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Abstrakt 

Denna studie är en läromedelsanalys som granskar introduktionen av algebra med 

variabler i tre läromedel för årskurs 5: Koll på Matematik 5B, Favorit Matematik 

5A och Mattespanarna 5A. Studiens syfte är att studera introduktionen av området 

algebra med variabler i årskurs 5, särskilt avseende utrymme, 

representationsformer och samspelet mellan text och bild. Tre frågeställningar 

togs fram för granskningen: Hur stort utrymme får introduktionen av området 

algebra med variabler i förhållande till helheten av läromedlet? Vilken eller vilka 

representationsformer används i uppgifter vid introduktion av algebra med 

variabler? På vilket sätt samspelar text och bild med varandra vid introduktion av 

algebra med variabler i läromedlen? Metoden var av en komparativ design i form 

av en flerfallsstudie för att finna möjliga likheter och skillnader mellan 

läromedlen. Ramverk skapades för att finna likheter och skillnader mellan 

läromedlen. Resultatet visar att: algebra med variabler får mellan 2–20 procent av 

det totala utrymmet i läromedlen; de tre mest förekommande 

representationsformerna är verbal, bildlig och symbolisk; det mest förekommande 

samspelet mellan text och bild är när bilden behövs till texten för att lösa 

uppgiften. Slutsatsen blir att de tre läromedlen skiljer sig åt avseende hur mycket 

utrymme som ges till området algebra med variabler; från relativt litet utrymme 

med endast två procent till relativt mycket utrymme med 20 procent. De 

representationsformer som finns i läromedlen ger eleverna en möjlighet för att 

skapa sig en konkret förståelse, vid introduktionen av algebra med variabler, i det 

sociala samspelet mellan eleverna samt mellan elever och lärare. 

Nyckelord 

Algebra, variabel, ekvation, läromedel, multimodalitet, representationsformer, 

läromedelsanalys, årskurs 5. 
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1 Inledning  

Matematik i grundskolan handlar oftast om att lösa matematiska uppgifter av 

olika slag, vilket kan upplevas som utmanande för många elever. Dessa uppgifter 

har ofta inslag av algebraiskt tänkande. Redan i förskolan arbetar pedagoger med 

algebraiskt tänkande, utan att kanske vara medveten om det. Exempelvis kan en 

förskollärare fråga förskolebarnen ”Om jag har två äpplen hur många fler äpplen 

behöver jag för att ha fem stycken äpplen?” utan att det är för komplicerat för 

barnen. När algebra senare introduceras som ett eget arbetsområde inom 

matematiken blir det oftast för abstrakt (Bråting & Madej 2017). Att använda 

variabler och att räkna ut ekvationer ställer till problem även om det kan vara en 

liknande uppgift som på förskolan. Tar vi exemplet med äpplena kan det se ut 

såhär: 2 + 𝑥 = 5. Det är en liknande uppgift men är för många elever svårare att 

förstå då det finns en variabel med i talet. Exemplet med förskolebarnen visar på 

pre-algebra, med det avses aktiviteter som innehåller algebraiskt tänkande innan 

symboler och variabler introduceras. Med algebra avses beräkningar där symboler 

och variabler används som i exemplet med 2 + 𝑥 = 5. 

I matematik är algebra ett centralt verktyg som kan vara till hjälp för eleverna när 

matematiska problem ska bearbetas, samt för att se relationer och mönster i 

taluppgifter. Utifrån detta föll valet att i denna studie granska olika läromedels 

introduktioner av området algebra med variabler, vilket sker genom att göra en 

jämförelse mellan dem och deras representationer i bild och text. 

Svenska skolelevers svårigheter med algebra är synligt i TIMSS rapport (Trends 

in International Mathematics and Science Study) från 2016 där grundskoleelevers 

kunskaper i matematik och naturkunskap i årskurs 4 och 8 mäts internationellt. I 

denna rapport synliggörs det att svenska elevers resultat inom algebra ligger under 

genomsnittet, jämfört med andra länder som deltagit i undersökningen (Skolverket 

2016). 

Sedan 1991 finns det ingen statlig myndighet för granskning av läromedel då 

Statens institut för läromedel även kallat SIL upphörde. Marknaden för läromedel 

är numera fri och granskningen faller istället på rektorer och lärare, vilket 

synliggörs även i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Lgr11): 

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt 

ansvar för att […] skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever […] får tillgång till 

och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet. (Skolverket 2018, s.16-17) 

Vi vill undersöka hur området algebra med variabler introduceras i mellanstadiet 

då vi hört under VFU-perioder på skolor, under fältstudier och inom tidigare 

kurser på vår lärarutbildning, att övergången från pre-algebra till algebra är svårt 

att förstå för eleverna. För att kunna undersöka detta görs en jämförande analys av 

läromedel för att finna möjliga likheter och skillnader i hur algebra med variabler 

introduceras i de olika läromedlen. Vi anser därför att denna studie är en bra grund 



 

 

6(32) 

 

 

för vårt kommande yrkesliv eftersom vi troligtvis kommer att granska och värdera 

vilka läromedel vi vill använda i vår kommande matematikundervisning. 

1.1 Syfte  
Syftet med denna läromedelsgranskning är att studera tre läromedels introduktion 

av området algebra med variabler i årskurs 5, särskilt avseende utrymme, 

representationsformer och samspelet mellan text och bild. 

1.2 Frågeställningar 
Utifrån syftet har dessa frågeställningar tagits fram: 

• Hur stort utrymme får introduktionen av området algebra med variabler i 

förhållande till helheten av läromedlet? 

• Vilken eller vilka representationsformer används i uppgifter vid 

introduktion av området algebra med variabler? 

• På vilket sätt samspelar text och bild med varandra vid introduktion av 

området algebra med variabler i läromedlen?  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer en bakgrund och viktiga begrepp för studien att 

presenteras. Vad forskning visar kommer att presenteras i nästa kapitel. När vi 

skriver om algebra i denna studie handlar det om elementär algebra, vilket lärs ut i 

skolor över hela världen (Willers 2015). Studien kommer inrikta sig på algebra 

som utför operationer på tal och variabler, som liknar studiens tidigare exempel i 

inledningen. 

2.1 Pre-algebra 
Pre-algebra är första steget i algebraundervisning och kan vara aktiviteter som 

innefattar figurer, symboler, ekvationer och likhetstecknets betydelse (Bergsten et 

al. 1997). Det är viktigt att eleverna får möta öppna utsagor och varierade 

uppgifter så att eleverna får en förståelse av likhetstecknets betydelse redan från 

början menar Bergsten et al. (1997) samt Bråting och Madej (2017). Genom att 

blanda taluppgifter och resonera kring uttryck och ekvationer inom aritmetiken 

utmanas eleverna för att förstå matematiska relationer (Bråting & Madej 2017). 

Exemplet av öppna utsagor i inledningen kan skrivas med pre-algebra på detta vis: 

2 + __ = 5 eller 2 + 3 = __ för att blanda taluppgifter. Genom att variera samma 

taluppgifter kan skillnaden mellan tal och symbol tydliggöras (Bergsten et al. 

1997). 

Forskning inom matematikdidaktik visar på att pre-algebra kan implementeras 

redan i de tidigare skolåren menar Bergsten et al. (1997) samt Bråting och Madej 

(2017) för att kunna övergå till att räkna med bokstavssymboler vilket kallas 

variabler. Det är inom denna kategori som elever lär sig generella aritmetiska 

räkneregler, som exempelvis vid addition eller multiplikation av två tal där 

ordningen inte spelar någon roll (Bergsten et al. 1997). 

2.2 Algebra 
I algebraundervisningens andra steg införs variabler, vilket är den inledande 

algebran och ett bra verktyg vid problemlösning. Det är i detta andra steg som 

elever får möjlighet att lära sig hur bokstäver också kan vara variabler samt hur de 

kan användas, för att definiera strukturen i den abstrakta matematiken. Först när 

elever kan se och känna igen talmönster samt arbeta integrerat med symboler och 

det algebraiska språket handlar det om algebra (Bergsten et al. 1997). 

En variabel inom matematik, och definitionen denna studie använder, är en 

bokstavssymbol som inte betecknar ett visst värde utan kan stå för vilket värde 

som helst. Variabelns motsats kallas en konstant, vilket är en symbol som inte 

förändrar värde (Nationalencyklopedin, 2019). Tidigare i sin utbildning har elever 

fått lära sig att symbolerna har ett värde, exempelvis 4 ä𝑝𝑝𝑙𝑒𝑛 + 8 ä𝑝𝑝𝑙𝑒𝑛 =
12 ä𝑝𝑝𝑙𝑒𝑛, där alla symbolerna är konstanta och har ett fast värde. För elever kan 

detta koncept, med att en symbol kan ha olika värden, vara svårt att förstå 

(Bråting & Madej, 2017). 
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En variabel i det algebraiska språket kan vara symboler som står för ett okänt tal, 

exempelvis: x, y, a eller b (McNeil et al. 2010). När räkneuppgifter innehåller 

både siffror och variabler är det synligt att det handlar om algebra. För att kunna 

hantera ett problem kan det lösas med hjälp av variabler och det algebraiska 

språket, vilket ofta börjar med det vanliga språket, det du talar, läser eller skriver 

och ibland tillsammans med en bild (Bergsten et al. 1997). 

