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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att analysera olika läromedels uppbyggnad och struktur 
med fokus på representationsformernas progression i kunskapsområdet algebra. 
Anledningen till att studien handlar om just detta är för att algebra är ett väldigt 
viktigt område i matematiken för att förbereda elever för framtida matematiska 
områden. Dagens undervisning är också i hög grad läromedelsstyrd, vilket också 
motiverar till studien. För att undersöka de olika läromedlen användes en 
innehållsanalys där väsentliga uppgifter valdes ut och analyserades. Resultatet visade 
att det var svårt att få en tydligt bild av progressionen, men att uppgifterna i samtliga 
läromedel i hög grad representerades fullständigt symboliskt. Slutsatsen som dras är 
att den läromedelsstyrda skola vi har idag kan vara bristfällig och att det är lärarens 
uppgift att inkludera de relevanta representationsformerna elever behöver för att ta 
till sig algebra. 
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Inledning 
Skolverket (2016) förklarar att svenska elever presterar under genomsnittet i 
matematik för EU- och OECD länderna i årskurs 4. De svenska eleverna presterar bäst 
i taluppfattning och aritmetik samt statistik och sannolikhet. De områden som de 
svenska eleverna presterar sämst i är geometri samt algebra. Det finns forskning som 
tyder på att elevers algebrakunskaper sänder signaler kring hur deras framtida 
akademiska prestationer kommer att se ut (Musen, 2010). Goda färdigheter inom det 
algebraiska ämnet öppnar bland annat dörren till mer avancerat matematik, 
förbereder elever för fortsatta studier på universitet och högskola och ger generellt en 
högre chans till examen (Musen, 2010). Musen (2010) menar också att det finns en 
koppling mellan goda algebraiska kunskaper och välbetalda jobb när eleverna 
kommer ut på arbetsmarknaden. 
 Representationsformer inom algebra är ett område där forskningen behöver 
utvecklas. Earnest och Balti (2008) menar att forskning kring representationsformer 
inom algebra är av yttersta vikt, speciellt forskning kring dess relation till elever i de 
yngre årskurserna då detta forskningsområde är relativt nytt. Enligt Earnest och Balti 
(2008) sågs förr algebra och aritmetik som två olika delar inom matematiken där 
algebran inte dök upp förrän i årskurs 8 och 9, till skillnad mot dagens skola där 
algebra introduceras redan på låg- och mellanstadiet. Forskning för hur man 
undervisar algebra i de yngre årskurserna var således inte nödvändigt. De förklarar 
dock att tillvägagångssättet för hur man lär ut algebra till elever i årskurs 8 och 9 inte 
nödvändigtvis fungerar lika bra för elever i årskurs 4-6 vilket gör att 
forskningsområdet behöver kompletteras för att innefatta samtliga elever som jobbar 
med algebra. 
 Undervisningen i matematik i skolan som den ser ut idag är väldigt 
läromedelsfokuserad. Enligt Skolinspektionen (2009) så upptar enskilt arbete i olika 
läromedel en stor del av den totala undervisningstiden i matematik. Olika läromedels 
uppbyggnad när det gäller representationsformer i algebra är således en viktig del när 
det gäller forskning kring undervisning och lärande i algebra för elever i årskurs 4-6. 
 I denna studie har tre populära läromedelsserier i matematik analyserats. 
Förhoppningen med denna studie är att bidra till en ökad kunskap om 
representationsformer i relation till algebrainnehållet i läromedel genom att analysera 
hur uppgifter med algebraiskt innehåll representeras i olika läromedel, samt vilken 
progression som finns mellan dessa representationer. Resultatet av analysen 
diskuteras i relation till forskning om representationers roll för lärande i matematik, 
specifikt algebra. 
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Bakgrund 
I detta avsnitt kommer bakgrunden till studien att presenteras. Representationsformer 
kommer att förklaras, så även läromedel, algebra och progression. Det kommer även 
att redogöras för forskning kring representationer i matematikundervisningen. 

Representationsformer 
”A representation is typically a sign or a configuration of signs, characters or objects. 
The important thing is that it can stand for (symbolize, depict, encode or represent) 
something other than itself” (Goldin & Shteingold, 2011, s. 3). För att förtydliga detta 
så definierar Roos och Trygg (2018) representationer som något som med avsikt 
utformas eller används i syfte att i handling, tanke eller kommunikation ersätta det 
man egentligen syftar på. Roos och Trygg (2018) förklarar att representationer kan 
vara symboler, bilder, objekt eller något annat som representerar ett matematiskt 
objekt. Roos och Trygg (2018) använder siffran 3 som exempel, och de menar att 
siffran står där istället för själva talet som man inte kan se, men som man associerar 
till. Siffran 3 är således en symbol för talet tre, medan tecknet “𝜋“ är en symbol för ett 
irrationellt tal lite större än tre. Tecknet blir således ett sorts namn för begreppet pi. 
Andra exempel kan vara symbolerna 1 och 0, eller fem prickar på två tärningar. Båda 
dessa exempel representerar talet 10 men med två olika former av representationer. 
Representationer kan således ha dubbla roller, de kan ses som en konkretisering av 
abstrakta matematiska begrepp samtidigt som de representerar verkliga objekt (Roos 
& Trygg, 2018). 
 För att kunna beskriva ett matematiskt innehåll behöver man ha förståelse för 
att tal kan uttryckas med olika representationsformer, till exempel med hjälp av 
konkret material, bilder och symboler för tal. I förståelsen för tal ingår även att kunna 
växla mellan olika representationsformer (Skolverket, 2017). Roos och Trygg (2018) 
förklarar att lärande i matematik kan beskrivas som en kumulativ process där elever 
stegvis får tillgång till allt fler och allt mer avancerade representationer och får en 
utökad förståelse för hur de hör samman, hur de kan användas och hur de kan 
uttryckas. 
 Roos och Trygg (2018) menar att förmågan att kunna beskriva och använda 
begrepp på flera sätt med olika representationsformer visar på en god 
begreppsförmåga och funktionell begreppskunskap hos elever. För att kunna tänka 
på, och kommunicera, ett matematiskt begrepp måste det vara representerat på något 
sätt eftersom matematiska objekt i sig är abstrakta. I matematikdidaktiken används 
ordet representationer främst för att beskriva hur olika matematiska begrepp kan 
kommuniceras (Roos & Trygg, 2018). 

