvation men använder här inte 

begreppet linjär.  Begreppet linjär presenteras inte förens i klipp 8, Linjär olikhet. 

Båda läromedlen behandlas även potensekvationer. Upplägget skiljer sig åt i de olika läromedlen 

Matematikvideos, Matematik 5000 1b och Matematik 5000 1c. Potensekvationer behandlas i 

Matematikvideos i klipp 10, Potensekvationer, där elever får två lösningsmetoder för att lösa 

potensekvationer. I Matematik 5000 1b och 1c behandlas potensekvationer genom att eleverna 

först får behandla enkla andragradsekvationer för att senare behandla generella lösningar av 

potensekvationer. Detta kan ses i tabell 6.   

Gemensamt för läromedlen är att de inte behandlas hur linjära ekvationer, linjära olikheter eller 

potensekvationer kan lösas grafiskt. Detta behöver dock inte betyda att det inte behandlas i 

läromedlen, utan det kan behandlas i ett senare kapitel eller klipp som vi valt att inte analysera.  

6.2    Aspekter för algebrainlärning kopplat till de sju förmågorna  

I denna del kommer vi urskilja om de tre aspekterna, Progression, Nyttoaspekten samt Multipla 

representationsformer kan påträffas. Dessa aspekter har vi kopplat till de sju förmågorna som 

eleverna ska få chans att träna på, hur denna koppling gjort kan ses under avsnittet Tidigare 

forskning och teori. För att urskilja om dessa aspekter uppfylls har vi i avsnittet nedan lyft delar 

av läromedlen där dessa aspekter påträffas.  

6.2.1    Progression  

Förmågorna (1) använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband 

mellan begreppen samt (2) hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och 

med verktyg är två förmågor som bygger på progression. Grunden till att dessa förmågor bygger 

på progression är något som vi behandlar i Tidigare forskning. Progression kan urskiljas i båda 
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läromedlen. Detta kan ses genom att genomgångarna bygger på tidigare kunskap om exempelvis 

begrepp, procedurer eller operationer som behandlas tidigare i läromedlen.  

I läroböckerna går det att se progression genom att läroböckernas genomgångar bygger på 

varandra, vilket kan ses i tabell 6.  I tabellen kan man exempelvis se att i avsnittet 

Ekvationer och uttryck följs av delavsnitten, Vad menas med en ekvation? och Att lösa 

ekvationer. I det första delavsnittet presenteras vad en ekvation är, för att i det senare 

avsnittet använda kunskapen för att lösa ekvationer. I bild 3 till nedan kan detta ses då 

första exemplet Vilket värde har uttrycket som är hämtat ifrån avsnittet Vad menas med en 

ekvation och det undre exemplet Undersökning genom prövning kommer ifrån avsnittet Att 

lösa ekvationer. 

  

I den första delen förklarar hur man löser en ekvation då den okända variabeln är given, 

och i den andra delen förväntas eleven använda sig av denna kunskap för att kunna avgöra 

den okända variabeln. Det går att se en klar röd tråd i läromedlen som påvisar progression. 

Att genomgångarna blir mindre detaljerade i läroböckerna kan exempelvis ses vid 

jämförelse av bild 4 nedan som är hämtat från avsnittet Vad menas med en ekvation?, med 
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bild 3. Det kan då utläsas att genomgången i bild 4 är med detaljerad än i bild 3.Detta 

indikerar på att genomgångarna blir mindre uppstaplade.  

På samma sätt kan progression ses i Matematikvideos.  Ett exempel på att begrepp bygger på 

varandra kan ses i citaten nedan som är tagna ur klipp 1, Vad är algebra? och klipp 2, Förenkla 

algebraiska uttryck. 

Klipp 1, Vad är algebra?  

 

Okej, vi skall kika på vad de olika delarna i ett så kallat algebraiskt uttryck kallas och vad uttryckets grad 

är. Så vi tar fram det algebraiska uttrycket tre x upphöjt i tre plus två x minus två. Varje del i detta 

algebraiska uttryck som separeras med addition eller subtraktion kallas för en term och varje term 

innehåller också i sig olika delar. Så om vi bara kikar på tre x upphöjt i tre så gäller att trean är en 

koefficient, x:et är en variabel och upphöjt i tre, ja det är en exponent. Den här exponenten kan vara viktig 

att fundera kring, för det nämligen så att den högsta exponenten anger det algebraiska uttryckets grad.  

 

Klipp 2, Förenkla algebraiska uttryck 

Vi ska nu ge oss in på hur man kan förenkla algebraiska uttryck genom att addera och subtrahera termer 

som är av samma sort. När man räknar ihop saker som är av samma sort kan vi kanske jämföra det med att 

vi har två lövträd och ett stort antal granar. Och man kan då räkna ihop lövträden för sig och granarna för 

sig. Men när det gäller algebra så säger man istället att termerna är av samma sort om de har samma 

exponent till variabeln 

 

I det första citatet förklarar talaren begreppen term, exponent, koefficient och variabel. I 

det andra citatet använder talaren sig av begreppen igen, utan att förklara vad begreppen 

betyder, då talaren bygger sin genomgång på att lyssnaren redan har en förståelse för 

begreppens betydelse.  