Bergsten et al. (1997) menar att ett problem eller en situation kan lösas med hjälp 

av matematikens algebra och att det finns tre viktiga faser; översättning, 

omskrivning och tolkning, som måste bearbetas. Fas ett innebär att översätta text 

till ett matematiskt symboluttryck (ekvation). I den andra fasen bearbetas 

problemet med hjälp av algebraiska språket till en omskrivning av uppgiften. 

Slutligen i den tredje fasen måste svaret som erhållits tolkas till det vanliga 

språket. Först när alla de beskrivna faserna kan hanteras kan kunskaperna bli 

funktionella, vilket kan bli användbart vid ett problem eller en situation (Bergsten 

et al. 1997). 

Matematiken handlar om att vara nyfiken och undersöka samt försöka förstå 

mönster av olika slag. Genom att elever använder kända formler och försöker 

förstå sambandet mellan olika räknesätt och naturliga tal, blir det lättare att 

beräkna komplexa uppgifter samt generalisera dem till algebraiska sammanhang. 

(Karlsson & Kilborn 2015) 

2.3 Likhetstecknets innebörd och användning 
Likhetstecknet visar att två uttryck har samma värde och kan läsas både från 

vänster till höger och tvärtom. Likheten ska tolkas som är lika med eller är lika 

mycket som men i de första skolåren kan det uppfattas som blir, eftersom elever 

från början utför beräkningar med att skriva svaret efter likhetstecknet. 

Exempelvis 8 + 4 = __ eller 7 + 5 = __. Resultatet av beräkningen utläses att 

svaret blir 12, vilket kan leda till att likhetstecknet tolkas som en symbol som 

alltid följs av ett svar. För att undvika att elever utvecklar en felaktig uppfattning 

om likhetstecknets betydelse är det viktigt att införa en variation och låta eleverna 

beräkna tal med öppna utsagor, exempelvis 8 + __ = 12, 7 + 5 = 5 + __ 

(Bergsten et al. 1997). Elever som lär sig att räkna enkla ekvationer mekaniskt 

efter vissa räknelagar, utan att egentligen förstå vad de gör eller vad likhetstecknet 

betyder, får senare svårigheter att tolka och lösa algebraiska ekvationer (Bergsten 

et al. 1997; Knuth et al. 2006). För eleverna är det viktigt att förstå matematiska 

relationer och likhetstecknets betydelse för att kunna resonera kring uttryck och 

ekvationer (Bergsten et al. 1997; Knuth et al. 2006; McIntosh 2008). 

2.4 Styrdokument 
I skollagen (SFS 2010:800) framgår att elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden inom skolväsendets utbildning. Den ska också vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt främja alla elevers utveckling 

och lärande till en livslång lust att lära. I läroplanen för grundskolan i matematik 
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(Skolverket 2018) framgår att eleverna ska ges möjlighet att utveckla intresse för 

matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. 

Eleverna ska också ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med 

grundläggande matematiska begrepp och metoder samt hur de används i 

vardagslivet och i andra skolämnen. 

Det centrala innehållet i Lgr11 visar de delar som undervisningen ska innehålla, 

för att elever ska ges möjlighet att utveckla en kunskap om algebra i årskurs 4-6. 

Elever ska i sin undervisning få möta; obekanta tal och deras egenskaper, enkla 

algebraiska uttryck och ekvationer, metoder för enkel ekvationslösning, hur 

mönster i talföljder och geometriska mönster används, hur algoritmer kan skapas 

och användas vid programmering (Skolverket 2018). I kunskapsområdet för 

algebra ingår även likhetstecknets innebörd, bokstavsbeteckningar och variabler, 

vilket framgår i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket 

2017). Det framgår också att kunskaper för algebra är också nödvändiga för 

senare årskurser och i fortsatta studier. 

2.5 TIMSS 
International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) 

har sedan 1995 undersökt elevers kunskaper i matematik i årskurs 4 och 8 från 

olika länder, genom sin internationella studie: Trends in International 

Mathematics and Science Study förkortat TIMSS (IEA. TIMSS). Sverige har 

deltagit sedan 1995 med elever från årskurs 8 och sedan 2007 även med elever 

från årskurs 4. 

De genomsnittliga resultaten i matematik för svenska elever har legat under 

genomsnittet för elever i EU/OECD-länderna. År 2015 låg det svenska resultatet 

på 519 poäng i årskurs 4 jämfört med genomsnittet för EU/OECD på 527 poäng. 

För att göra poängsystemet mer konkret har det tagits fram fyra kunskapsnivåer 

som visar på hur eleverna i deltagarländerna ligger till; de fyra nivåerna är 

elementär nivå (minst 400 poäng), medelgod nivå (minst 475 poäng), hög nivå 

(minst 550 poäng) och avancerad nivå (minst 625 poäng). (Skolverket 2016) 

Innehållet i matematikdelen av TIMSS är uppdelad i tre delar taluppfattning och 

aritmetik, geometriska former och mått, samt datapresentation. Inom 

taluppfattning ingår bland annat enkla ekvationer i årskurs 4 och i årskurs 8 finns 

området algebra med. Jämförs det sammanlagda genomsnittet för matematik med 

resultaten från varje enskild del så blir resultatet att svenska elever presterar sämst 

inom taluppfattning och aritmetik i årskurs 4. Det genomsnittliga resultatet för 

taluppfattning och aritmetik, år 2015, var 514 poäng, fyra poängs differens från 

det övergripande genomsnittliga resultatet på 519 poäng. I årskurs 8 där algebra är 

ett eget område är det just det område eleverna presterar sämst i. Det 

genomsnittliga resultatet för algebra, år 2015, var 482 poäng, 19 poängs differens 

från det genomsnittliga resultatet på 501 poäng. (Skolverket 2016)  
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3 Forskningsöversikt 

I detta kapitel kommer tidigare forskning med koppling till algebrans svårigheter 

och användningen av läromedel i matematik samt representationsformer att 

presenteras. 

3.1 Svårigheter inom algebra 

3.1.1 Algebra med variabler 

När eleverna får lära sig om algebra med variabler kan det skapa förvirring av vad 

variabeln faktiskt betyder och representerar, eftersom x, y, a och b kan vara ett 

”okänt tal”, exempelvis 𝑥 + 0 = 𝑥 och vid algebraiska uttryck såsom 4𝑥 + 2 =
14 (McNeil et al. 2010). McNeil et al. (2010) fokuserar i sin studie på fenomenet 

där elever ser variabeln som en förkortning av vad den symboliserar i uppgiften, 

exempelvis 3𝑎 + 4𝑏 = 17 så att a står för apelsiner och b för bananer istället för 

kostnaden av apelsiner och bananer som a och b. De genomförde ett experiment 

med 322 elever i årskurserna 6-8 på en amerikansk skola där eleverna börjar att 

arbeta med algebra i årskurs 6. Eleverna delades in i tre grupper, dessa 

gruppindelningar var lika i varje årskurs. I testerna de utförde fanns bland annat 

frågan: ”Cakes cost c dollars each and brownies cost b dollars each. Suppose I 

buy 4 cakes and 3 brownies. What does 4𝑐 + 3𝑏 stand for?” (McNeil et al. 2010) i 

en grupp, samma fråga fanns även i de andra två grupperna med skillnaden var att 

i dessa grupper användes x, y eller 𝚽, 𝚿 istället för c och b. 

Procentuellt var det minst elever som kom fram till rätt svar när de fick frågan 

innehållande c och b oavsett årskurs. Utifrån resultaten kom McNeil et al. fram till 

att elever troligtvis har svårt med tolkningen av uttryck med variabler när 

symbolerna var mnemoniska (minnessymboler). Eleverna tolkade variablerna som 

etiketter för cakes och brownies i större utsträckning än de andra grupperna som 

använde x, y eller 𝚽, 𝚿 (McNeil et al. 2010). 

3.1.2 Införande av algebra 

Det finns forskning som visar på fördelar med att implementera algebra tidigt i 

grundskolans matematikundervisning och att det ökar elevers resonemang till 

matematiken. Det finns också forskare som talar emot att införa algebra innan 

eleverna har utvecklat sina kognitiva förutsättningar för att förstå den abstrakta 

algebran (Carraher et al. 2006; Chimoni et al. 2018). 