Representationer i algebraundervisning 
Enligt Earnest och Balti (2008) gynnas elever av att introduceras till många olika 
representationer som de får röra sig fritt emellan. Earnest och Balti (2008) förklarar att 
elever genom att introduceras för flera olika representationer och röra sig mellan 
dessa kan hitta mönster och generaliseringar som de kan ta med sig och använda vid 
framtida matematikinlärning. Rystedt, Helenius och Kilhamn (2016) diskuterar även 
de kring användandet av flera olika representationer vid matematikundervisning. De 
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har utfört en studie där elever fick i uppgift att lösa ett textbaserat problem med 
tillhörande algebraisk ekvation med hjälp av text, symboler och fysiskt material. 
Rystedt et al. (2019) menar att elever, genom att få tillgång till olika representationer, 
kan skapa kontexter och förflytta sig mellan dessa för att komma fram till ett värde på 
en okänd variabel, i studiens fall ett värde på x. Rystedt et al. (2019) förklarar dock att 
elevernas vetskap om värdet på x inte hjälpte dem att lösa uppgiften. Problemet var 
att eleverna inte såg kopplingen mellan de olika kontexterna de flyttade sig mellan, de 
visade sig ha stora svårigheter i att växla mellan konkreta och abstrakta 
representationer. Detta innebar att eleverna, trots att de hade värdet på x inte kunde 
applicera x-värdet på rätt sätt, vilket i sin tur ledde till att uppgiften inte löstes 
(Rystedt et al. (2019). 
 Alibali, Stephens, Brown, Kao och Nathan (2014) har i sin studie kommit fram 
till att det finns brister i mellanstadieelevers konceptuella förståelse för algebraiska 
ekvationer. Alibali et al. (2014) förklarar att resultatet visar på att en undervisning där 
man helt fokuserar på algebraiska symboler, och inte använder sig av andra 
representationer kan hämma elevers förmåga att få en konceptuell förståelse kring 
algebra och ekvationer. De menar att elevers förmåga att se kopplingar mellan 
matematiska symboler och andra representationer är viktigt för deras fortsatta 
matematiska utveckling. Detta är något som även Tackie, Sheppard och Flint (2019) 
diskuterar kring. En studie de genomfört visar att användandet av visuella 
representationer i samband med textbaserade ekvationsproblem kan ge elever fler 
vägar att ta till sig och lösa problemet. Studien visar även att elever som ritar egna 
bilder kan gynnas i sitt lärande då man kan arbeta runt problem som brukar uppstå 
vid ekvationsräkning då man i vanliga fall är styrd av den standardiserade 
uträkningens “regler”. Booth och Koedinger (2011) menar att textbaserade uppgifter 
är genomgående lättare för elever att lösa än uppgifter som är presenterade som 
ekvationer, oavsett ålder. I jämförelse till detta förklarar Booth och Koedinger (2011) 
att textbaserade problem med tillhörande visuell representation, i studiens fall ett 
diagram, var lättare att lösa för elever i årskurs 7 och 8 medan elever i årskurs 6 hade 
svårt för den typen av uppgift. 
 Montenegro, Costa och Lopes (2018) menar att visuella representationer vid 
undervisning i algebra har positiva aspekter såväl som negativa. Montenegro et al. 
(2018) förklarar att visuella representationer har inneboende egenskaper som kan 
förenkla inlärning av algebra men att dessa egenskaper och hur man använder sig av 
dessa inte är uppenbara för eleverna och att visuella representationer utan 
förklaringar inte nödvändigtvis hjälper eleverna. Även Berends och Van Lieshout 
(2008) har studerat visuella representationer. Studien fokuserade på visuella 
representationers påverkan på elevers hastighet och förmåga att lösa algebraiska 
uppgifter. Resultatet på studien visar att illustrationer i sig, generellt sett, inte 
försvårar inlärningen hos elever. Illustrationer kan göra abstrakt information mer 
konkret och således göra den mer förståelig för eleverna. Däremot visar studien att 
illustrationer kan göra att elever löser uppgifter i ett långsammare tempo, även om 
inte resultatet i sig påverkas. Studien visar dock att illustrationer i vissa fall kan 
försvåra matematiken för eleverna. Uppgifter där illustrationerna innehåller väsentlig 
information för att lösa uppgifterna var svåra för eleverna att lösa, till skillnad från 
uppgifterna där illustrationer “bara” används för att representera information som ges 
i text eller symbolform. 
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 Magruder (2012) menar att elever som får lära sig matematik genom skrivna 
symboliska representationer skapar en konceptuell förståelse som hjälper dem i deras 
fortsatta matematikstudier. Elever som lär sig via konkret och/eller virtuellt material 
utvecklar även de sina matematikkunskaper, dock inte i samma utsträckning. Även 
Larbi och Mavis (2016) har undersökt hur fysiskt material kan påverka elevers 
matematiska utveckling i algebra. Deras studie visar istället att elever som får lära sig 
algebra med hjälp av fysiskt material, i deras fall en sorts algebraiska brickor, generellt 
sett utvecklar sina matematiska kunskaper i högre grad än elever som utbildas genom 
mer traditionell klassrumsundervisning med fokus på symboliska representationer. 
Genom att använda sig av algebraiska brickor utvecklade eleverna förmågan att 
använda den distributiva lagen samt faktorisering på en nivå som de mer traditionellt 
undervisade eleverna inte nådde upp till. Även Shultz och Bismarck (2013) 
genomförde en liknande studie med samma resultat. De förklarar att elever, med 
hjälp av fysiskt material, kan förenkla den matematiska inlärningsprocessen kring 
algebra. De menar att användningen av fysiskt material är ett bra sätt att hjälpa elever 
att utveckla sin förståelse på ett sätt som tilltalar eleverna. 

Läromedel 
Glasnovic Gracin (2018) förklarar att läromedel kan ses som artefakter som översätter 
politik till pedagogik och att de representerar en länk mellan de olika världarna. I 
dagens matematikundervisning spelar läromedel en stor roll då enskilt arbete i just 
olika läromedel tar upp stora delar av elevernas tid när det handlar om att träna på, 
och lära sig matematik (Glasnovic Gracin, 2018). Glasnovic Gracin (2018) menar att all 
tid elever spenderar med läromedel kan influera sättet de tänker kring matematik och 
att det därför är viktigt att läromedel har en balans och variation mellan olika typer av 
matematiska uppgifter. På grund av att matematikundervisning med hjälp av 
läromedel tar upp så stor del av lektionerna så menar Glasnovic Gracin (2018) att 
läromedelsanalyser kan ge en bredare och djupare insyn kring hur förutsättningarna 
för att nå målen ser ut både ur ett läroplansperspektiv men även ur ett 
klassrumsperspektiv, alltså hur man väljer att arbeta kring målen. Även 
Skolinspektionen (2009) har uppmärksammat läromedlets centrala roll i den moderna 
matematikundervisningen. Skolinspektionen (2009) har genom sina undersökningar 
kommit fram till att den läromedelsstyrda undervisningen tar upp cirka 31% av den 
totala matematikundervisningen i årskurserna 4-6. Detta går att jämföras med 11% för 
årskurs 1-3 och 47% för årskurs 7-9. Skolinspektionen (2009) förklarar att den 
vanligaste typen av uppgifter i olika läromedel är att eleverna utgår från givna regler 
och/eller ett redan löst exempel och ska räkna ett antal liknande exempel. Detta 
innebär att eleven ensidigt övar procedurhantering. Hur lärare väljer läromedel, och 
hur läraren använder sig av det, är därför avgörande för elevers möjligheter att träna 
andra kompetenser än just procedurhantering (Skolinspektionen, 2009). I läroplanen 
kan man läsa att skolan har som uppdrag att se till att samtliga elever “/../ får tillgång 
till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet” (Skolverket, 2018, s.17). 
Skolinspektionen (2009) förklarar att läromedel på de flesta skolorna väljs av lärare 
själva utan någon kvalitetsgranskning av vare sig rektor eller specialpedagoger. 
Skolinspektionen (2009) förklarar också att många lärare som uppvisar en osäkerhet 
när det gäller syftet med de olika delarna i kursplanen och deras egen roll i 
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undervisningen ser läroboken som ett vägledande stöd. De litar på att läroboken har 
tolkat kursplanen på ett rimligt sätt. 

Algebra 
Skolverket (2017) förklarar att algebraisk kunskap kan beskrivas som att man genom 
användningen av bokstavsbeteckningar istället för tal kan uttrycka generella 
beräkningar. Inom kunskapsområdet algebra så ingår kunskaper om likhetstecknets 
innebörd, bokstavsbeteckningar samt variabelbegreppet. Tillsammans med kunskaper 
i aritmetik är dessa viktiga byggstenar inom det algebraiska området. De ligger till 
grund för elevers förståelse av algebraiska uttryck, funktioner, ekvationer samt 
formler och grafer. Skolverket (2017) menar även att eleverna behöver den algebraiska 
kunskapen för att kunna föra generella resonemang vid bland annat problemlösning. 
Kunskap inom algebra är också nödvändigt för att kunna använda matematiska 
modeller man stöter på i senare årskurser och fortsatta studier. Ekvationer och 
algebraiska uttryck har stor betydelse inom många matematiska kunskapsområden, 
bland annat är det viktigt inom geometri när man för resonemang om satser, formler 
och geometriska relationer. Skolverket (2017) förklarar att algebraiska kunskaper  
även är centralt inom kunskapsområdet samband och förändring för att utveckla 
kunskaper om bland annat funktioner. I det algebraiska området finns också 
grunderna till programmering vilket ger elever verktyg till att utveckla ett 
förhållningssätt till kunskaper om programmering. Tillsammans med kunskaper 
elever får inom ämnet teknik får eleverna genom algebra en förståelse för hur 
programmering kan påverka såväl individ som samhällsutveckling (Skolverket, 2017).  
 Algebrans vikt för fortsatt god matematisk utveckling, representationers roll 
för att utveckla algebraisk kunskap och den läromedelsstyrda undervisningen vi har i 
dagens skola har motiverat till denna läromedelsanalys. 