36 
 

Ett exempel på att genomgångarna blir mindre uppstaplade i Matematikvideos, kan ses vid 

jämförelse med ett av de tidigare klippen i avsnittet om algebra med ett av de senare. Vi har här 

valt att jämföra Klipp 6, Lösa ekvationer – Metod Ekvationslösning med Klipp 11, 

Problemlösning Algebra. Citat från dessa klipp kan ses nedan.  

Klipp 6, Lösa ekvationer – Metod Ekvationslösning: 

Så här har vi tre x plus tio som är lika med två x plus tjugo, och då gör vi så att vi siktar in oss på den 

minsta siffran först, och det är ju lika med plus tio. Och så försöker vi att få bort den. Och då gör vi så att vi 

tar bort den med minus tio på båda vänsterledet och högerledet. Då får vi tre x plus tio minus tio lika med 

två x plus tjugo och så lägger vi till minus tio även i högerledet. Och då får vi att tio minus tio är noll och 

tjugo minus tio är tio så det där blir lika med tre x lika med två x plus tio. Nu gör vi så att vi siktar in oss på 

den minsta variabeln som är lika med två x, och så tar vi och tar bort den genom att minus två x i både 

högerledet och vänsterledet och då kommer vi att få att x är lika med tio för tre x minus två x är lika med 

bara x och två x minus två x är lika med noll så det försvinner helt. Så då har vi lösningen där, x är alltså 

lika med tio. 

Klipp 11, Problemlösning Algebra: 

Vi börjar med att lösa ekvationen 5985(1-y) =5285. Det första vi gör är att multiplicera in 5985 i 

parentesen så att vi helt enkelt får 5985 minus 5985y lika med 5285. Okej nu måste vi ta reda på y och då 

börjar vi med att ta minus 5285 på båda sidor om likhetstecknet. Då får vi 700-5985y=0. Sedan kan vi göra 

så att vi lägger till 5985y på båda sidor av likhetstecknet så att vi får 700 = 5985y. Och sist för att få fram y 

behöver vi bara dividera med 5985 och då får vi fram att y är lika med 0,117. 

I det första citatet förklarar talaren vad hen gör, och varför hen vill göra operationen. Hen räknar 

även ut enklare operationer, till exempel tio minus tio eller tjugo minus tio, alla steg av 

beräkningen finns med. I nästa citat utförs samma typ av operation, men talaren beskriver här 

enbart vad som görs och inte hur enklare operationer utförs, exempelvis som addition, 

subtraktion och multiplikation. Genom att jämföra dessa klipp kan man se att språket blir mindre 

inriktat på hur man utför vissa operationer, och mer inriktat på att använda operationerna för att 

lösa problem. Att talaren hoppar över de enklare stegen tyder på att talaren utgår ifrån att elever 

ska ha tidigare kunskap om användningen av operationen, då det tagits upp i tidigare klipp 

flertalet gånger.  

6.2.2    Nyttoaspekten  

För att öka meningsfullheten med matematik är det fördelaktigt att arbeta med kontextklädda 

problem istället för enbart klädda problem. Skillnaden på dessa begrepp är att kontextklädda 

problem innebär att problemet sätts i en relevant och/eller verklighetsanpassad kontext för 

eleverna istället för att enbart klä problemen i en kontext som är relevant. Genom att elever får 

möjlighet arbeta med kontextklädda problem ges eleverna möjlighet att träna på förmågorna (4) 
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tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en 

modells egenskaper och begränsningar samt (7) relatera matematiken till dess betydelse och 

användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.  

I läroböckerna finns det inte bara uppgifter med klädda problem, utan även kontextklädda 

problem med en anpassning till karaktärsämnen eller samhällsliv. I bild 5, nedan kopplas 

begreppen BMI, midje-höft-kvot och midjemått till matematiken och visar eleverna att 

matematiken kan appliceras på elevernas vardagsliv. 

 

I läroböckerna finns det även klädda problem, som behandlar exempelvis antalet kaffekoppar, 

mackor, kakor och juice som du kan köpa för en viss summa. Detta kan ses i bild 5.  