I Bråting och Madejs (2017) första redovisning av sin studie framkommer det 

delar av algebra som förekommer i hög grad i svenska kursplaner och läroböcker; 

vilket är: ekvationer, funktioner, samband och förändring. Algebra har 

traditionellt sett introducerats relativt sent i svensk grundskola. Detta beror på att 

det har ansetts att elever i yngre ålder inte är tillräckligt mogna för att ta till sig 

algebra (Bråting & Madej, 2017). Matematikdidaktisk forskning har under senare 

tid visat att det med fördel kan börja undervisa algebra i de tidigare skolåren men 

att den måste vara åldersanpassad (Blanton et al. 2015). Under de senaste åren har 
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flera länder, däribland Sverige, genomfört ändringar i sina kursplaner i matematik 

och implementerat nytt sätt att undervisa algebra i de tidigare skolåren (Bråting & 

Madej 2017). 

Kunskapen till algebra är en lång process enligt Bergsten et al. (1997) men det är 

viktigt att alla elever ges möjlighet att få lära sig det algebraiska språket, för sin 

fortsatta matematiska utveckling. Det algebraiska språket är grunden för vidare 

studier inom matematiken. Om elever inte lyckas lära sig att hantera detta språk 

kan det leda till ett mindre intresse för matematiken och en negativ inställning till 

hela ämnet (Bergsten et al. 1997). En viktig förutsättning för att elever ska klara 

matematiken på högre utbildningsnivå är goda grundkunskaper i algebra. 

Forskning visar att bristande grundkunskaper i algebra ligger till grund för att 

många studenter på universitet får problem med just matematiken (Bråting & 

Madej 2017). 

3.2 Läromedel 
Ett läromedel är en sorts pedagogisk text vilket Selander (1988) beskriver som en 

text som är skapad för att återge eller reproducera befintlig kunskap. Den 

pedagogiska texten ska, utefter utbildningsnivå, förklara någonting för användaren 

och då föra vidare kunskap. Den pedagogiska texten i form av ett läromedel är 

specifikt strukturerad för undervisning och blir därmed ett hjälpmedel i 

undervisningen som visar på vad undervisningen bör handla om. I matematik blir 

läromedlets uppgift att överföra avancerad matematik på en nivå som motsvarar 

kunskapsnivån hos läsaren och då bygger vidare på elevers elementära 

förkunskaper. (Selander 1988) 

Läromedel är ett verktyg för läraren och eleverna, därför är det viktigt att den 

utformas väl och följer den nuvarande kursplanen. Matematikundervisningen 

påverkas av hur läromedel används och vad den innehåller för den pedagogiska 

verksamheten (Johansson 2009). Johansson nämner även vikten av hur läraren 

och elever använder läromedlet genom enskilt och gemensamt arbete i 

matematikklassrummet (2009). Detta bygger Johansson sin studie från 2006 på, 

där hon undersökte hur mycket av lektionstiden gick till att arbeta i läromedel 

utifrån flera lärares inspelade matematiklektioner (Johansson 2006). 

Resultatet som Johansson (2006) fick fram var att läromedlet användes mycket 

under lektionerna. Indirekt användes den i genomgångar av uppgifter på tavlan. 

Läromedlet användes sedan när eleverna arbetade med att lösa uppgifter ur 

läromedlet. Två av lärarna använde läromedlet direkt eller indirekt i genomsnitt 

90 procent av lektionstiden. Den tredje läraren använde under genomgångar inte 

bara läromedlet som källa utan också andra källor, vilket gav ett resultat att han 

använde läromedlet i genomsnitt 81,6 procent av lektionstiden (Johansson 2006). 

Studien visar på hur styrt matematikundervisningen är i skolan och därför också 

hur viktigt läromedlet är för både lärare och elever. 
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3.3 Representationer 
Matematiken måste representeras på något sätt för att kunna uppfattas och 

bearbetas. Att lära sig matematik innebär bland annat att vara flexibel och vid 

behov kunna uttrycka en idé och kunna ”översätta” från en form till en annan. 

Det finns fem representationsformer vilka är: fysisk, bildlig, verbal, numerisk och 

symbolisk. Dessa fem representationsformer har olika funktioner och kan 

uppfattas olika (Bergsten et al. 1997). Enligt Larsson och Ryve (2018) finns det 

ett antal snarlika ramverk som beskriver olika representationsformer eller 

uttrycksformer. Därav utgår denna studie utifrån Bergsten et al. ramverk från 

1997 men har även förtydligats utifrån en senare tolkning av samma ramverk och 

förklaras nedan (Gustafsson et al. 2011; Larsson & Ryve 2018). 

• Fysisk - handlingar som utförs rent fysiskt med kroppen. Exempelvis att mäta, väga eller 

arbeta med konkret och laborativt material som att dela klossar i högar. 

• Verbal – Det talade och skrivna språket som skriven text i textuppgifter i läromedel. 

• Numerisk - de formella matematiska symboler som siffror, tabeller eller diagram. 

• Bildlig - de grafiska bilder som visas eller föreställs i sina tankar. 

• Symbolisk - de matematiska symbolerna av olika slag, vilket avser en blandning av 

siffror, variabler och operationssymboler. Exempelvis räkneuppgifter och ekvationer. 

Dessa representationsformer går naturligt in i varandra med både innehåll och 

form samt framhäver olika aspekter av en situation eller ett problem. Det är viktigt 

att elever medvetet ges möjlighet i undervisningen att få utveckla en djupare 

förståelse av matematiska begrepp och få arbeta med att kunna göra 

”översättningar” mellan de olika representationerna. Detta kan också leda till att 

problemlösningsförmågan utvecklas menar Bergsten et al. (1997) samt Gustafsson 

et al. (2011). Enligt Gustafsson et al. (2011) handlar det om att bygga upp 

representationer från vardagsnära och konkreta till allt mer abstrakta uppgifter, 

vilket oftast börjar med att det verbala språket används. 

En situation eller ett problem kan därmed inom matematiken uttryckas med hjälp 

av ovan presenterade representationsformer. Vilken eller vilka som är att föredra 

beror på hur långt elever har kommit i sin matematiska utveckling och vad 

representationen ska användas till. I läromedel används olika representationer för 

att belysa en eller flera räkneuppgifter och för att ringa in ett specifikt matematiskt 

begrepp (Gustafsson et al. 2011). 

I undervisningen är språket hela tiden tillgängligt för lärare och elever vid arbete 

med olika representationer genom ett direkt samtal (Gustafsson et al. 2011). 

Gustavsson et al. (2011) belyser också att skolans digitalisering kan stötta lärare 

och elever med traditionellt skrivna förklaringar genom nya uttrycksformer. 

Larsson och Ryve (2018) menar också att digital teknik i skolan medför nya 

möjligheter i både presentation och utformning av matematikuppgifter, samtidigt 

som det ökar tillgången till matematiken.  
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4 Teori 

I detta kapitel presenteras de teorier som studien använder vilka är: Heddens teori 

och socialsemiotisk teori. Utifrån dessa teorier har ramverk tagits fram för att 

kunna analysera läromedlen i analysdelen utifrån studiens frågeställningar. 

4.1 Heddens teori 
Enligt Heddens (1986) har många elever svårigheter i att förstå matematik när de 

inte kan göra kopplingen mellan det konkreta och det abstrakta. Enligt Heddens 

(1986) bör elever internalisera sitt matematiska tänkande på en konkret nivå för 

att sedan arbeta vidare med sin förståelse på semi konkret och semi abstrakt nivå. 

För att till slut komma fram till den abstrakta förståelsen och användandet av 

symboler. 

I sin modell förklarar Heddens de fyra steg han anser som viktiga för att skapa 

förståelse hos elever, vilka är: konkret, semi konkret, semi abstrakt och abstrakt. 

För att förtydliga dessa delar ger Heddens ett exempel med gafflar, på konkret 

nivå är det fysiska gafflar som används för att representera matematik. På semi 

konkret nivå har gafflarna från den konkreta nivån bytts ut mot bilder på gafflar, 

på semi abstrakt nivå representeras gafflarna i form av symboliska streck på 

tavlan. På abstrakt nivå används siffersymboler för att skriva ett matematiskt 

uttryck. (Heddens 1986) 

Heddens (1986) menar att det är viktigt att eleverna förstår sambandet mellan det 

konkreta och abstrakta. Därför bör läromedel använda olika representationer 

genom sina bilder på olika material och objekt men även ha uppgifter där eleverna 

ombeds att använda konkret material för att skapa en bättre förståelse. 

4.2 Socialsemiotisk teori 
Semiotiken står för läran om betydelser av tecken och hur de skapar 

kommunikation, utifrån vilka relationer de har till varandra i ett system. Ett tecken 

är en form av en representation och står för något (Björkvall 2019; Jensen 2012). 

Socialsemiotik är en teori som grundats av språkforskaren Michael Halliday och 

innebär att tecken får sin betydelse i kommunikationen mellan människor och i 

det sociala samspelet (Björkvall 2019; Selander 2017). Enligt denna teori 

förklarar det varför språket och andra kommunikationssätt har konstruerats och 

fungerar som de gör i de sociala sammanhangen (Björkvall 2019). 