Progression 
Man kan i Skolverket (2017) läsa att varje kunskapsområde i läroplanen består av ett 
antal punkter. Dessa punkter ska inte uppfattas som att de alltid väger lika mycket, 
utan de ska snarare uppfattas som byggstenar som kan kombineras på flera olika sätt. 
Det centrala innehållet är dock strukturerar på ett sådant sätt att det visar på en 
progression. Detta innebär att innehållet både vidgas och fördjupas upp genom de 
olika årskurserna. Nedan följer ett utdrag ur läroplanen som visar hur det centrala 
innehållet för området algebra förändras mellan låg- och mellanstadiet och som 
således visar på att en progression måste finnas mellan de olika årskurserna. 

Algebra årskurs 1-3 
• Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.  
• Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, 
beskrivas och uttryckas. 
• Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund 
för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. 
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Algebra årskurs 4-6 
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att 
beteckna ett obekant tal med en symbol.  
• Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.  
• Metoder för enkel ekvationslösning.  
• Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och 
uttryckas.  
• Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i 
visuella programmeringsmiljöer. 
(Skolverket, 2018, s. 55ff) 

Teoretiskt ramverk 
Det finns många olika sätt att beskriva matematiska representationer. Något som 
uppmärksammats under denna studie är att många av dessa olika sätt bygger på den 
amerikanske psykologen Jerome Bruners tidigare forskning. Cramen, Monson, 
Wyberg, Leavitt och Whitney (2009) förklarar att en forskare vid namn Richard Lesh 
skapat en modell för att beskriva matematiska representationer. Denna modell är inte 
den enda av sitt slag, men då Lesh skapade den med ugångspunkt i Bruners forskning 
ansågs den vara relevant för denna studie. Cramen et al. (2009) förklarar att Lesh 
modell bygger på att dela in de olika reprsentationsformerna i olika grupper, och att 
modellen visar hur barn kan lära sig genom att röra sig inom- samt mellan dessa olika 
grupper (se figur 1). 

 

 

 

Figur 1: Lesh modell i Cramer et.al (2018) som visar hur man kan röra sig både inom och mellan olika 
grupper av representationsformer. 
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En annan modell som baseras på Bruners tidigare arbete är Kilhamns (2018) teoretiska 
modell som handlar om representationsformer och uttrycksformer. Det var denna 
teoretiska modell som användes som ramverk i denna studie. Kilhamn (2018) 
förklarar att Bruners arbete bygger på tre nivåer av representationer: enactive - 
baserade på upplevelser och fysiska handlingar; iconic - bildbaserade; samt symbolic - 
den mest abstrakta nivån som baseras på språk och tecken. Kilhamn (2018) förklarar 
att denna indelning, att representationsnivå rör sig från konkret till abstrakt, är den 
vanligaste inom forskningen. Heddens (1986) är inne på samma spår men han menar 
istället att glappet mellan den konkreta världen och den abstrakta världen kan delas 
in i två olika nivåer, nämligen semikonkret och semiabstrakt. En representation på 
den semikonkreta nivån skulle kunna vara bilder på verkliga saker medan en 
representation på den semiabstrakta nivån istället handlar om en symbolisk 
representation av en sak, där representationen inte ser ut som objektet de 
representerar (Heddens, 1986). Kilhamn (2018) hämtar även inspiration från Goldin 
(1998) som menar att representationer kan finnas både inom- och utom oss. Han 
använder ord och fraser som exempel och förklarar att dessa inte bara har en 
grammatisk och syntaktisk mening, de skapar även inre icke verbala bilder. 
 Kilhamn (2018) förklarar att begreppet representationsform inte nämns i den 
svenska läroplanen, istället används uttrycksform för att beskriva hur matematiken 
representeras. Begreppet uttrycksform saknade dock förankringar i 
forskningslitteratur och föll således offer för flertalet olika tolkningar. En syn på 
uttrycksformer är att de beskriver modaliteter som kroppslig, konkret, visuell eller 
mental. En annan aspekt av uttrycksformer är abstraktionsnivån. 
Representationsformer och uttrycksformer kan således ses som två sidor av samma 
mynt (Kilhamn, 2018). 
 Utifrån dessa olika sätt att se på representationer och uttrycksformer har 
Kilhamn (2018) sedan format en teori. Hon menar att det finns ett samband mellan 
just abstraktionsnivåer och modaliteter som kan användas för att kategorisera olika 
representationsformer. Hon beskriver detta samband genom ett tvådimensionellt 
diagram där den ena axeln representerar abstraktionsnivå medan den andra axeln 
representerar modaliteter. Bilden nedan visar hur Kilhamn (2018) utformat sitt 
diagram (se figur 2). 

 

Symbolisk     

Ikonisk     

Realistisk     

 Kroppslig Konkret Visuell Mental 

Figur 2: Kilhamns (2018) tvådimensionella diagram som kan användas för att kategorisera 
representationsformer. 

Realistiska representationer 
Kilhamn (2018) förklarar att realistiska representationer är hämtade ur, och liknar den 
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erfarna eller föreställda verkligheten, vare sig representationerna är kroppsliga, 
konkreta eller visuella. Vad som anses vara realistiskt kan givetvis variera från person 
till person och Kilhamn (2018) menar att saker som anses realistiska för vuxna inte 
nödvändigtvis behöver anses vara realistiskt för barn. 

Kroppslig realistisk 
En kroppslig realistisk representation menar Kilhamn (2018) skulle kunna vara när 
elever illustrerar en cirkel genom att ställa sig i en ring, eller när fyra elever 
representerar talet fyra. 

Konkret Realistisk 
Kilhamn (2018) menar att en konkret realistisk representation kan vara att en cirkel 
representeras av en rund tallrik och att talet fyra kan representeras av fyra godisar 
som kan tas på och flyttas runt. 

Visuell Realistisk 
En visuell realistisk representation kan enligt Kilhamn (2018) vara en bild, en film eller 
en avbildning till exempel ett foto av en godisask med godisar i. 

Mental Realistisk 
En mental realistisk representation förklarar Kilhamn (2018) återkallar i tanken redan 
erfarna realistiska representationer, dessa representationer skiljer sig således personer 
emellan. 

Ikoniska representationer 
Kilhamn (2018) förklarar att ikoniska representationer har en viss koppling till det 
som avbildas, men som saknar en direkt likhet. 

Kroppslig ikonisk 
Kroppsliga ikoner är enligt Kilhamn (2018) alla de olika gester vi använder, ofta 
omedvetet, när vi talar om matematiska objekt och kvantiteter. Det kan till exempel 
handla om att peka eller indikera storlek med händerna. 

Konkret ikonisk 
Kilhamn (2018) förklarar att konkreta ikoniska representationer kan vara brickor eller 
så kallade centimeterkuber. Hon beskriver det som något som används i en ett-till-ett 
korrelation till andra saker som ska räknas. 

Visuell ikonisk 
Visuella ikoniska representationer är enligt Kilhamn (2018) bilder eller tecken som har 
vissa gemensamma drag med vad som representeras utan att vara direkt 
föreställande, till exempel ringar eller streck för att visa antal. 