I Matematikvideos finns det problem som satts i en kontext, men är enbart klädda problem. Detta 

karakteriseras av att det är verklighetsförankrade problem, men att de inte är relevanta för 

elevernas samhällsliv eller yrkesliv. I Matematikvideos finns exempelvis genomgång av 

problemuppgifter, där man ska räkna ut sidorna på en gräsmatta eller hur mycket en mango 

kostar om, man köpte en mango samt fyra bananer, och betalade tjugofyra kronor. Detta är typisk 

klädda problem, som inte bidrar med någon nytta för eleven i deras vardagsliv. Den kunskap som 

eleven får ut ur dessa typer av uppgifter är inte funktionell, det vill säga tillgänglig och 
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användbar vid behov för eleverna. Det finns ingen anpassning av problemuppgifter till de olika 

gymnasieprogrammen då Matematikvideos används till flera kurser. 

6.2.3    Multipla representationsformer  

Multipla representationsformer kan som behandlat i avsnittet Tidigare forskning och teori ske på 

olika sätt. Detta kan ske genom variation av lösningsmetod eller genom variation av 

representationsformer. Genom att elever kan tolka och utrycka sig inom matematiken på fler än 

ett sätt får elever verktyg för att (6) kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt 

och i handling, (3) formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda 

strategier, metoder och resultat samt att (5) följa, föra och bedöma matematiska resonemang. Vi 

har valt att granska tre olika typer av variation av representationsformer. De tre typerna av 

variation vi valt är att man presenterar uppgiften med ord samt formel, ord samt figur eller med 

ord, formel samt figur.  

Variation av lösningsmetoder i Matematikvideos återfinns i det klipp 10, Potensekvationer. Där 

presenteras två olika metoder för att lösa potensekvationer, dock är Potensekvationer det enda 

stället som behandlar denna typ av variation. I läroböckerna återfinns ingen motsvarande 

variation där eleverna ges redskap för olika lösningsmetoder.  

Variation av representationsformer kan vi urskilja i båda läromedlen. Nedan kommer vi att 

presentera två exempel på vad vi anser är variation. I bild 6 från Matematikvideos nedan visas ett 

exempel där man presenterat innehållet med ord, figur och formel.  
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Ett exempel på när innehållet presenteras med ord och formel kan ses i Matematik 5000 1b och 

presenteras i bild 7 nedan. I bilden kan man se att i de två första uppgifterna representeras av 

enbart formel för att i den tredje delen presenteras även av ord. Liknande variation av 

representationsformer kan även ses i bild 3 och 4.  

 

Variation med figur och ord kunde vi inte urskilja i något av läromedlen. I vilken utsträckning vi 

kan se variation av olika typer i de olika läromedlen för de olika kurserna presenteras i tabell 9 

nedan. I tabellen har vi sammanfattat hur mycket variation av representationsformer vi kan 

urskilja.   
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Tabell 9: Sammanställning av variation   

Antal 

genomgångar: 

Matematik 

5000 1a 

Matematik 

5000 1b 

Matematik 

5000 1c 

Matematik

videos 

ABC 

Matematik

videos BC 

Variation av 

lösningsmetod 

-  - - - 1 

Som presenteras 

med figur och ord  

- - - - - 

Som presenterar 

med ord och 

formel 

9 15 13 8 11 

Som presenterar 

med ord, figur 

och formel 

5 5 2 3 5 

Totalt antal 

presentationer  

9 15 13 8 11 

 

6.2.4    Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi kan se de tre olika aspekterna i båda läromedlen. Vi 

har sammanställt vårt resultat i tabell 10 nedan.  
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Tabell 10: Sammanställning av aspekterna i läromedlen 

 Matematikvideos  Matematik 5000 

Progression Progression kan ses genom 

att operationerna görs i färre 

steg samt att genomgångarna 

bygger på tidigare 

behandlade begrepp. 

Progression kan ses genom 

att operationerna görs i färre 

steg samt att genomgångarna 

bygger på tidigare 

behandlade begrepp. 

Nyttoaspekten Det finns inga kontextklädda 

problem som eleverna kan 

relatera till, finns dock klädda 

problem.  

Det finns kontextklädda problem 

som kan relateras till elevers 

samhällsliv och för vissa elevers 

yrkesliv. Finns även klädda 

problem.  

Multipla representationsformer  Variation av hur operationer 

presenteras kan återfinnas 

samt att man presenteras 

variation av lösningsmetod.  

Variation av hur operationer 

presenteras kan återfinnas dock 

presenteras ingen variation av 

lösningsmetod.   
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7.  Diskussion  

Nedan kommer resultatet från denna undersökning att kopplas ihop med det centrala innehållet 

för kurserna matematik 1a, 1b och 1c samt att resultatet kommer kopplas ihop med forskning 

som tidigare gjorts gällande algebrainlärning i relation till de sju förmågorna. Detta för att 

besvara arbetets frågeställningar samt syfte, att undersöka om läromedlen behandlar det centrala 

innehållet för algebra på gymnasienivå och om eleverna får chans att träna samt utveckla de sju 

förmågorna som finns i styrdokumenten. Vi kommer även behandla undersökningens betydelse 

för vår framtida yrkesroll. 