I ett socialsemiotiskt perspektiv innebär det att människor behöver uttrycka 

betydelser och utifrån det utvecklas resurser som innefattar tal, skrift, gester och 

bilder, vilket skapas genom språket och andra kommunikationssätt som är 

välfungerande. Detta innebär att människors behov inte är begränsade till 

exempelvis verbalspråket, utan språk och bild måste ha resurser för att kunna 

uttrycka det som kommunikationen eftersträvar och för att skapa en mening. Det 

socialsemiotiska perspektivet bygger på idén om multimodalitet (Björkvall 2019). 
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4.2.1 Multimodalitet 

Representationsformerna som presenterades i föregående kapitel, se sida 12, kan 

ses som olika modaliteter. Multimodalitet ska ses ur ett socialsemiotiskt 

perspektiv, där de semiotiska modaliteterna har en betydelse men det är först när 

de används i ett socialt sammanhang som de får en mening (Selander 2017). 

Multimodalitet handlar om hur flera modaliteter används samtidigt och kan tolkas 

eller ”översättas” för att skapa en mening (Selander & Kress 2017). Detta sker 

med hjälp av olika semiotiska (vetenskapligt teckensystem) modaliteter. Hur 

layout kombineras med bilder och färger i olika grafiska uttryck (bildlig 

representation) eller hur språket betonas i muntlig kommunikation eller skriven 

text (verbal representation), samtidigt som gester och ansiktsuttryck används 

(fysisk representation), påverkar hur mottagaren tolkar eller ”översätter” 

innehållet till olika informationsvärden. När något ska förmedlas fungerar ibland 

verbalspråkliga uttryck bättre än bilder, ibland är det tvärtom. 

4.3 Ramverk 
För att skapa ramverk för denna studie kommer delar från Heddens teori, 

socialsemiotisk teori samt text- och bildanalys att användas. Utifrån dessa 

kommer tabeller att tas fram för att finna möjliga likheter och skillnader mellan de 

olika läromedlen för att kunna göra en komparativ analys. Detta ramverk består av 

fyra delar för att skapa en helhet. Den första tabellen är till för att se på utrymmet 

av algebra med variabler i läromedlen. Därefter kommer en tabell för en 

textanalys och en tabell för en bildanalys. Utifrån dem kommer sedan samspelet 

mellan dem att undersökas för att skapa en helhet och undersöka multimodaliteten 

i representationerna med hjälp av en fjärde tabell. 

Vid jämförelsen av läromedlen kommer studien att undersöka hur mycket 

utrymme algebra med variabler får i varje läromedel, genom att sammanställa 

antalet räkneuppgifter i varje läromedel. I textanalysen kommer Selanders (1988) 

pedagogiska textanalys att användas för att undersöka valet av innehåll vid 

introduktionen av algebra med variabler och för att se strukturen som använts i 

läromedlen. 

Vid jämförelse av läromedlen kommer även Selanders (1988) tillhörande 

bildanalys att utföras. Hur läromedel struktureras med bilder kan få konsekvenser 

för hur framställningen organiseras (Selander 1988). Olika representationer 

används för att belysa en eller flera räkneuppgifter och för att ringa in ett specifikt 

matematiskt begrepp (Gustafsson et al. 2011). I bildanalysen undersöks bilder från 

läromedlen utefter representationsformerna fysisk, verbal, numerisk, bildlig och 

symbolisk som presenterades i föregående kapitel, se sida 12. 

Utifrån text- och bildanalyserna kommer samspelet mellan dem att undersökas. 

Eriksson (2017) nämner att många idag tar för givet att en bild har en positiv 

effekt på inlärningsprocessen. Dock säger Eriksson att många har svårt att 

förflytta sig mellan bild och text i synnerhet barn. Det är därför det krävs en 

förståelse för innehåller för att kunna förstå vad bilden menar. (Eriksson 2017)  
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5 Metod 

I detta kapitel behandlas studiens metod genom följande delar: analysens 

utgångspunkt, urval, genomförande och etiska aspekter. 

5.1 Analysens utgångspunkt 
Syftet med denna studie var att undersöka läromedels introduktion av området 

algebra med variabler, särskilt avseende på utrymme, representationsformer och 

samspelet mellan text och bild. Forskningsdesignen utgick därav från Brymans 

(2018) komparativa design, genom att jämföra läromedlen för att finna möjliga 

likheter och skillnader, med hjälp av en kvalitativ inriktning. Analysen 

genomfördes på fem dagar och antog designen i form av en flerfallsstudie 

eftersom studien granskade mer än ett läromedel. 

Denscombe (2018) beskriver att en fallstudie kan användas för att upptäcka 

information genom att följa en induktiv logik. Fokus riktades åt hur relationer 

mellan olika representationsformer fungerar i sociala sammanhang. Fallstudien 

har ett holistiskt perspektiv och tittar på området algebra i läromedlen som en 

helhet och kan på så sätt upptäcka delar som påverkar varandra. 

I denna studie används Denks (2002) komparativa analysmetod. Analysen utgick 

från vad Denk (2002) kallar för fokuserade studier, då två till fem objekt jämförs 

utifrån en aspekt. Denna studies objekt blev de läromedel som granskats och 

aspekten blev algebra med variabler. Innan granskningen av läromedlen 

utformades analysscheman, se bilagor 1-4. De olika analysschemana utformades 

utifrån studiens ramverk, se sida 14, för att finna möjliga likheter och skillnader 

samt för att besvara studiens frågeställningar. 

5.2 Urval 
I denna läromedelsgranskning har tre läromedel med tillhörande lärarhandledning 

granskats. Ett målstyrt urval (Bryman 2018) gjordes då studien hade ett begränsat 

antal läromedel att tillgå med tillhörande lärarhandledning. Utifrån de läromedel 

som fanns att tillgå gjordes också valet att välja läromedel som getts ut efter att 

den nya läroplanen Lgr11 trätt i kraft; för att försäkra att de följer den nuvarande 

kursplanen. Därefter fokuserade studien på vilka läromedel som innehöll algebra 

med variabler. Valet föll på att granska tre läromedel eftersom studien är 

tidsbegränsad och därför studerades inte exempelvis sex läromedel, vilket kunde 

ha gett ett bredare resultat. De tre böckerna som valdes var: Koll på matematik 5B, 

Favorit matematik 5A och Mattespanarna 5A. De tre olika böckerna är utgivna av 

tre olika förlag; Koll på matematik av Sanoma utbildning, Favorit matematik av 

Studentlitteratur och Mattespanarna av Liber. 

Vår första tanke var att granska fyra läromedel, två för årskurs 5 och två för 

årskurs 6. På grund av den begränsade tillgången till läromedel med tillhörande 

lärarhandledningar föll de två tilltänkta läromedlen för årskurs 6 bort. Istället 

valdes ett tredje läromedel för årskurs 5 ut, av de som fanns att tillgå. 
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5.2.1 Koll på Matematik 5B 

Koll på Matematik ges ut av Sanoma utbildning. Dess upplägg är att det finns en 

lärarhandledning till varje elevbok som består av en A-bok och B-bok. Utöver 

dem finns det även en läxbok, ett facit, en onlinebok och ett digitalt 

träningsprogram. Sanoma beskriver Koll på Matematik som ett livfullt läromedel 

som ska inspirera och möjliggöra en bra matematikundervisning som är varierad. 

(Björklund & Dalsmyr 2016) 

5.2.2 Favorit Matematik 5A 

Favorit Matematik är ett läromedel ursprungligen från Finland som har översatts 

till svenska och som ges ut av Studentlitteratur. Varje årskurs har en A-bok och B-

bok med tillhörande lärarhandledning. A och B böckerna är även indelade i Bas 

och Mera som också har ett tillhörande facit. Enligt Studentlitteratur är läromedlet 

uppskattat i Finland för dess välfungerande, tydliga struktur och de goda 

resultaten hos eleverna. Läromedlet arbetar utifrån vardagliga situationer för att få 

en stabil matematisk grund för elever. (Asikainen et al. 2018) 

5.2.3 Mattespanarna 5A 

Mattespanarna ges ut av Liber. Det finns två grundböcker, A och B för varje 

årskurs, till varje grundbok finns det en lärarhandledning och facit. Det som är 

speciellt med denna serie är att det för varje årskurs finns en skönlitterär bok som 

heter Spanarboken för att inleda varje kapitel med högläsning. Detta för att 

placera matematiken i ett sammanhang och för att eleverna ska lära sig att 

använda matematiken i vardagen beskriver Liber. (Hernvald et al. 2012) 

5.3 Genomförande 
I urvalet undersöktes innehållsförteckningen till de tilltänkta läromedlen, där 

lärarhandling fanns tillgänglig, för att försäkra oss om att de innehöll 

matematikområdet algebra. För att analysera läromedlen skapades fyra 

analysscheman med separata instruktioner och finns som bilaga 1-4. 

Först sammanställdes de utvalda läromedlen med ett antal övergripande frågor, se 

bilaga 1. Detta underlag skapades för att vara till hjälp, för att finna möjliga 

likheter och skillnader mellan de olika läromedlen. För att kunna dra slutsatser 

utifrån studiens resultat samt att besvara studiens första frågeställning. 