Mental ikonisk 
En mental ikonisk representation skulle kunna vara att man tänker på, eller ser 
framför sig,  fem prickar på en tärning relation till talet fem. 
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Symboliska representationer 
Kilhamn (2018) beskriver symboliska representationer som något som saknar en 
direkt koppling till det som representeras. Hon menar att innebörden är kulturellt 
överenskommen och inlärd och att en symbolisk representation inte kan förstår 
intuitivt. 

Kroppslig symbolisk 
Kilhamn (2018) förklarar att kroppsliga symboliska representationer kan vara 
teckenspråkstecken, gester såsom nickningar eller att skaka på huvudet. Hon menar 
också att dessa kroppsliga symboliska representationer kan se olika ut i olika länder. 

Konkret symbolisk 
Konkreta symboliska representationer är enligt Kilhamn (2018) konkreta ting som vi 
bestämmer ska representera saker de inte alls egentligen liknar. Hon menar att man 
kan välja att använda en kvadrat för att representera en cirkel, men att man då måste 
vara tydlig med att berätta det för de man kommunicerar med. 

Visuell symbolisk 
Kilhamn (2018) förklarar att visuella symboliska representationer generellt är de 
vanligast förekommande representationerna inom matematiken. De 
representationsformer som är utvecklade speciellt för matematik är oftast visuella 
symboliska och har därför på en hög abstraktionsnivå. En bild där man visar arean av 
en rektangel genom att skriva ut längden på två sidor beskriver Kilhamn (2018) som 
typiskt visuell symbolisk. 

Mental symbolisk 
En mental symbolisk representation skulle kunna vara att tänka på siffran “5” i 
relation till talet 5. 
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Syfte och Forskningsfrågor 
Som tidigare nämnt är algebra ett område inom matematiken som är av stor vikt för 
framtida matematisk utveckling. Samtidigt är algebra det matematiska område som 
svenska elever presterar sämst i. I den moderna skolan tar läromedel större plats än 
de gjort tidigare och en stor del av den faktiska undervisningen bedrivs via olika 
läromedel. Forskare verkar inte heller vara överens om vilka representationer som 
fungerar bäst vid algebraundervisning för elever i årskurs 4-6. Det kan därför 
argumenteras för att det är viktigt att undersöka hur olika läromedel använder sig av 
olika representationsformer när det gäller uppgifter som behandlar algebra. Syftet 
med denna studie är att analysera olika läromedels uppbyggnad och struktur med 
fokus på representationsformernas progression i kunskapsområdet algebra. Syftet är 
således inte att rangordna läromedlen, inte heller att göra en bedömning av vilket 
läromedel man bör använda. 

Forskningsfrågor 
Vilka olika representationsformer förekommer i läromedel då området algebra 
behandlas? 

Vilka skillnader finns det i läroböckerna för årskurserna 4-6 med avseende på 
användning av olika representationsformer i relation till algebra? 

Vilka skillnader finns det i läroböckerna för årskurserna 4-6 med avseende på 
progressionen hos olika representationsformer i relation till algebra? 
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Metod 
I följande avsnitt kommer en beskrivning att göras i syfte att redogöra för hur studiens 
metod sett ut. De olika moment som valts att lyftas är en förklaring av, och en 
motivering till läromedelsanalys som metod, en beskrivning av urvalsprocessen kring 
de aktuella läromedlen samt en beskrivning av analysverktyget och dess användning. 
Dessa moment kommer att presenteras och utvecklas under avsnitten 
läromedelsanalys, urval och analysmetod. 

Läromedelsanalys 
I denna studie har en innehållsanalys gjorts på tre olika läromedel. Bryman (2011) 
definierar en innehållsanalys som “ett angreppssätt när det gäller analys av dokument 
och texter som på ett systematisk och replikerbart sätt syftar till att kvantifiera 
innehållet utifrån kategorier som bestämts i förväg” (s. 359). Denscombe (2016) 
förklarar att innehållsanalyser är praktiska verktyg då de kan användas på vilken text 
som helst, då även läromedel. Han förklarar även att den huvudsakliga styrkan i en 
innehållsanalys ligger i att kvantifiera innehållet i en text genom en tydlig metod som 
kan upprepas av andra forskare. Att analysera läromedel är således ett bra sätt för att 
kvantifiera innehållet. Stukát (2005) menar dock att jämförelsen mellan flera liknande 
texter kan ge än mer intressanta resultat. Han menar att det ofta inte är tillräckligt att 
bara beskriva och förklara innehållet i olika texter, man måste också förklara de 
skillnader och likheter man upptäcker. Han anser att det just i läromedelsanalyser 
brukar ge synnerligen intressanta resultat. 

Urval 
Inför uppstarten av den här studien sattes kriterier upp i syfte att strategiskt förenkla 
urvalsprocessen. Genom att sätta upp dessa kriterier skapades riktlinjer för vilka 
läromedel som kunde inkluderas i den aktuella studien och förenklade således 
urvalsprocessen. De kriterier som urvalet baserades på presenteras nedan: 

● Läromedlen skulle vara publicerade efter 2011 för att de skulle grundas på vår 
nuvarande läroplan 

● Läromedlen skulle finnas tillgängliga för årskurs fyra, fem och sex. 
● Läromedlen skulle vara aktuella, populära och användas i verksamheten. 

När dessa urvalskriterier satts upp utfördes en enkätundersökning via webben i ett 
forum för matematiklärare där aktiva lärare fick svara på vilket läromedel som 
användes på deras skola. Efter tre veckor valdes sedan de tre mest populära 
läromedlen ut. 
 Även i själva läromedlen har ett urval gjorts. För att avgränsa analysen och få 
ett hanterbart antal uppgifter att analysera låg fokus på att hitta uppgifter med 
koppling till specifika delar av algebraområdet som anges i det centrala innehållet, 
nämligen: 
 
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att 
beteckna ett obekant tal med en symbol.  
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• Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.  

(Skolverket, 2018, s. 57) 

För att elever ska kunna lösa uppgifter som behandlar enkla algebraiska uttryck och 
ekvationer krävs någon form av tidigare förståelse för obekanta tal och dess 
egenskaper. Uppgifter som behandlar obekanta tal kan således ses som uppgifter som, 
efter progression, utvecklas till svårare uppgifter som behandlar algebraiska uttryck 
och ekvationer. Då dessa områden ur det centrala innehållet ligger så pass nära 
varandra har de i denna studie setts som ett enda område och analysen är således 
baserad på uppgifter som hör till detta område. Det ska också tydliggöras att de 
algebraiska uppgifter som valts ut inte nödvändigtvis funnits i de kapitel där 
läromedlen presenterar algebra. Uppgifternas validitet baserades endast på 
kopplingen till de utvalda delarna ur det centrala innehållet. 

Läromedel 
Nedan kommer de olika läromedlen att beskrivas kort utifrån förlagens egna 
presentationer. 

Matematik Alfa Beta Gamma 
Matematik Alfta Beta Gamma är ett läromedel från Liber. Tanken bakom Matematik 
Alfa Beta Gamma är att du ska kunna hålla ihop klassen med gemensamma 
genomgångar samtidigt som du kan ge samtliga elever uppgifter där de kan arbeta på 
sin egna nivå. Var och en ska kunna följa sin egna individuella och tydliga väg. 
Läromedlen är baserade på en väl beprövad pedagogik och struktur som bevisats 
fungera. De innehåller bland annat: 

● Gemensamma genomgångar 
● Exempel på lösningar och redovisningar 
● Uppgifter på tre svårighetsnivåer (lika många på varje nivå) 
● Variation i uppgifternas karaktär där EPA-uppgifterna är frekvent 

förekommande (EPA = Enskilt, Par, Alla) 
● Ledtrådar som hjälp att komma vidare 
● Sammanfattningar av centrala begrepp och metoder 

(Liber, u.å.) 