7.1    Behandlar läromedel för matematik på gymnasienivå det centrala innehållet 

för algebra för kurserna matematik 1a, 1b och 1c? 

Vi har valt att sammanfatta hur väl vi tycker att det centrala innehållet uppfylls i läromedlen med 

en tabell. I tabell 11 nedan, har vi sammanfattat hur väl vi anser att punkterna ur det centrala 

innehållet uppfylls, graderat med siffrorna 0 till 2. Där 0 betyder att punkten inte uppfylls, 1 om 

vi tycker att delar av punkten uppfylls och 2 då vi tycker att hela punkten uppfylls.  

Tabell 11: Punkter i det centrala innehållet som behandlar algebra 

 Ska behandlas i 

kurs 

Behandlas i 

matematikvideos 

Behandlas i 

läroböcker 

Metoder för att lösa linjära 

ekvationer 

1a 2 2 

Generalisering av aritmetikens 

räknelagar till att hantera 

algebraiska uttryck 

1c 2 2 

Hantering av algebraiska uttryck 

och för karaktärsämnena 

relevanta formler 

1a 1 2 

1b 1 1 

                                 Begreppet 

linjär olikhet    

1b 1 1 

1c 1 1 

Algebraiska och grafiska metoder 

för att lösa linjära ekvationer och 

olikheter samt potensekvationer 

1b 1 1 

1c 1 1 

 

Ur tabellen kan utläsas att ingen punkt ur det centrala innehållet har fått 0, vilket innebär att alla 

punkter kan urskiljas. Det kan utläsas att det enbart är två punkter som vi anser behandlas helt 

och tydligt i båda läromedlen, och därmed fått graderingen 2. De två punkterna är Metod för att 
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lösa linjära ekvationer i kurs 1a och Generalisering av aritmetikens räknelagar till hantering av 

algebraiska uttryck i kurs 1c. 

Punkten Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler för kurs 

1a och 1b har fått en 2 för 1a och en 1 för 1b i läroböckerna, Matematik 5000. I Matematikvideos 

har vi gett både kurs 1a och 1b varsin 1. Anledningen till det är för att vi inte kan se exempel 

med en tydlig koppling till elevers samhällsliv eller karaktärsämnena för Matematik 5000 1b 

samt för Matematikvideos. I Matematik 5000 1a ser vi dock att det sker en koppling till elevers 

samhällsliv och karaktärsämnen i de temauppgifter som finns. Resterande två punkter, 

Algebraiska och grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer och olikheter samt 

potensekvationer och Begreppet linjär olikhet har enbart fått ettor. Detta beror på att det är vissa 

delar av punkten som inte uppfylls enligt vår mening. Ett exempel på detta är att linjära 

ekvationer, linjära olikheter samt potensekvationer inte behandlas grafiskt. Om detta sker i 

senare delar av läromedlen kan vi i detta arbete inte sluta oss till då det ligger utanför vårt urval.   

Vi anser att båda läromedlen uppfyller de olika punkterna i det centrala innehållet till större del. 

Den skillnad vi sett mellan läromedlen är att Matematikvideos saknar en anpassning till de olika 

inriktningarna på gymnasieprogrammen, men vi anser att läromedlen presenterar likvärdiga 

operationer, procedurer samt begrepp. Detta kan ses i tabell 8 där det kan konstateras att 

begreppen följer varandra, och att i stor sett samma begrepp presenteras samt vid jämförelse av 

tabell 6 samt 7 kan man konstatera att läromedlens avsnitt följer varandra.  

7.2    Får elever chans att via läromedel på gymnasienivå utveckla de sju förmågor 

som ska utvecklas på gymnasienivå inom algebra? 

För att elever ska få chans att utveckla och träna de sju förmågorna som elever ska utveckla på 

gymnasienivå har vi tagit fram tre aspekter som bottnar sig i forskning gällande algebrainlärning. 

Dessa tre aspekter har vi kopplat ihop den med de sju förmågorna från styrdokumenten. De tre 

aspekterna är Progression, Nyttoaspekten och Multipla representationsformer. Varje aspekt har 

fått en rubrik och under varje rubrik kommer vi att lyfta vilka förmågor som vi anser att eleverna 

får chans att träna på via läromedlen.  