I nästa steg undersöktes innehållet av texten vid introduktionen av algebra med 

variabler i studiens analysschema, se bilaga 2, utifrån Selanders (1988) 

pedagogiska textanalys. Följt av studiens analysschema, se bilaga 3, utifrån 

Selanders tillhörande bildanalys för att se på vilka olika bildrepresentationer som 

förekom (1988). 

Efter att de tre analyserna utförts studerades sambandet mellan dem med hjälp av 

multimodalitet, se bilaga 4, för att se vilka representationsformer som användes. 

Därefter analyserades samspelet mellan text och bild. Analysen kopplades 

slutligen till studiens teorier, Heddens teori och Socialsemiotisk teori, se sida 13. 
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5.4 Etik 
Vid forskningsstudier är det viktigt att studien står på en etisk grund därav valde 

studien att förhålla sig till de fyra forskningsetiska principerna nyttjande-, 

informations-, samtyckes- och konfidentialitetskravet som Vetenskapsrådet (2017) 

tagit fram. Vår uppfattning är att denna studie gjordes i enlighet med de 

forskningsetiska principerna, då avsikten var att endast använda det insamlade 

materialet i forskningsändamål. Vi var i kontakt med de berörda förlagen, se 

bilaga 5, för att berätta om studien och be om tillåtelse att använda deras 

läromedel med bilder eller siduppslag. Studien fick samtycke från de olika 

förlagen att presentera antingen bilder eller del av sidor eller hela sidor från deras 

material. Eftersom vi fick olika direktiv på hur materialen fick användas från 

förlagen har de infogade bilderna som använts i kapitel 6 olika utseenden*. 

Studien hade ingen avsikt att underminera eller skada läromedelsförfattarnas 

anseende genom någon form av uthängning i denna undersökning. Eftersom 

studien utgick från att jämföra läromedel, inte dra slutsatser om vilket läromedel 

som är bättre än något annat.  
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6 Resultat och Analys 

I detta kapitel presenteras resultatet och analysen utifrån studiens frågeställningar. 

Den första frågeställningen ser på området algebra med variabler som en del i 

läromedlet och hur mycket utrymme det får. Den första frågeställningen är 

grundläggande för att kunna besvara de följande frågeställningarna i studien. Den 

andra frågeställningen ser på representationsformerna som läromedlen använder. 

Den tredje frågeställningen ser på samspelet mellan text och bild i läromedlen. 

Frågeställning två och tre kommer sedan att analyseras utifrån studiens teorier. 

6.1 Hur stort utrymme får introduktionen av algebra med variabler? 
Vid datainsamlingen undersöktes först de utvalda läromedlen med ett antal 

övergripande frågor, för att skapa en överblick på hur stort utrymme området 

algebra med variabler får i varje läromedel. Datainsamlingen gjordes genom att 

räkna läromedlens totala sidor och uppgifter. Ytterligare data samlades in från 

området algebra där även bilder och instruktionsrutor räknades. Data samlades in 

utefter de instruktioner som finns i bilaga 1. 

Tabell 1: 

Totalt antal: 

Koll på 

Matematik 

Favorit 

Matematik Mattespanarna 

Hela Boken    
Sidor 130 188 161 

Uppgifter 1596 2051 1608 

Området 

Algebra 
   

Sidor 26 4 17 

Uppgifter 234 43 73 

Bilder 99 20 43 

Instruktionsrutor 21 5 11 

Datainsamlingen utifrån helheten av läromedlen visade att Favorit Matematik 5A 

hade flest uppgifter och sidor för eleverna att arbeta med. Minst antal uppgifter 

och sidor hade Koll på Matematik 5B. Koll på Matematik 5B hade i genomsnitt 

flest uppgifter per sida med 12,3 uppgifter. Favorit Matematik 5A hade i 

genomsnitt 10,9 uppgifter per sida och Mattespanarna 5A hade i genomsnitt 10,0 

uppgifter per sida. 

Granskningen av området algebra med variabler visade att Koll på Matematik 5B 

hade flest uppgifter och sidor. Minst antal sidor och uppgifter hade Favorit 

Matematik 5A. Favorit Matematik 5A hade i genomsnitt 10,8 uppgifter, Koll på 

Matematik 5B hade i genomsnitt 9,0 uppgifter och Mattespanarna 5A hade i 

genomsnitt 4,3 uppgifter per sida. 
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Vid jämförelse av hur mycket utrymme område algebra med variabler får i 

förhållande till det hela läromedlet, visade resultatet att Koll på Matematik 5B får 

störst utrymme och Favorit Matematik 5A minst utrymme. Koll på Matematik 5B 

har 20 procent, Mattespanarna 5A har 10,6 procent och Favorit Matematik 5A har 

2,1 procent av läromedlet tillägnat algebra med variabler. Vid jämförelse av 

antalet uppgifter i området algebra kontra hela läromedlet har Koll på Matematik 

5B 14,7 procent, Mattespanarna 5A har 4,5 procent och Favorit Matematik 5A har 

2,1 procent av läromedlet tillägnat algebra med variabler. 

Inom området algebra med variabler granskades även antalet bilder som 

läromedlen använder. Flest bilder har Koll på Matematik 5B med 99 bilder. Minst 

antal bilder har Favorit Matematik 5A med 20 bilder. Flest bilder per sida har 

Favorit Matematik 5A med i genomsnitt 5 bilder, Koll på Matematik 5B har i 

genomsnitt 3,8 bilder och Mattespanarna 5A har i genomsnitt 2,5 bilder per sida. 

Slutligen granskades antalet instruktionsrutor i området algebra med variabler. 

Flest antal har Koll på Matematik 5B med 21 instruktionsrutor. Minst antal har 

Favorit Matematik 5A med 5 instruktionsrutor. Favorit Matematik 5A har i 

genomsnitt 1,3 instruktionsrutor, Koll på Matematik 5B har i genomsnitt 0,8 

instruktionsrutor och Mattespanarna 5A har i genomsnitt 0,6 instruktionsrutor per 

sida. 

6.2 Representationsformer som används i området algebra 
Vid datainsamlingen undersöktes de utvalda läromedlen utifrån vilka 

representationsformer som läromedlen använder inom området algebra med 

variabler. Datainsamlingen gjordes genom att räkna läromedlens uppgifter inom 

området algebra med variabler, för att se hur många representationsformer varje 

uppgift innehöll. Data samlades in utefter de instruktioner som finns i bilaga 4. 

Tabell 2: 

Representationer 

per uppgift 

Koll på 

Matematik 

Favorit 

Matematik 
Mattespanarna 

1 - - 1 

2 131 20 48 

3 100 11 22 

4 - 5 3 12 2 

Utifrån analysschemat framgår det att de flesta uppgifter i de tre läromedlen har 

två eller tre olika representationsformer till varje uppgift inom området algebra 

med variabler. Mattespanarna 5A har en uppgift där de endast använder en 

representationsform, den verbala representationen, då uppgiften endast innehåller 

en skriven text. Det är uppgift 3 på sidan 46 som visas i figur 1, se sida 20. 
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Figur 1*: Visar en representationsform i uppgift 3, verbal. Mattespanarna 5A, Hernvald, Kryger, Persson & 

Zetterberg. (2012) s.46. Liber. 

Det vanligaste antalet representationsformer som varje uppgift i läromedlen hade 

var två stycken. Alla uppgifter innehöll den verbala representationsformen 

eftersom de innehöll skriven text. Den representationsform som läromedlen 

använde mest som andra representationsform, var den symboliska 

representationsformen följt av den bildliga representationsformen. I figur 2 visas 

exempel på uppgifter med de två representationsformerna verbal och symbolisk. 

 

Figur 2*: Visar på två representationer, verbal och symbolisk. Koll på Matematik 5B. Björklund & Dalsmyr. 

(2016) s.10. Sanoma utbildning. 
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Det var även ett stort antal uppgifter som innehöll tre representationsformer i de 

olika läromedlen. Den vanligaste kombinationen av tre representationer var 

verbal, symbolisk och bildlig. I figur 3 visas exempel på uppgifter med dessa 

representationsformer. 

 

Figur 3*: Visar på tre representationer, verbal, symbolisk och bildlig. Koll på Matematik 5B. Björklund & 

Dalsmyr. (2016) s.11. Sanoma utbildning. 

Favorit Matematik 5A hade flest antal uppgifter som innehöll fyra 

representationsformer. Favorit Matematik 5A använde sig av den verbala-, 

numeriska-, bildliga- och symboliska representationsformen. I figur 4 visas 

exempel med dessa representationsformer från Favorit Matematik 5A. 

 

Figur 4*: Visar på fyra representationer, verbal, numerisk, bildlig och symbolisk. Favorit Matematik 5A. 

Asikainen, Nyrhinen, Rokka & Vehmas. (2018). s.19. Studentlitteratur. 