Favorit Matematik 
Favorit Matematik är ett läromedel från Studentlitteratur. Favorit Matematik är ett 
basläromedel i matematik med en gedigen, välfungerande och tydlig struktur. 
Materialet kommer från Finland där det är uppskattat för strukturen och de goda 
resultaten hos eleverna. Läromedlen består av fyra olika kapitel som är indelade i 
lektioner. Till varje lektion finns det fyra sidor, det obligatoriska uppslaget och 
uppslaget att träna extra på ÖVA och PRÖVA. Författarna förklarar varje matematiskt 
steg med noggrannhet och varierande lekfulla uppgifter. Favorit Matematik 
uppmuntrar till en aktiv matematikundervisning där man diskuterar och lär sig i 
grupper istället för att jobba enskilt i olika takt.  
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(Studentlitteratur, u.å.) 

Matte Direkt Borgen 
Matte Direkt Borgen är ett läromedel från Sanoma Utbildning och det beskrivs som ett 
av de mest använda läromedlen i Sverige. Några av de mest uppskattade 
egenskaperna hos Matte Direkt Borgen är: 

● den enkla och tydliga strukturen 
● möjligheten att låta eleven arbeta utifrån sin nivå 
● alla inspirerande teman 

Matte Direkt Borgen består för varje läsår av två olika elevböcker, en för vårterminen 
och en för höstterminen. Varje kapitel i läromedlen inleds med en samtalsbild. De 
frågor som tas upp i samband med bilden anknyter till de moment som kommer i 
kapitlet och blir således en bra utgångspunkt för matematiska samtal. Här finns också 
tydliga mål så att både elever, lärare och föräldrar vet vad man förväntas lära sig i 
kapitlet. Därefter följer relevanta matematiska uppgifter som leder fram till en 
diagnos som är direkt kopplad till målen på kapitlet. Beroende på resultatet på 
diagnosen får elever sedan jobba vidare på den röda, mer utmanande kursen, eller 
den blåa, mer grundläggande kursen. 

(Sanoma utbildning, u.å.) 

Analysmetod 
För att kunna uppfylla syftet och svara på de olika frågeställningarna så har ett 
ramverk utformats med stöd av Kilhamn (2018), i syfte att underlätta datainsamling. 
För att göra ramverket applicerbart på just denna studie så har vissa delar ur 
Kilhamns (2018) teoretiska modell arbetats om eller strukits då de inte är relevanta för 
studien. Då studien som genomförts är en läromedelsanalys kan vissa delar ur 
Kilhamns (2018) modell ej undersökas. Det är omöjligt att i läromedel undersöka 
kroppsliga, mentala och konkreta representationer. Studien kommer därför att 
fokusera på de olika aspekterna Kilhamn (2018) beskriver som berör det visuella. De 
visuella aspekterna som Kilhamn (2018) beskriver är dock inte tillräckligt utförliga för 
att kunna kategorisera alla de olika representationerna som presenteras i läromedlen. 
På grund av detta har två ytterligare aspekter bildats med utgångspunkt i både Lesh 
och Kilhamns modeller. De två aspekterna som bildats är: kombination av text och 
symboler samt fullständigt symbolisk. En uppgift som representeras som en 
kombination av text och symboler är precis som det låter en textuppgift med 
tillhörande matematiska symboler. En fullständigt symbolisk uppgift är däremot en 
uppgift som endast består av matematiska symboler. Datainsamlingen kommer 
således att utgå ifrån Kilhamns (2018) olika visuella aspekter, tillsammans med de två 
kompletterande aspekterna, och de olika representationerna i läromedlen kommer att 
kategoriseras under de följande rubrikerna: visuell realistisk, visuell ikonisk, visuell 
symbolisk, kombination av text och symboler samt fullständigt symbolisk. Nedan 
följer exempel på hur dessa olika representationer kan se ut med undantag för den 
visuellt realistiska representationen som ej hittades under studien (se figurer 3-6). 
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Visuell realistisk 
Ingen fullständigt realistisk representation hittades under studien och därför finns 
ingen exempelbild. 

 
 

Visuell ikonisk  

 

Figur 3: Exempel på hur en visuellt ikonisk representation kan se ut i läromedlet Matte Direkt Borgen. 

 
Visuell symbolisk  

 

Figur 4: Exempel på hur en visuellt symbolisk representation kan se ut i läromedlet Matte Direkt Borgen. 
 

Kombination av text och symboler 

 

Figur 5: Exempel på hur en uppgift kan representeras av kombinationen av text och symboler i läromedlet 
Favorit Matematik. 

Fullständigt symbolisk 

 

Figur 6: Exempel på en hur en fullständigt symbolisk representation kan se ut i läromedlet Favorit 
Matematik. 
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Etiska överväganden 
Vid alla studier är det viktigt att ha ett etiskt förhållningssätt för att kunna förhålla sig 
till de riktlinjer som finns för att säkerställa studiens reliabilitet. Det finns enligt 
Vetenskapsrådet (u.å.) fyra huvudsakliga forskningsetiska krav att förhålla sig till 
inom forskning, nedan listas dessa och förklaras kort: 

●  Informationskravet - Forskaren skall informera de av forskningen berörda 
om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

 
●  Samtyckeskravet - Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. 
 

●  Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla i en undersökning ingående 
personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

 
●  Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål. 
 
(Vetenskapsrådet, u.å) 

Denna studies huvudfokus har varit att granska insamlad data från tre olika 
läromedel via en läromedelsanalys. Den enda personliga kontakt med andra 
människor har varit via en enkätundersökning för att undersöka vilka läromedel som 
är populärast. Enkäten vad frivillig och ingen deltagares namn har sparats och ingen 
nämns heller i studien. Trots att ingen person omnämns i studien och på så sätt kan 
påverkas negativt på grund av bristande forskningsetik, är validiteten och 
reliabiliteten kring studien fortfarande av yttersta vikt. Det är viktigt att studien 
endast granskar det som ska granskas och endast värderar det studien är avsedd att 
värdera. För att uppnå detta har jag försökt att vara objektiv, saklig och att inte tolka 
resultatet. 
 Trots att jag i arbetet med att placera representationerna utgått från dessa 
etiska aspekter har jag ändå tillverkat mitt eget ramverket. I slutändan är det min åsikt 
som avgör var vilka uppgifter som väljs ut och var de placeras. Jag anser dock att 
ramverket är stabilt då Kilhamns (2018) teoretiska modell är anpassad för denna typ 
av kategorisering vilket bör leda till att jag undersöker det som ska undersökas, och 
att validiteten således blir högre. Det kan dock vara så att min kunskapsnivå som 
student inte nödvändigtvis är tillräcklig för att göra en korrekt tolkning av vilka 
uppgifter som väljs ut och till vilken representation de hör.  
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Resultat 
Uppgifterna som presenteras i resultatdelen är uppgifter som på något sätt berör 
antingen ekvationslösning, algebraiska uttryck eller arbete med obekanta tal. De olika 
läromedlen kommer att presenteras var för sig där antalet analyserade uppgifter 
kommer presenteras i samband med andelen av de olika representationerna.  

Matematik Alfa Beta Gamma 

 
Figur 7:  Fördelning av representationer i läromedlet Matematik Alfa Beta Gamma.  
 

Representation Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6 

Visuell Realistisk 0% (n=0) 0% (n=0) 0% (n=0) 

Visuell Ikonisk 0% (n=0) 0% (n=0) 5% (n=15) 

Visuell Symbolisk 1% (n=1) 8% (n=6) 8% (n=24) 

Kombination av text 
och symboler 

8% (n=7) 13% (n=10) 20% (n=57) 

Fullständigt Symbolisk 91% (n=75) 79% (n=61) 67% (n=193) 

Totalt antal uppgifter 83 77 289 

Figur 8: Antalet uppgifter som analyserats samt representationernas andel i läromedlet Matematik Alfa Beta 
Gamma. 