7.2.1    Progression 

Utifrån resultatet av vår undersökning kan det konstateras att båda läromedlen bygger på 

progression. Detta kan ses utifrån det som Smith & Stein (2014), säger att progression innebär att 
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begrepp och genomgångar bygger på varandra och blir mindre uppstaplade. I början av alla 

avsnitt i de läromedlen vi analyserat, är genomgångarna av enklare karaktär vilket visar eleverna 

hur de (2) hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg. Att 

elever behärskar att lösa standarduppgifter stämmer väl överens med det som behandlas tidigare i 

arbetet med att elever ofta löser ekvationer av enklare karaktär (Bergsten, Häggström, & 

Lindberg, 1997). Progression där begrepp presenteras genom att man relaterar dessa till redan 

kända begrepp är något som återfinns i båda läromedlen, detta leder till att eleverna här får träna 

på att (1) använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan 

begreppen. Men vi anser att dessa begrepp enbart presenteras i kända miljöer med skapade 

problem vilket kan leda till att elever löser ekvationer mekaniskt, utan att förstå sig på de regler 

som finns inom matematiken eller förstår vad de faktiskt gör (Bergsten, Häggström, & Lindberg, 

1997; Vygotskij, 2012). Detta kan även relateras till resultatet från TIMSS Advanced 2015, där 

svenska elever presterade dåligt inom det kognitiva området veta (Skolverket, 2016b). Att 

eleverna presterar dåligt innebär att svenska elever har svårt att minnas och känna igen fakta, 

procedurer samt begrepp, då dessa delar bygger upp det kognitiva området veta. Att elever har 

svårt att minnas och känna igen fakta, procedurer samt begrepp kan bidra till att elever löser 

uppgifter mekaniskt, då de inte förstår eller känner igen de bakomliggande procedurerna (Arıkan, 

2015). 

7.2.2    Nyttoaspekten 

För att elever ska kunna lära sig ny kunskap ska elever enligt NCTM kunna relatera den nya 

kunskapen till tidigare lärd kunskap eller erfarenheter (NCTM, 2000). För att eleven ska få en så 

tydlig bild som möjligt av begrepp, proceduren samt operationen ska det presenteras med 

variation i en verklighetskontext. Att elever enbart möter begrepp som finns i skapade miljöer 

ger elever en snäv bild av begreppet, (Harvey & Averill, 2012; Marton, Dahlgren, Svensson, & 

Säljö, 2016; MacGregor, 2004; Persson, 2005, 2010). I läroböckerna får eleverna chans att möta 

matematiska begrepp i en miljö som är skapad för att fånga elevernas intresse, i den typ av 

uppgifter som vi kallat kontextklädda problem. Detta kan ses i temauppgifterna där eleverna får 

träna på olika procedurer och operationer, exempel på detta kan ses i vårt resultat. Genom detta 

får eleverna möjlighet att träna på förmåga (4) tolka en realistisk situation och utforma en 

matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar. Att 

undervisa via kontextklädda problem kan medföra flera fördelar exempelvis att eleverna 
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upplever uppgifterna som mer intressanta och motiverande (Harvey & Averill, 2012).  Hur de 

olika läromedlen använder sig av kontextklädda problem är något som varierar. I läroböckerna 

Matematik 5000 1a samt 1b, finns olika teman för att passa de olika gymnasieinritningarna och 

placera begreppen i en miljö som eleverna kan relatera till. Detta sker dock inte för Matematik 

5000 1c men det finns som behandlat tidigare tema uppgifter som kan relateras till samhället. 

Eleverna får på grund av detta chans att träna på förmåga (7) relatera matematiken till dess 

betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt 

sammanhang genom läroböckerna Matematik 5000. 

Detta skiljer sig från Matematikvideos som används typiskt klädda problem utan en stark 

koppling till verkligheten. Det kan liknas med det Harvey & Averill (2012) beskriver, problem 

som har fått en kontext för att verka mer intressanta, men som elever kan ha svårt att relatera till. 

Dessa problem är av den karaktär att de inte kan kopplas till historiska, sociala eller personliga 

sammanhang och saknar då en kontext till verkligheten (Steen, 1992). Detta gör att eleverna inte 

i någon utsträckning får chans att träna på förmåga 4 samt 7 i Matematikvideos då en tydlig 

anknytning till vardag samt gymnasieinriktning saknas.  

7.2.3    Multipla representationsformer  

Som Chiu & Churchill (2016), menar är det viktigt att elever får variation i presentation av både 

begrepp och procedurer samt lösningsmetoder. Detta för att eleverna ska får en bred bild av 

begreppen, procedurerna och operationerna, samt att öka elevernas kunskaper kring dessa (Chiu 

& Churchill, 2016; Olteanu, 2014). Vid granskning av aspekten multipla representationsformer i 

de olika läromedlen Matematikvideos och Matematik 5000, kan vi se variation i hur begrepp och 

operationer presenteras och skiljer sig mellan de olika läromedlen. I Matematikvideos förklaras 

ofta exempel med både ord, figur och formel. I läroböckerna Matematik 5000 används oftast 

enbart ord och formel, men i båda läromedlen förkommer det exempel med ord, formel och 

figur, detta kan även ses i tabell 9. Vi anser att variationen i hur begrepp och procedurer 

presenteras ger eleverna chans att träna på de två förmågorna (5) följa, föra och bedöma 

matematiska resonemang samt (6) kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt 

och i handling. 