Texten har räknats som en verbal representation och den grafiska bilden som visar 

ett exempel har räknats som en bildlig representation. Räkneuppgifter har räknats 

som symbolisk representation då de innehåller en blandning av siffror, variabler 

och operationssymboler. Den rutan som är under räkneuppgifterna har räknats 

som numerisk representation då den innehåller matematiska symboler. 

Den enda representationsformen som inte användes inom området algebra med 

variabler var den fysiska representationsformen. Eftersom datainsamlingen inte 

kunde identifiera några uppgifter som uppmanade läsaren till att: använda konkret 

eller laborativt material, att mäta avstånd eller att väga något. 
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6.2.1 Analys av representationsformer 

Vid avseende av multimodalitet och hur de används i de tre läromedlen blev det 

tydligt i resultatet att två representationsformer var det vanligaste antalet 

representationer som läromedlen använder i sina uppgifter. Att använda tre 

representationsformer var också vanligt förekommande i läromedlen och de tre 

vanligaste representationsformerna som användes var verbal, symbolisk och 

bildlig. Det förekom uppgifter med den numeriska representationsformen men 

ingen uppgift innehöll den fysiska representationsformen. 

De tre läromedlen innehåller fyra av de fem olika representationsformerna vid 

introduktionen av området algebra, verbal, symbolisk, bildlig och numerisk, som 

naturligt går in i varandra i uppgifterna för att skapa mening och betydelse för 

eleverna. 

Utifrån Heddens teori (1986) är det viktigt att elever få tillgång till sin kunskap 

genom den mentala processen i fyra steg; konkret, semi konkret, semi abstrakt och 

abstrakt. Dessa steg ger eleverna en möjlighet att skapa en förståelse för det 

konkreta och abstrakta i matematiken samt att eleverna får utveckla en förståelse 

för sambandet mellan dem. Heddens menar även att läromedel bör uppmana 

elever att använda konkret material för att skapa en bättre förståelse. (Heddens 

1986) 

Koll på Matematik 5B börjar på en semi konkret nivå genom att använda bilder på 

fingrar som täcker över det okända talet x i läromedlet. Lärarhandledningen ger 

tips på aktiviteter som ger läraren möjlighet att se utifall eleverna har förstått 

uppgifterna och de ger även eleverna fler uppgifter att träna sin förståelse av 

området. I uppgifterna framgår det inget om att använda konkret material och ger 

inte eleverna en möjlighet till förståelse på konkret nivå. Lärarhandledningen har 

även arbetsblad med extra uppgifter som innehåller algebra med variabler. 

Favorit Matematik 5A börjar på abstrakt nivå genom att använda siffersymboler 

redan i första uppgiften i läromedlet. Lärarhandledningen ger tips på upplägg att 

arbeta med klossar som kan visas på konkret nivå och göra det abstrakta mer 

tydligt för eleverna. I lärarhandledningen finns det även bilder på arbetsblad att 

hämta digitalt som eleverna sedan kan få träna mera med för att förbättra sin 

förståelse. 

Mattespanarna 5A börjar på semi konkret nivå i läromedlet genom bilder på påsar 

som innehåller ett okänt antal kulor. I den tillhörande lärarhandledningen finns det 

förslag på genomgång där läraren ska använda fysiska påsar och stoppa ner 

material i dem. Läraren ska då visa att påsen kan innehålla olika antal men att 

påsen fortfarande bara är en påse. Genom detta kan läraren på konkret nivå skapa 

förståelse hos eleverna. Lärarhandledningen har även arbetsblad med extra 

uppgifter som innehåller algebra med variabler. 
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6.3 Hur samspelar text och bild i området algebra 
Vid datainsamlingen undersöktes de utvalda läromedlen inom området algebra 

med variabler utifrån innehållsförteckningen och de rubriker som fanns på 

sidorna. Datainsamlingen utfördes också genom att räkna områdets uppgifter som 

sedan delades in i kategorier. Datainsamlingen utfördes även genom att räkna 

områdets bilder som sedan också delades in i kategorier. Data samlades in utifrån 

de instruktioner som finns i bilaga 2 och 3. 

Tabell 3: 

  

Koll på 

Matematik 

Favorit 

Matematik 
Mattespanarna 

Stoff       

Algebra  X   X 

Ekvationer X X   

Uttryck X   X 

Likheter X     

Olikheter X X   

Stil       

Antal sidor 26 4 17 

Antal uppgifter 

med variabler 
234 43 73 

Antal textuppgifter 

med variabler 
44 4 38 

Kognem och 

förklaring 
   

Antal uppgifter 

med förklaringar 
15 4 19 

Vid granskningen av Stoff, vilket var urval från innehållsförteckning och rubriker 

inom avsnittet, innehöll läromedlet Koll på Matematik 5B samtliga fem 

kategorier. Favorit Matematik 5A och Mattespanarna 5A tog upp två kategorier 

vardera men olika kategorier. För att jämföra antalet uppgifter per sida mellan 

läromedlen i området algebra med variabler delades totala antalet uppgifter med 

totala antalet sidor. 

Vid granskning av Stil, vilket var uppbyggnaden av texten och dess information, 

visade resultatet att Favorit Matematik 5A hade i genomsnitt 10,8 uppgifter med 

variabler och en textuppgift med variabler per sida. Koll på Matematik 5B hade i 

genomsnitt nio uppgifter med variabler och 1,7 textuppgifter med variabler per 

sida. Mattespanarna 5A hade i genomsnitt 4,3 uppgifter per sida och 2,2 

textuppgifter med variabler per sida. 

Under Kognem och förklaringar, vilket var textuppgifter som innehåller fakta och 

förklaring i texten, hade Mattespanarna 5A flest antal uppgifter och Favorit 

Matematik 5A hade minst antal uppgifter med förklaringar. 
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Tabell 4: 

  

Koll på 

Matematik 

Favorit 

Matematik 
Mattespanarna 

Stoff    

Antal bilder 99 20 43 

Antal olika slags 

bilder 
3 3 3 

Stil    

Stöd till text 37 - 3 

Hänger samman 

till uppgifter 
46 17 27 

Utomstående men 

lättar upp 
13 3 12 

Självständig 

informationsbärare 
3 - 1 

Vid granskningen av bilder innehöll Koll på Matematik 5B flest bilder och Favorit 

Matematik 5A minst antal bilder. Alla läromedlen innehöll de olika slags bilder 

som avser skillnaden på bilden såsom: figurer, grafiska bilder och fotografier, se 

bilaga 3, därav har de samma resultat under den kategorin. Under Stil delades 

bilderna in i kategorier utefter sättet de samspelade på med uppgifterna. Både Koll 

på Matematik 5B och Mattespanarna 5A hade bilder i alla kategorier medan 

Favorit Matematik 5A hade bilder som hängde samman med uppgifter och bilder 

som var utomstående men lättade upp uppgifterna. 

6.3.1 Analys av samspelet mellan text och bild 

De olika läromedlen skiljer sig avseende hur mycket utrymme de har för området 

algebra med variabler därav blev det en stor variation i resultatet av både text- och 

bildanalysen. Koll på Matematik 5B ger störst utrymme till området algebra med 

variabler och har även flest uppgifter och bilder. Resultatet av bildernas stil visar 

på att det mest förekommande sättet som text och bild samspelar i de olika 

läromedlen, är när en bild hänger samman med texten i en uppgift och behövs för 

att lösa uppgiften. Det gör även uppgifterna multimodala genom att uppgifterna 

använde minst två representationsformer, verbal och bildlig. 

Utifrån det socialsemiotiska perspektivet (Björkvall 2019; Selander 2017) skapas 

en förståelse genom användning av språket och bilder i det sociala samspelet. Hur 

texter och bilder framställs får konsekvenser för hur mottagaren tolkar uppgifterna 

i läromedlen. Samtliga tre läromedlen hade flest antal uppgifter, i förhållande till 

det utrymme som gavs inom algebra med variabler, där bilden behövdes till texten 

för att uppgiften skulle kunna lösas. 

Genom att använda flera multimodala representationsformer (Selander & Kress 

2017) såsom text och bild samtidigt ges möjlighet för eleverna att skapa en 

förståelse. Koll på Matematik 5B hade 37 uppgifter där bilden var ett stöd till 
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texten och som kan vara till hjälp för eleverna att lösa uppgifterna. Mattespanarna 

5A hade tre uppgifter och Favorit Matematik 5A hade ingen uppgift där bilden var 

ett stöd till texten. Dock visar de samtliga tre tillhörande lärarhandledningarna på 

multimodalitet, genom rådet att låta eleverna både enskilt och tillsammans arbeta 

med uppgifter för att sedan redovisa sina uträkningar muntligt eller på tavlan. 

Eleverna ges då möjligheten att träna sin kommunikationsförmåga och 

begreppsförmåga i det sociala sammanhanget. Det är när flera modaliteter 

används samtidigt i kommunikation som eleverna ges möjlighet att skapa en 

mening och förståelse för algebra med variabler.  
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7 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras metoden som används i denna studie, resultatet med 

tillhörande analys och slutligen presenteras tankar om vidare forskning. 