Resultatet visar att det i läromedlet Matematik Alfa Beta Gamma för årskurs 4 fanns 
83 uppgifter som kan kopplas till de kriterier som satts upp för studien. Av dessa 83 
uppgifter var 1% (1 st) visuellt symboliska, 8% (7 st) representerades av en 
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kombination av text och symboler och 91% (75 st) av uppgifterna var fullständigt 
symboliska. Inga visuellt realistiska och inte heller någon visuellt ikonisk uppgift 
hittades i detta läromedel (se figur 8).  
 I Matematik Alfa Beta Gamma för årskurs 5 fanns 77 uppgifter som 
behandlade området som studien avgränsats till. Av dessa 77 uppgifter var 8% (6 st) 
visuellt symboliska,  13% (10 st) representerades av en kombination av text och 
symboler och 79% (61 st) av uppgifterna var fullständigt symboliska. Inte heller i detta 
läromedel hittades någon visuellt realistisk eller visuellt ikonisk uppgift (se figur 8).
 I Matematik Alfa Beta Gamma för årskurs 6 fanns 289 uppgifter som stämde 
överens med studiens kriterier. Av dessa 289 uppgifter var 5% (15 st) visuellt ikoniska, 
8% (24 st) var visuellt symboliska, 20% (57 st) representerades av en kombination av 
text och symboler och 67% (193 st) av uppgifterna var fullständigt symboliska. I detta 
läromedel hittades inga uppgifter med visuellt realistiska representationer som 
passade in i ramverket för studien (se figur 8). 

Favorit Matematik 

 
Figur 9. Fördelning av de olika representationsformerna i Favorit Matematik.   
 

Representation Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6 

Visuell Realistisk 0% (n=0) 0% (n=0) 0% (n=0) 

Visuell Ikonisk 14% (n=37) 6% (n=14) 7% (n=18) 

Visuell Symbolisk 2% (n=6) 28% (n=60) 3% (n=8) 

Kombination av text 
och symboler 

11% (n=31) 6% (n=13) 24% (n=62) 



   18 

Representation Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6 

Fullständigt Symbolisk 73% (n=195) 60% (n=128) 66% (n=172) 

Totalt antal uppgifter 269 215 260 

Figur 10: Antalet uppgifter som analyserats samt representationernas andel i läromedlet Favorit Matematik. 
 
Resultatet visar att det i läromedlet Favorit Matematik för årskurs 4 fanns 269 
uppgifter som kan kopplas till de kriterier som satts upp för studien. Av dessa 269 
uppgifter var 14% (37 st) visuellt ikoniska, 2% (6 st) var visuellt symboliska, 11% (31 
st) representerades av en kombination av text och symboler och 73% (195 st) var 
fullständigt symboliska. Inga uppgifter med visuellt realistiska representationer 
hittades i detta läromedel (se figur 10). 
 I Favorit Matematik för årskurs 5 fanns 215 uppgifter som behandlade det 
algebraiska område som studien avgränsats till. Av dessa 215 uppgifter var  6% (14 st) 
visuellt ikoniska, 28% (60 st) var visuellt symboliska,  6% (13 st) representerades av en 
kombination av text och symboler och 60% (128 st) av uppgifterna var fullständigt 
symboliska. Inga uppgifter med visuellt realistiska representationer som passade in 
på studiens kriterier hittades i detta läromedel (se figur 10). 
 I Favorit Matematik för årskurs 6 fanns 260 uppgifter som kan kopplas till 
studiens kriterier. Av dessa 260 uppgifter var 7% (18 st) visuellt ikoniska, 3% (8 st) var 
visuellt symboliska, 24% (62 st) representerades av en kombination av text och 
symboler och 66% (172 st) av uppgifterna var fullständigt symboliska. Inte heller i 
detta läromedel hittades någon uppgift med visuellt realistisk representationer som 
stämde överens med kriterierna för studien (se figur 10). 
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Matte Direkt Borgen 

 
Figur 11: Fördelning av representationer i läromedlet Matte Direkt Borgen.  
 

Representationer Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6 

Visuell Realistisk 0% (n=0) 0% (n=0) 0% (n=0) 

Visuell Ikonisk 3% (n=4) 2% (n=4) 0% (n=0) 

Visuell Symbolisk 14% (n=18) 16% (n=29) 18% (n=52) 

Kombination av text 
och symboler 

11% (n=15) 14% (n=25) 11% (n=30) 

Fullständigt Symbolisk 72% (n=94) 68% (n=124) 71% (n=197) 

Totalt antal uppgifter 131 182 279 

Figur 12: Antalet uppgifter som analyserats samt representationernas andel i läromedlet  Matte Direkt 
Borgen. 

Resultatet visar att det i läromedlet Matte Direkt Borgen för årskurs 4 fanns 131 
uppgifters om kan kopplas till de kriterier som satts upp för studien. Av dessa 131 
uppgifter var 3% (4 st) visuellt ikoniska, 14% (18 st) visuellt ikoniska, 11% (15  st) 
representerades av en kombination av text och symboler och 72% (94 st) av 
uppgifterna var fullständigt symboliska. I detta läromedel hittades ingen uppgift med 
visuellt realistisk representation ut (se figur 12).  
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 I Matte Direkt Borgen för årskurs 5 hittades 182 uppgifter med koppling till 
det utvalda centrala innehållet. Av dessa 182 uppgifter var 2% (4 st) visuellt ikoniska, 
16% (29 st) var visuellt ikoniska, 14% (25 st) representerades av en kombination av 
text och symboler och 68% (124 st) av uppgifterna var fullständigt symboliska. Inte 
heller i detta läromedel hittades någon uppgift med visuellt realistisk representation 
(se figur 12).   
 I läromedlet Matte Direkt Borgen för årskurs 6 fanns 279 uppgifter som 
behandlade det algebraiska område som studien begränsats till. Av dessa 279 
uppgifter var 18% (52 st) visuellt symboliska, 11% (30 st) representerades av en 
kombination av text och symboler och 71% (197 st) var fullständigt symboliska. I detta 
läromedel hittades ingen uppgift med visuellt realistisk och inte heller någon med 
visuellt ikonisk representation som stämde överens med studiens kriterier (se figur 
12).  
 I läromedelsserien Matematik Alfa Beta Gamma kan man se ett tydligt 
mönster från läromedlet i årskurs 4 till läromedlet i årskurs 6. De mer konkreta 
representationerna av uppgifter som behandlar området algebra, visuellt ikonisk, 
visuellt symbolisk samt kombinationen av text och symboler har alla ökat i andel sett 
från årskurs 4 till årskurs 6. Den mer abstrakta representationen som är fullständigt 
symbolisk har däremot minskat i andel. 
 I läromedelsserien Favorit Matematik var det svårt att hitta tydliga mönster 
mellan de olika årskursernas läromedel. Det framgick dock tydligt att även i denna 
läromedelsserie så var andelen fullständigt symboliska representationer fler i 
läromedlet för årskurs 4 än för läromedlet i årskurs 6 när det handlar om uppgifter 
som behandlar algebra. En skillnad mot läromedlet Matematik Alfa Beta Gamma är 
att de mer konkreta representationerna förekommer till större andel redan i årskurs 4 
och 5 i Favorit Matematik. I Matematik Alfa Beta Gamma dröjer det till läromedlet för 
årskurs 6 innan de konkreta representationernas andel ökar.  
 I läromedelsserien Matte Direkt Borgen kan man tydligt se att läromedlen för 
årskurs 4, 5 och 6 är väldigt lika varandra när det kommer till användandet av 
representationsformer i relation till området algebra. Trots att antalet uppgifter 
konstant ökat från årskurs 4 till 6 så har andelen olika representationsformer ej 
ändrats nämnvärt i relation till antalet analyserade uppgifter. Den största 
förändringen ligger på 5 procentenheter, vilket är relativt lite i jämförelse med de 
andra läromedlen. Denna läromedelsserie skiljer sig således från de andra i det 
avseende att ingen tydligt, nämnvärd, progression kan ses i någon av de olika 
representationsformerna. 
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Diskussion 
I denna del kommer studiens olika avsnitt diskuteras med utgångspunkt i studiens 
syfte och frågeställningar. Inledningsvis kommer studiens tillvägagångssätt att 
diskuteras i en metoddiskussion, därefter följer en resultatdiskussion där resultatet 
diskuteras i relation till forskningen som presenterats i bakgrunden. Avsnittet 
avslutas sedan med en diskussion om vidare forskningsmöjligheter samt studiens 
didaktiska konsekvenser. 