Dock kan vi se att i båda läromedlen finns det sällan eller inte alls variation av lösningsmetoder 

för operationerna. Det kan bero på att genomgångarna inte är tillräckligt komplexa eller att 
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skaparna väljer att inte visa detta. Då uppgifter enbart presenteras med en typ av lösningsmetod 

får elever inte en bred bild av begrepp, om varför proceduren används eller varför den typen av 

lösningsmetod används (Chiu & Churchill, 2016; Pedersen, 2015). Detta leder i sin tur till att 

eleverna kan få svårt att träna på förmåga (3) formulera, analysera och lösa matematiska 

problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat då eleverna inte får verktyg att lösa 

uppgifter på mer än ett sätt. Vår åsikt är att genom presentation av mer komplexa exempel 

uppgifter som har flera lösningsmetoder, tvingas eleverna till djupare reflektion och får en bättre 

förståelse för procedurer och även begrepp. Detta stämmer överens med det Skolverket (2016) 

bild, att undervisningen är för snäv och procedurinriktad.  

7.4    Arbetes betydelse för vår framtida lärarroll  

Så som vi tar upp i vår inledning behandlar Löwing (2004), Brändström (2005), Johansson 

(2006), Skolverket (2003) samt Skolinspektionen (2016) att det ofta är läromedlen som styr vad 

som matematikundervisningen ska innehålla istället för läraren. Detta är något som vi 

lärarstudenter kan relatera till bland annat i undervisning vi observerat, som vi själva haft i vår 

skolgång, men även varit ansvarig för. Att elever får chansen att träna på det centrala innehållet 

samt utveckla och träna de sju förmågorna anser vi är väldigt centralt för vår framtida yrkesroll. 

Att hitta ett läromedel som hjälper oss i vår lärarroll att uppfylla detta kan dels ge ett stöd men 

även ge oss en säkerhet som nyexaminerade lärare. Om läromedlen inte ger eleverna chanser att 

utveckla och träna de sju förmågorna kommer det krävas av oss som lärare att vi ger eleverna 

chansen att göra detta vid sidan av läromedlen.  

Genom att vi har gjort denna analys har vi fått en bild av hur olika läromedel kan vara 

uppbyggda samt vikten för oss lärare att granska de läromedel som vi planerar att använda. Detta 

för att vi ska kunna ge elever den bästa möjliga chans att utveckla de sju förmågorna samt att ge 

eleverna chans att ta till sig det centrala innehållet.  

7.5   Slutsats  

Sammanfattningsvis upplever vi att båda läromedlen behandlar det centrala innehållet samt de 

sju förmågorna till samma utsträckning, med undantag från att vi upplever att Matematikvideos 

saknar en anpassning till elevernas karaktärsämnen. Det ställer krav på lärare som använder sig 

av Matematikvideos att sätta in begreppet i en kontext där eleverna kan relatera och ta till sig 

begreppet. Att eleverna ska behandla matematiska problem som går att koppla till deras 
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gymnasieutbildning finns med i det centrala innehållet för kurs 1a och 1b. Utifrån detta tycker vi 

att Matematikvideos inte håller vad som utlovas, att det inte ska behöva hållas genomgångar i 

anslutning till deras klipp. Eftersom att klippen saknar kontext och anpassning, krävs det att 

lärare ger kompletterande material för att uppfylla kraven i det centrala innehållet av anpassning 

mot programinriktningarna.  

Om läromedel påverkar de sjunkande resultat som kan ses i PISA och TIMSS är inget som vi 

kan sluta oss till i detta arbete. I och med detta anser vi att båda läromedlen uppfyller det centrala 

innehållet, samt ger eleverna möjlighet att träna på majoriteten av de sju förmågorna. Detta ger 

en indikator om att det inte är vad som lärs ut utan hur, som bör undersökas för att kunna 

konstatera om elevernas sjunkande resultat hänger ihop med läromedel. Vi ser ett behov av 

studier som visar om kontextklädda problem med multipla variationsformer kan ge ökade 

resultat i PISA och TIMSS samt forskning gällande hur digitala läromedel kan förbättra och 

motivera elever.  
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Bilaga 1 Kunskapskrav för matematik 1a 

Betyget E 

Eleven kan med viss säkerhet visa innebörden av centrala begrepp i handling 

samt översiktligt beskriva innebörden av dem med någon annan representation. Dessutom 

växlar eleven med viss säkerhet mellan dessa representationer. Eleven kan med viss 

säkerhet använda begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i 

karaktärsämnena i bekanta situationer. I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer, 

upptäcker misstag och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med 

digitala och andra praxisnära verktyg. 

Eleven kan formulera, analysera och lösa praxisnära matematiska problem av enkel karaktär. 

Dessa problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar. I arbetet gör eleven om 

lämpliga delar av problemsituationer i karaktärsämnena till matematiska formuleringar genom 

att informellt tillämpa givna matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera 

resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder. 

Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och med enkla omdömen värdera egna och 

andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom 

uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, enkel skrift och handling med inslag 

av matematiska representationer. 

Genom att ge exempel relaterar eleven något i kursens innehåll till dess betydelse inom 

yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven 

föra enkla resonemang om exemplens relevans. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven kan med viss säkerhet visa innebörden av centrala begrepp i handling 

samt utförligt beskriva innebörden av dem med några andra representationer. Dessutom växlar 

eleven med viss säkerhet mellan dessa representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda 

begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet 
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hanterar eleven flera procedurer, upptäcker och korrigerar misstag samt löser uppgifter av 

standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala och andra praxisnära verktyg. 

Eleven kan formulera, analysera och lösa praxisnära matematiska problem. Dessa problem 

inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I arbetet gör eleven om lämpliga 

delar av problemsituationer i karaktärsämnena till matematiska formuleringar genom att välja 

och tillämpa matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets 

rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem. 

Eleven kan föra välgrundade matematiska resonemang och med nyanserade omdömen värdera 

egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. 

Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, enkel skrift och handling samt 

använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte 

och situation. 

Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse 

inom yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven 

föra välgrundade resonemang om exemplens relevans. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven kan med säkerhet visa innebörden av centrala begrepp i handling 

samt utförligt beskriva innebörden av dem med flera andra representationer. Dessutom växlar 

eleven med säkerhet mellan dessa olika representationer. Eleven kan med säkerhet använda 

begrepp för att lösa komplexa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I 

arbetet hanterar eleven flera procedurer, upptäcker och korrigerar misstag samt löser uppgifter 

av standardkaraktär med säkerhet och på ett effektivt sätt, både utan och med digitala och 

andra praxisnära verktyg. 

Eleven kan formulera, analysera och lösa praxisnära matematiska problem av komplex 

karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I 

problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med retorisk 

algebra. I arbetet gör eleven om lämpliga delar av problemsituationer i karaktärsämnena till 

matematiska formuleringar genom att välja, tillämpa och anpassa matematiska modeller. Eleven 



54 
 

kan med nyanserade omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, 

metoder och alternativ till dem. 

Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang och 

med nyanserade omdömen värdera egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar 

och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med säkerhet i tal, enkel skrift och i 

handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med god 

anpassning till syfte och situation. 

Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse 

inom yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven 

föra välgrundade och nyanserade resonemang om exemplens relevans. 
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Bilaga 2 Kunskapskrav för matematik 1b 

Betyget E 

Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp 

av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom 

växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss 

säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och 

problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer. I arbetet hanterar 

eleven några enkla procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både 

utan och med digitala verktyg. 

Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av enkel karaktär. Dessa 

problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar. I arbetet gör eleven om 

realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att 

tillämpa givna matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets 

rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder. 

Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och värdera med enkla omdömen egna och 

andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom 

uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, skrift och handling med inslag av matematiska 

symboler och andra representationer. 

Genom att ge exempel relaterar eleven något i kursens innehåll till dess betydelse inom andra 

ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven 

föra enkla resonemang om exemplens relevans. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp 

av några representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom 

växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss 

säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och 
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problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser 

uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg. 

Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem. Dessa problem 

inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska 

problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja och tillämpa matematiska 

modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, 

strategier, metoder och alternativ till dem. 

Eleven kan föra välgrundade matematiska resonemang och värdera med nyanserade omdömen 

egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. 

Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, skrift och handling samt 

använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte och 

situation. 

Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse 

inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven 

föra välgrundade resonemang om exemplens relevans. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp 

av flera representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar 

eleven med säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med säkerhet använda begrepp 

och samband mellan begrepp för att lösa komplexa matematiska problem och 

problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser 

uppgifter av standardkaraktär med säkerhet och på ett effektivt sätt, både utan och med 

digitala verktyg. 

Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa 

problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I problemlösning 

upptäcker eleven generella samband som presenteras med symbolisk algebra. I arbetet gör 

eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja, 
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tillämpa och anpassa matematiska modeller. Eleven kan med nyanserade omdömen utvärdera 

resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem. 

Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang, värdera 

med nyanserade omdömen och vidareutvecklar egna och andras resonemang samt skilja 

mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med säkerhet i 

tal, skrift och i handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med 

god anpassning till syfte och situation. 

Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse 

inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven 

föra välgrundade och nyanserade resonemang om exemplens relevans. 

 

  



58 
 

Bilaga 3 Kunskapskrav för matematik 1c 

Betyget E 

Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp 

av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom 

växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss 

säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och 

problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer. I arbetet hanterar 

eleven några enkla procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både 

utan och med digitala verktyg. 

Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av enkel karaktär. Dessa 

problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar. I arbetet gör eleven om 

realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att 

tillämpa givna matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets 

rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder. 

Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och värdera med enkla omdömen egna och 

andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom 

uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, skrift och handling med inslag av matematiska 

symboler och andra representationer. 

Genom att ge exempel relaterar eleven något i kursens innehåll till dess betydelse inom andra 

ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven 

föra enkla resonemang om exemplens relevans. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp 

av några representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom 

växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet 

använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och 
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problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser 

uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg. 

Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem. Dessa problem 

inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska 

problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja och tillämpa matematiska 

modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, 

strategier, metoder och alternativ till dem. 

Eleven kan föra välgrundade matematiska resonemang och värdera med nyanserade omdömen 

egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. 

Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, skrift och handling samt 

använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte och 

situation. 

Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse 

inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven 

föra välgrundade resonemang om exemplens relevans. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp 

av flera representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar 

eleven med säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med säkerhet använda begrepp 

och samband mellan begrepp för att lösa komplexa matematiska problem och 

problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser 

uppgifter av standardkaraktär med säkerhet och på ett effektivt sätt, både utan och med 

digitala verktyg. 

Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa 

problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I problemlösning 

upptäcker eleven generella samband som presenteras med symbolisk algebra. I arbetet gör 

eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja, 
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tillämpa och anpassa matematiska modeller. Eleven kan utvärdera med nyanserade omdömen 

resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem. 

Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang, värdera 

med nyanserade omdömen och vidareutveckla egna och andras resonemang samt skilja mellan 

gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med säkerhet i tal, skrift 

och i handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med god 

anpassning till syfte och situation. 

Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse 

inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven 

föra välgrundade och nyanserade resonemang om exemplens relevans. 
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Bilaga 4 Aspekter för algebra inlärning  

Aspekter för algebra inlärning hämtat ur boken Algebra för Alla. Aspekterna är följande 

Progression, Nyttoaspekten, Multipla representationsformer, Strukturell aritmetik, 

Problemlösningsinriktat, Laborativa arbetsformer, Formulering och Matematiska modeller. 

Nedan följer en förklaring över vad de olika aspekterna syftar till enligt Bergsten, Häggström 

och Lindberg, (1997). 

1. Progression 

Algebra kan ses som mer än ett avsnitt inom matematiken, det kan ses som en del av det 

matematiska språket. Eleverna bör jobba med pre-algebra genom att arbeta med mönster och 

generalisering som leder fram till algebra. Här bör fokusen ligga på att förstå det matematiska 

språket samt proceduren, för att sedan kunna jobba vidare med algebra som en metod att förstå 

och presentera nya begrepp samt problem.  

2. Spänning och utmaning   

Med algebra får man en metod att lösa vardagliga problem. Genom att låta eleverna jobba med 

problem de kan relatera till, kan algebran ses som rolig och mer väsentlig.   

3. Multipla representationsformer   

För att utveckla så väl algebran som det matematiska språket är det viktigt att jobba med olika 

representationsformer. Det kan anses viktigt för eleverna att lära sig utrycka ett samband eller 

begrepp genom presentation med formel, ord eller bild. Detta hjälper till att utveckla 

problemlösningsförmågan.  

4. Strukturell aritmetik  

Inom strukturell aritmetik gäller det att koppla ihop aritmetiken med algebrans grunder. Inom 

detta område är det viktigt att fokusera på hur man utrycker sig och övriga begrepps 

betydelse. Detta för att få en djupare bild av hur algebran är uppbyggd.  

5. Problemlösningsinriktat   

En stark drivkraft av matematikens utveckling kom då man använde matematiken för att lösa 

problem. Ett matematiskt problem handlar om att översätta ett problem från verkligheten till 

matematiska modeller, vilket ger oss verktygen för att lösa dessa problem. Oavsett vilken typ av 
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problem det handlar om gäller det att eleverna har fått strategier att upptäcka likheter, skillnader, 

ordna och generalisera. 

6. Laborativa arbetsformer  

Då algebra ofta ses som ett abstrakt ämne utan tydlig verklighetsförankring, kan det vara viktigt 

att använda sig av laborativa strategier när eleverna lär sig räkna med algebra. Att utföra 

laborationer kan ses som ett roligt och annorlunda sätt.   

7. Formulering   

Något av det svåraste inom algebra är att tyda, förklara och skapa algebraiska utryck. Genom 

att formulera problem får eleverna träna på sina förmågor inom problemlösning. Det 

matematiska språket kan ibland ses som krångligt och kan lätt misstolkas.   

8. Matematiska modeller   

En del av att lösa problemlösningar kan ibland kräva en matematisk modell. En matematisk 

modell är en omskrivning av ett verkligt problem till en generell formel. Till exempel så kan man 

skriva om tre tal i följd med hjälp av formeln n+(n+1)+(n+2) där n är det första talet i följden.   
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