7.1 Metoddiskussion 
Vi ville undersöka hur algebra med variabler introduceras i mellanstadiet, därav 

utgick studien i att jämföra läromedlen. Eftersom flera läromedel skulle granskas 

användes Brymans (2018) komparativa forskningsdesign, i form av en 

flerfallsstudie med en kvalitativ inriktning. Denna metod valdes för att finna 

möjliga likheter och skillnader. Eftersom studien var tidsbegränsad gjordes ett 

målstyrt urval (Bryman 2018) då det fanns ett begränsat antal läromedel med 

tillhörande lärarhandledning, samt att läromedlen skulle ha getts ut efter 2011. 

Resultatet kunde ha blivit något annat om vi hade valt läromedel som getts ut före 

Lgr11 trädde i kraft, då bland annat ändringar i kursplanen har genomförts. 

När urvalet gjordes fokuserade vi på innehållsförteckningen i de läromedlen som 

studien hade att tillgå, för att finna vilka läromedel som introducerade algebra 

med variabler. Studien var även tvungen att avgränsa urvalet eftersom studien 

skulle göras under en begränsad tid, därav föll valet på att granska endast tre 

läromedel. Troligen hade resultatet blivit mindre varierat om enbart två läromedel 

hade granskats samtidigt som fler läromedel kunde ha gett ett mer varierat 

resultat. Studiens teoretiska utgångspunkt har också varit avgörande för resultatet 

samt de tre läromedel som valdes att granskas. 

För att upptäcka delar som påverkar varandra valdes att fokusera på olika 

representationsformer och hur de fungerar i samspel med varandra, genom att 

studera dem utifrån ett holistiskt perspektiv. Innan granskningen av läromedlen 

utformades analysscheman, se bilagor 1-4, där vi länge satt och funderade ut 

kategorier som skulle besvara våra frågeställningar. Avsikten med att skapa 

analysscheman innan vi granskade läromedlen var för att ge en rättvis bild av 

läromedlen och för att inte påverka resultatet. Om analysschemana inte hade 

utformats innan granskningen kunde det riskerats att studiens analysscheman hade 

ändrats under tiden som vi inhämtade läromedlens data, vilket vi ville minimera 

risken för. Syftet med att utforma tydliga analysscheman var också för att andra 

skulle kunna göra om studien och få ett så likvärdigt resultat som möjligt eller för 

att använda underlaget vid granskning av andra matematikläromedel. Detta visar 

att studien är trovärdig och har en hög reliabilitet. 

Varje läromedel studerades enskilt och systematiskt för att resultatet av analysen 

skulle besvara studiens frågeställningar, vilket ger studien hög validitet. När 

analysschemana hade sammanställts gjordes en jämförelse mellan de tre 

läromedlen. En möjlig felkälla i denna studie är att all datainsamling som gjorts 

har utförts manuellt och kan därför ha en viss felmarginal. Det insamlade 

materialet har inte använts för att avsiktligt underminera eller skada 
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läromedelsförfattarnas anseende och studien har förhållit sig till de 

forskningsetiska principerna, därav bygger studien på en etisk grund. 

7.2 Resultatdiskussion 
Grundtanken till denna studies syfte kommer från vårt intresse för algebra och 

mätningarna från IEA senaste TIMSS-rapport (IEA. TIMSS). Den visar på att 

svenska elevers resultat i matematik har under en längre tid legat under 

genomsnittet för EU/OECD-länderna. Resultaten visar även på att svenska elever 

har svårt för algebra och därav ville vi undersöka hur läromedel introducerar 

området på mellanstadiet. Under tiden som vi utförde studien växte intresset för 

algebra ännu mer eftersom det finns forskning som visar att algebra med fördel 

kan introduceras i de tidigare skolåren (Blanton et al. 2015; Bergsten et al. 1997), 

samt att det ökar elevers resonemang till matematiken (Carraher et al. 2006; 

Chimoni et al. 2018). Bergsten et al. (1997) redogör också för att det algebraiska 

språket är grunden för vidare studier inom matematiken. Därav blir det intressant 

att följa framtida mätningar såsom TIMSS och även PISA (Programme for 

International Student Assessment) för att se om läromedel utefter Lgr11 kan ha 

varit till stöd för att förbättra svenska elevers resultat i matematik och särskilt för 

algebra. 

Utifrån resultat och analys konstaterades att läromedlen skiljer sig från varandra 

avseende hur mycket utrymme området algebra med variabler får i läromedlen; 

från relativt litet utrymme med endast två procent till relativt mycket utrymme 

med 20 procent. McNeil et al. (2010) menar att det kan skapas förvirring hos 

eleverna vid introduktionen av området algebra med variabler. Utifrån detta anser 

vi att läromedel bör ge ett större utrymme för en grundläggande introduktion av 

området algebra med variabler. För att minimera risken för förvirring hos elever, 

vilket ett studerat läromedel gör eftersom det tillägnar 20 procent till området 

algebra med variabler. Bergsten et al. (1997) forskning visar också på vikten för 

elevers fortsatta matematiska utveckling och att elever ska ges möjlighet att lära 

sig det algebraiska språket. Om elever inte ges denna möjlighet kan det leda till en 

negativ inställning och ett mindre intresse för hela matematikämnet menar 

Bergsten et al. (1997). Studien har inte granskat mer djupgående vad de tre 

läromedlens uppgifter innehåller och vilka möjligheter till variation som 

uppgifterna ger. Det innebär att vi utifrån resultatet inte kan avgöra om fler antal 

uppgifter ger bättre förutsättningar för eleverna att skapa en uppfattning om det 

algebraiska språket, än vad enbart några fåtal uppgifter skulle kunna ge. 

De läromedel som studien valde att granska skiljde sig åt genom att de var A- och 

B-böcker för årskurs 5. Favorit Matematik 5A och Mattespanarna 5A planeras att 

användas under höstterminen och Koll på Matematik 5B under vårterminen. 

Resultatet för hur mycket utrymme som läromedlen gav för algebra med variabler 

kunde ha blivit annorlunda, om studien valt att granska både A- och B-böckerna 

från de tre läromedlen. I denna studie vet vi inte om algebra med variabler tas upp 

under vårterminen i Favorit Matematik 5B och Mattespanarna 5B. 
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Studien har inte granskat vilka förkunskaper eleverna har fått i tidigare läromedel 

som Selander (1988) beskriver ska bygga vidare på elevers elementära 

förkunskaper. Det är också avgörande för vilka möjligheter eleverna får för att 

utveckla en förståelse för algebra med variabler. Eftersom det även är viktigt att 

eleverna förstår matematiska relationer och likhetstecknets betydelse för att kunna 

resonera algebraiska uttryck och ekvationer (Bergsten et al. 1997; Knuth et al. 

2006; McIntosh 2008). 

Bergsten et al. (1997) nämner att matematiska begrepp kan presenteras med olika 

representationsformer för att skapa en förståelse för begreppet hos elever. Därav 

är det viktigt att läromedel struktureras med olika representationer för att förklara 

matematiska begrepp. Representationsformerna i studiens läromedel är lika 

varandra, då de utifrån resultatet framkom att de vanligaste representationerna 

som läromedlen använder är verbal, bildlig och symbolisk. Resultatet visar på att 

de tre läromedlen oftast använder två representationsformer i sina uppgifter, där 

bilden behövdes till texten för att elever ska kunna lösa uppgifterna. Sett utifrån 

det socialsemiotiska perspektivet (Björkvall 2019; Selander 2017) skapas 

förståelsen i det sociala samspelet genom att använda språket och bilder, vilket 

också gör läromedlens uppgifter multimodala. 

Den numeriska representationsformen förekom i vissa uppgifter och därav fanns 

det även ibland fyra representationsformer i en uppgift. Det var också positivt att 

samtliga tre läromedel använde tre olika bildliga representationer på olika 

material och objekt, som figurer, grafiska bilder och fotografier, vilket Heddens 

(1986) menade var viktigt att läromedel använder sig utav, för att ge elever 

möjlighet att skapa en bättre förståelse. 

Representationer enligt Heddens (1986) samt Gustafsson et al. (2011) bör byggas 

upp från vardagsnära situationer för elever, med hjälp av konkreta exempel. För 

att eleverna sedan ska ges möjlighet att arbeta vidare mot det mer abstrakta, är det 

viktigt att eleverna förstår sambandet mellan det konkreta och det abstrakta för att 

skapa en bättre förståelse för algebra. Samtliga tre läromedel anser vi ger eleverna 

denna möjlighet, då det genom lärarhandledningen framkommer tips på 

genomgångar med konkret material, för att introducera området algebra med 

variabler på en konkret nivå. Resultatet för de representationsformer som använts 

kunde ha blivit något annat om studien inte hade utgått ifrån de 

representationsformer som Bergsten et al. (1997), Gustafsson et al. (2011) samt 

Larsson och Ryve (2018) definierat. När vi samlade in data för vilka 

representationsformer läromedlen använder i uppgiften, har vi räknat text som 

verbal, bild som bildlig och räkneuppgift som symbolisk representation, vilket 

räknades som tre representationer. I denna del har vi inte värderat om 

representationsformen beskriver samma sak. Utan det valde vi att granska närmare 

när vi analyserade samspelet mellan text och bild, genom att se på vilket syfte 

representationsformen hade för uppgiften, samt utifrån hur vi har tolkat dem. 
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Eftersom studien endast fokuserat på läromedlen fanns det inga uppgifter med den 

fysiska representationsformen. Om studien även hade granskat användandet av 

läromedlen på klassrumsnivå hade därav resultatet kunnat bli annorlunda. 