Metoddiskussion 
I detta arbete har en kvalitativ metod med ett kvantifierat resultat använts. Resultatet 
av studien är till viss del generaliserbart då en läromedelsanalys som metod inte 
påverkas av lokala aspekter. De analyserade läromedlen används på många olika 
ställen i Sverige vilket gör att studien blir mer generell än undersökningar som beror 
av lokala aspekter. Vid användande av intervjuer eller enkätundersökningar finns risk 
att de lokala aspekterna lyser igenom och således påverkar resultatet. Det ska dock 
tilläggas att då studien är baserad på svenska läromedel är resultatet inte 
nödvändigtvis applicerbart på läromedel utanför Sveriges gränser. Även antalet 
läromedel som analyserats skulle kunna påverka resultatet. Ett större antal 
läromedelsserier i analysen hade mest troligt lett till ett mer generaliserbart resultat. 
Samtidigt hade det större antalet läromedel kunnat leda till en tidspress som gjort 
analysperioden stressig, vilket i sin tur kunde leda till en undermålig och bristfällig 
analys. 
 Denna studie har utgått från Kilhamns (2018) teoretiska modell och utifrån 
denna modell skapades ett ramverk som användes vid analysen av de olika 
läromedlen. Hade en annan teori använts hade ramverket sett annorlunda ut. Detta 
hade i sin tur kunnat leda till att uppgifter kategoriserats på ett annat sätt än i denna 
studie och således påverkat resultatet.Trots att studien utgått från Kilhamns (2018) 
teoretiska modell och att ett neutralt och objektivt arbetssätt har varit målet under 
arbetet så finns ändå risk att personliga erfarenheter och åsikter påverkat arbetets 
utförande. Bryman (2011) menar bland annat att det i praktiken är omöjligt att 
utforma en kodningsmanual, eller ett ramverk, som inte inrymmer ett visst mått av 
tolkning från kodarens sida. Hade det varit fler kodare hade diskussion kunnat 
uppstå för att komma fram till en mer saklig analys. Detta skulle kunna innebära att 
om en annan forskare använder sig av samma teori för att genomföra samma studie 
som denna inte nödvändigtvis skulle forma samma ramverk, vilket i sin tur skulle 
kunna leda till ett annat resultat. Bryman (2011) förklarar också att en egenskap hos 
innehållsanalysen är att den bara är så bra som dokumenten den bygger på, vilket 
leder till urvalsprocessen av de olika läromedlen. Som tidigare nämnt sattes en del 
kriterier upp för att underlätta urvalsprocessen av läromedlen. Dessa kriterier sattes 
upp för att begränsa urvalet, vilket innebär att en del läromedel valdes bort för att de 
inte passade in. Andra kriterier för vilka läromedel som var aktuella för studien skulle 
således kunna leda till att andra läromedel väljs ut, vilken i sin tur skulle kunna 
påverka resultatet. Utöver de nämnda kriterierna så användes också en 
enkätundersökning för att undersöka vilka läromedel som är mest populära. Denna 
enkätundersökning genomfördes på Facebook i ett forum som heter 
Matematikundervisning. Efter tre veckor hade cirka 100 personer svarat på 
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undersökningen som låg som grund för urvalet av läromedlen. Anledningen till att 
Facebook användes som forum för undersökningen var för att det är en lättillgänglig 
plattform med många medlemmar, det är således ett enkelt och tidsbesparande sätt 
att genomföra en undersökning på detta sätt. Problem som kan uppstå med en 
undersökning likt denna är att man inte kan vara säker på att de som svarar på 
enkäten faktiskt är vem de utger sig för att vara. Trots att frågan ställdes i ett forum 
för lärare och att frågan riktade sig till lärare kan man inte med säkerhet säga att alla 
som svarade faktiskt är lärare, eller att de svarade sanningsenligt. 