Granskningen hade då kunnat se på, som Johansson (2006; 2009) nämner, hur 

läromedel används och vad den innehåller, samt hur viktigt läromedlet är för både 

elever och lärare i den pedagogiska verksamheten. Däremot visade 

lärarhandledningen på den praktiska tillämpningen för samtliga tre läromedel. De 

visade på hur läraren och elever kan använda dem i den pedagogiska 

verksamheten, genom enskilt och gemensamt arbete. Samtliga tre 

lärarhandledningar gav förslag på fysiska aktiviteter, vilket också ger eleverna 

möjlighet att skapa en förståelse för algebra med variabler i det sociala 

sammanhanget. 

Vi har inte kunnat hitta undersökningar som är relaterade till introduktion av 

algebra med variabler avseende svenska läromedel för mellanstadiet. Detta gör det 

svårt att avgöra om jämförbara studier har fått ett liknande resultat. Vi har dock 

hittat en pågående studie av Bråting och Madej (2017) som i sin första 

redovisning presenterar att algebra förekommer i hög grad i läromedel; gentemot 

att algebra har introducerats relativt sent i svensk grundskola, då det ansetts att 

yngre elever inte är mogna nog för att ta till sig algebra. 

7.3 Vidare forskning 
Under studiens uppstart funderade vi mycket kring vilket fokus vi ville ha i vår 

studie, då vi hört under VFU- perioder, fältstudier och tidigare kurser att algebra 

är ett utmanande område inom matematikundervisningen. Vi har under studiens 

gång funderat vidare på möjlig forskning inom området algebra med variabler. Vi 

har även funderat utifrån att algebra har blivit ett mer diskuterat ämne i 

skolvärlden med koppling till när undervisningen av algebra ska introduceras. Det 

skulle därför vara intressant att studera hur introduktionen av algebra med 

variabler sett ut under tidigare läroplaner. Eftersom vår studie bygger på 

läromedel som givits ut efter 2011 och som följer Lgr11, för att kunna se hur 

undervisningen har förändrats över en längre tid. 

Det skulle också vara intressant att undersöka fler läromedel i varje 

läromedelsserie för att undersöka hur läromedlen arbetar vidare med området 

algebra med variabler i årskurs 6, för att kunna se på progressionen som 

läromedlen ger möjlighet till. En annan infallsvinkel som skulle vara intressant är 

att undersöka de digitala läromedel och komplement som i dagsläget finns 

tillgängliga samt vad det ger för ytterligare möjligheter till elevers fortsatta 

lärande för algebra och deras matematiska utveckling.  
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9 Bilagor 

Bilaga 1 
Överblick av läromedlen. 

Totalt antal: 

Koll på 

Matematik 

Favorit 

Matematik Mattespanarna 

Hela Boken    
Sidor       

Uppgifter       

Området Algebra    
Sidor       

Uppgifter       

Bilder       

Instruktionsrutor       

 

För att tydliggöra hur data har samlats in i studien, kommer här en förklaring till 

hur schemat ska användas: 

• Schemat fylls i med siffror som står för antalet varje kolumn representerar.  

• Sidor räknas från läromedlets första kapitels första sida till sista kapitlets 

sista sida. Innehållsförteckning och instruktioner om hur läromedlet är 

uppbyggt och ska användas inkluderas ej. 

• Uppgifter som är uppdelade i flera delar exempelvis 1a, 1b, 1c, 1d, räknas 

delarna av hela uppgiften var för sig, alltså som fyra uppgifter. 

Inom området algebra studeras också antalet bilder och instruktionsrutor. 

• Bilder avser alla fotografier och illustrerade bilder. 

• Instruktionsrutor inkluderar även faktarutor eller ”tipsfigurer” som finns 

utspridda mellan instruktionsrutorna. 

 

  



 

 

ii 

 

 

Bilaga 2 
Textanalys av läromedlen inom området algebra med variabler. 

  

Koll på 

Matematik 

Favorit 

Matematik Mattespanarna 

Stoff       

Algebra        

Ekvationer       

Uttryck       

Likheter       

Olikheter       

Stil       

Antal sidor       

Antal 

variabeluppgifter       

Antal textuppgifter 

med variabler       

Kognem och 

förklaring    

Antal uppgifter med 

förklaringar       

 

För att tydliggöra hur data har samlats in i studien, kommer här en förklaring till 

hur schemat ska användas: 

• Schemat fylls i med ”X” under kategorin Stoff om avsnittet innehåller det 

som står i den vänstra kolumnen. Under Stil och Kognem och förklaring 

fylls siffror i som står för antalet data från den vänstra kolumnen. 

• Stoff avser urval från innehållsförteckning och rubriker inom avsnittet. 

• Stil avser uppbyggnad av texten och dess uppgifter. 

o Variabeluppgifter är endast uppgifter där beräkningar ska göras. 

Variabeluppgifter som innehåller exempelvis 1a, 1b, 1c, 1d, räknas 

delarna av hela uppgiften var för sig, alltså som fyra uppgifter. 

o Textuppgifter som är uppdelade i flera delar exempelvis 1a, 1b, 1c, 

1d, räknas endast som en uppgift. 

• Kognem och förklaring avser textuppgifter som ger en fakta och förklarar i 

textuppgiften till ett sammanhang. Kognem är detsamma som fakta. 

 

  



 

 

iii 

 

 

Bilaga 3 
Bildanalys av läromedlen inom området algebra med variabler. 

  

Koll på 

Matematik 

Favorit 

Matematik Mattespanarna 

Stoff    
Antal bilder       

Antal olika slags 

bilder       

Stil    
Stöd till text       

Hänger samman 

till uppgifter       

Utomstående men 

lättar upp       

Självständig 

informationsbärare       

 

För att tydliggöra hur data har samlats in i studien, kommer här en förklaring till 

hur schemat ska användas: 

• Schemat fylls i med siffror som står för antalet data utifrån den vänstra 

kolumnen. 

• Stoff avser antalet bilder i avsnittet. Olika slags bilder avser skillnaden på 

bilden såsom: figurer, grafiska bilder och fotografier. 

• Stil avser vad bilden har för funktion i avsnittet. 

o Stöd till text betyder att bilden hjälper texten. 

o Hänger samman till uppgifter betyder att bilden behövs för att lösa 

uppgiften. 

o Utomstående men lättar upp betyder att bilden inte tillhör någon 

specifik uppgift. 

o Självständig informationsbärare betyder att bilden innehåller 

information som är fullt förståelig och självbärande. 

  



 

 

iv 

 

 

Bilaga 4 
Analysschema för representationsformer inom området algebra med variabler. 

Representationer 

per uppgift 

Koll på 

Matematik 

Favorit 

Matematik Mattespanarna 

1       

2       

3       

4 till 5       

 

För att tydliggöra hur data har samlats in i studien, kommer här en förklaring till 

hur schemat ska användas: 

• Schemat fylls i med antalet uppgifter som innehåller ett visst antal 

representationer som framgår i den vänstra kolumnen. 

• Uppgifter som är uppdelade i flera delar exempelvis 1a, 1b, 1c, 1d, räknas 

delarna av hela uppgiften var för sig, alltså som fyra uppgifter. 

• Om en uppgift innehåller fler än en representation oavsett vilken 

kombination av representationer så räknas antalet representationer. 

o Numerisk + Symbolisk eller Symbolisk + Bildlig, uppgifterna 

innehåller olika representationer men räknas som att varje uppgift 

har två representationer i sig. 

• Innehåller uppgiften två olika representationer för samma 

representationsform räknas det som en representation. 

o Bildlig (illustrerad) + Bildlig (fotografi), samma 

representationsform och räknas som en representation. 
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Bilaga 5 
Detta mejl skickades ut till förlagen av de olika läromedlen: 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter på Linnéuniversitetet i Växjö som håller på att skriva vår 

första uppsats för utbildningen. Vi ska göra en läromedelsgranskning av 

matematikböcker för elever i årskurs 4-6. Vi ska granska introduktionen av 

algebra med variabler i tre olika läromedel. De tre läromedel vi ska granska är 

Koll på Matematik 5b, Favorit Matematik 5a och Mattespanarna 5a. 

I vår studie ingår ert läromedel och vi undrar om vi kan få tillåtelse att använda 

några bilder från ert läromedel i vår studie. Självklart refererar vi till varje bild 

som vi använder. 

 

Vänliga Hälsningar, 

Sonja Lindvall & Margita Sandström 