Resultatdiskussion 
Resultatet visade att de analyserade uppgifterna, i samtliga undersökta läromedel för 
årskurs 4-6, till största del bestod av fullständigt symboliska representationer. Visuellt 
realistiskt representerade uppgifter hittades inte i något av de undersökta läromedlen. 
I två läromedelsserier kunde man se en kraftig ökning av antalet uppgifter i 
läromedlet för årskurs 6, undantaget var läromedelsserien Favorit Matematik där 
uppgifterna var jämnt spridda över årskurserna. Denna skillnad skulle kunna bero på 
att Favorit Matematik är den enda läromedelsserien som presenterar ett renodlat 
algebraavsnitt redan i årskurs 4, medan de andra serierna presenterar det först i 
årskurs 6. I läromedelsserien Favorit Matematik återkommer algebran i andra avsnitt i 
läromedlen för årkurs 5 och 6. Även i de andra två läromedelsserierna fanns uppgifter 
med koppling till algebra i läromedlena för årskurs 4 och 5, men inte i samma 
utsträckning. Detta skulle kunna bero på att man i utformningen av Favorit 
Matematik anser att man kan lägga in fler uppgifter med koppling till algebra i 
årskurs 5 och 6 då man redan gått igenom området i läromedlet för årskurs 4, till 
skillnad från de andra läromedelsserierna som introducerar algebra först i läromedlet 
för årskurs 6. 
 I läromedelsserien Matematik Alfa Beta Gamma kan man som tidigare nämnt 
se ett mönster från läromedlet i årskurs 4 till läromedlet i årskurs 6. Man kan se att de 
mer konkreta representationerna har ökat i andel sett från årskurs 4 till årskurs 6 
medan de mer abstrakta representationerna har minskat i andel. Detta kan jämföras 
med det Kilhamn (2018) skriver om abstraktionsnivåns progression hos olika 
representationer. Hon menar att de flesta forskare anser att progressionen bör gå från 
konkret till abstrakt - ibland med flera mellannivåer, såsom Heddens (1986) 
semikonkret och semiabstrakt. Uppbyggnaden av läromedelsserien Matematik Alfa 
Beta Gamma går således emot den generella forskningen kring hur progressionen hos 
representationers abstraktionsnivå bör se ut. Även Matematik Direkt Borgen visar på 
brister i sin utformning i jämförelse med aktuell forskning, då denna läromedelsserie 
inte visar på någon progression alls gällande representationsformer i de olika 
årskurserna. 
 Som tidigare nämnt förklarar Skolinspektionen (2009) att läromedel ofta väljs 
ut av lärare själva, utan kvalitetsgranskning av vare sig rektor eller specialpedagog. 
Detta skulle kunna leda till att läromedel som ej följer aktuell forskning i sin 
utformning ändå väljs ut som läromedel till flertalet skolor. Läromedlen kan därför bli 
populära av andra anledningar än de pedagogiska, trots uppenbara brister i 
förankringen till aktuell forskning. De mest populära läromedlen behöver således inte 
vara de bäst utformade läromedlen för matematisk inlärning. Att endast basera sina 
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läromedelsinköp på popularitet kan således vara något som påverkar elevers 
inlärning på ett negativt sätt. 
 Resultatet av studien visar, som tidiagre nämnt, på att samtliga 
läromedelsserier hade en övervägande del fullständigt symboliska uppgifter med 
koppling till det algebraiska ämnet i samtliga årskurser. Läromedel som är 
uppbyggda på detta sätt kan enligt Magruder (2012) vara gynnsamma för elevers 
algebraiska utveckling. Han förklarar att elever som lär sig algebra via skrivna 
symboliska representationer utvecklar sin konceptuella förståelse i större utsträckning 
än de elever som lär sig via konkret och virtuellt material. Detta ställer sig dock i 
kontrast mot vad Tackie et al. (2019) och Alibali et al. (2014) kommit fram till i sina 
studier. Resultatet i dessa studier visar på att en undervisning som fokuserar på 
algebraiska symboler, utan andra representationer, kan hämma elevers förmåga till 
konceptuell förståelse. Även Booth och Koedinger (2011) argumenterar emot 
användningen av enbart symboliska representationer och de menar att uppgifter 
presenterade som en kombination mellan text och symboler istället är gynnsamma 
uppgifter för inlärning av algebra. 
 Det ska dock tilläggas att trots att de analyserade uppgifterna till största del 
består av fullständigt symboliska representationer så finns det även inslag av andra 
representationer, inget läromedel är till fullo fullständigt symboliskt. Rystedt et al. 
(2019) argumenterar för vikten av olika representationer, och de menar att elever, 
genom att få tillgång till olika representationer, kan skapa kontexter och flytta sig 
mellan dessa för att ta till sig och lära sig algebra. Rystedt et al. (2019) nämner bland 
annat visuella, symboliska och konkreta representationer som tre effektiva kontexter 
att röra sig mellan. Även Cramer et al. (2009) diskuterar kring vikten att röra sig inom, 
och mellan olika representationer för att ta till sig matematisk kunskap. 
 Rystedt et al. (2019) menar dock att det kan finnas problem med att röra sig 
mellan olika representationer. I sin studie har de kommit fram till att elever som rör 
sig mellan representationer lätt kan “tappa bort” vad de egentligen letar efter. Även 
Montenegro et al. (2018) diskuterar kring användandet av flera representationer och 
de menar att visuella representationer har inneboende egenskaper som kan förenkla 
inlärning av algebra. De menar dock att dessa egenskaper, och hur man använder sig 
av dessa, inte är uppenbara för eleverna vilket innebär att visuella representationer 
kan ha såväl positiva som negativ inverkan vid algebraisk inlärning (Montenegro et 
al., 2018; Rystedt et al, 2019). 
 Det finns som synes tydliga motsättningar i forskningen kring vilka 
representationer som bäst fungerar vid undervisning och inlärning av algebra. Kanske 
är det här lärarens roll spelar in. I läroplanen kan man läsa att “Undervisningen ska 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta 
lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 2018, s. 6). Detta innebär att man som 
lärare måste anpassa sin undervisning efter rådande behov. Elever ska få 
undervisningen anpassad efter sina behov, vilket innebär att de ska få arbeta med de 
representationsformer som fungerar bäst för just dem. Läraren har också en stor roll 
när det gäller att introducera konkret, fysiskt material till eleverna. De konkreta 
representationerna är något som Kilhamn (2018) nämner i sin teori men som inte 
kunnat undersökas i denna studie. Det finns dock forskning som tyder på att arbete 
med fysiskt material kan gynna elever i deras algebraiska utveckling. Kanske är det så 
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att den läromedelsstyrda undervisning som bedrivs i dagens skolor riskerar att 
hämma elevers förmåga att ta till sig algebra. Larbi och Mavis (2016) menar bland 
annat att elever som får lära sig algebra genom konkret material, i deras studie 
handlade det om algebraiska brickor, generellt sett utvecklar sina algebraiska 
kunskaper i större utsträckning än de elever som utbildas genom mer traditionell 
undervisning. Även Schultz och Bismarck (2013) är inne på samma spår och menar att 
fysiskt material kan förenkla den matematiska inlärningsprocessen. 
 Även om progressionen mellan de olika representationerna i vissa fall var 
otydlig kunde en viss progression ses i antalet uppgifter i läromedlen, där läromedlet 
för årskurs 6 har betydligt fler uppgifter än läromedlet för årskurs 4. Det finns dock ett 
undantag i läromedelserien Favorit Matematik, där antalet uppgifter inte förändras 
märkbart i något av läromedlen. En anledning till detta kan vara att de olika 
läromedelsserierna placerat sina matematiska områden i olika ordning i läromedlen 
för de olika årskurserna. Kanske hade det sett annorlunda ut om samtliga områden 
kom i samma ordning. I två av de utvalda läromedlen visar sig dock ett mönster i 
progressionen på så sätt att antalet uppgifter för årskurs 6 är väsentligt många fler än 
antalet uppgifter i årskurs 4, vilket också innebär att antalet representationer är 
väsentligt fler. Undantaget är som tidigare nämnt Favorit Matematik där 
algebraavsnittet presenterades redan i läromedlet för årskurs 4. Trots progressionen 
och det ökande antalet uppgifter så är den fullständigt symboliska representationen 
till övervägande del störst. Detta är något som Skolinspektionen (2009) skriver om. De 
skriver att läroböcker generellt sett är väldigt fokuserade på att elever ska räkna 
utifrån redan lösta symboliska exempel, och att de sällan bjuder in till träning av 
andra kompetenser, vilket leder till att eleven ensidigt övar procedurhantering. Om 
läromedlena endast används för att på ett snabbt och effektivt sätt öva 
procedurhantering så kan det således vara fördelaktigt om uppgifter till största del är 
fullständigt symboliska. Berends och Van Lieshout (2008) menar nämligen att visuella 
representationer i läromedel kan sakta ned den matematiska processen hos eleverna, 
samtidigt som de ofta inte är nödvändiga.  
 I dagens läromedelsstyrda skola är det dock tydligt att läromedlen används 
till så mycket mer än att bara träna procedurhantering, trots att de egentligen inte är 
lämpade till detta. Den stora andelen fullständigt symboliska uppgifter i läromedlen i 
kombination med den läromedelsstyrda undervisningen vi har i dagens skola tyder 
på att elever inte ges möjlighet att ta till sig matematik i den utsträckning de skulle 
kunna. Detta då forskning visar på att elever behöver exponeras för flera olika 
representationer för att på bästa sätt ta till sig de matematiska kunskaper de behöver, 
vilket innebär att de läromedel vi har idag inte är uppbyggda för att vara den centrala 
delen i undervisningen. De är istället uppbyggda för att vara ett systematiskt, effektivt 
verktyg för att träna procedurhantering. Skolinspektionen (2009) är inne på samma 
spår och de skriver att läroböcker i större utsträckning måste kompletteras med andra 
uppgifter som ger elever bättre möjligheter att utveckla andra kompetenser än de 
läromedlen erbjuder. Återigen kommer vi då in på lärarens roll i undervisningen, och 
Skolinspektionen (2009) menar att lärare måste erbjuda elever en mer varierad 
undervisning med bättre utvecklade, mer omfattande och mer systematiska 
möjligheter att nå de mål i kursplanen som går utöver att träna på procedurer.  
 Sammanfattningsvis visar denna studie på att de undersökta läromedlen hade 
övervägande del fullständigt symboliska representationer till de uppgifter som berör 
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utvalda delar ur det algebraiska ämnet. Det fanns ingen annan tydligt koppling 
mellan representationerna i de olika läromedlen. Även när progressionen undersöktes 
var det svårt att hitta mönster, studien visade dock att samtliga läromedel, 
procentuellt sett, hade störst antal fullständigt symboliska uppgifter i läromedlet för 
årskurs 4. Att dra några större slutsatser när resultatet jämförs med tidigare forskning 
är svårt då den är väldigt motsägelsefull, men läromedlens uppbyggnad i 
kombination med den läromedelsstyrda undervisning vi har i dagens moderna skola 
lägger ett stort ansvar på läraren att inkludera samtliga relevanta representationer i 
undervisningen.  
 Den tidigare forskningens motsägelsefullhet och denna studies otydliga 
resultet anser jag motiverar till vidare forskning. Större studier kring hur olika 
representationer påverkar elevers inlärning skulle behövas. Det vore även intressant, 
med utgångspunkt i den läromedelsstyrda skolan vi har idag, att undersöka hur  
processen ser ut hos lärare när de väljer vilket läromedel de ska använda sig av i sin 
undervisning, då de ofta tar bestlutet själva utan kvalitetsgranskning av vare sig 
rektor eller specialpedagog. 
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