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Sammanfattning  

Det här produktionsarbetet undersöker hur enligt tidigare forskning erkända differentierade strategier återfinns i  

läroböcker som används i kursen Matematik 2b, en kurs där en stor andel elever får underkänt betyg. Många lärare  

utgår från lärobokens uppbyggnad när de utformar sin matematikundervisning vilket lägger stor vikt vid hur läroboken  

är utformad. Syftet med arbetet är därför att undersöka om läroböcker som används i kursen Matematik 2b är  

utformade på ett sätt som hjälper läraren att lyckas med sitt differentierande uppdrag i det inkluderande klassrummet. 

Resultatet införskaffades genom en kvalitativ innehållsanalys och visade att strategierna struktur, mängdträning,  

explicita instruktioner, metastrategier, vardagsmatematik och visuella representationer återfinns på flera olika sätt,  

både i lärobokens förklarande text och övningsuppgifter. Slutsatsen är att läroböckerna har potential att ge läraren 

förutsättningar för att lyckas med differentieringsuppdraget. Dock krävs det att läraren är förtrogen både med  

läroboken och elevernas olika behov för att kunna använda läroboken på ett sätt, som möter dessa behov. 

Abstract 

This production paper examines how differentiating instructional strategies that are acknowledged by earlier research  

are found in textbooks that are used in one of the upper secondary courses in math, a course that a great proportion of  
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students fail. Many teachers base their instruction in mathematics on the textbook, which imposes great significance on 

how the textbook is designed. The purpose of the paper is therefore to examine if textbooks that are used in the course 

are designed in a way that helps the teacher to achieve with their differentiating task in the inclusive classroom. The  

result was obtained through a qualitative content analysis and showed that the strategies structure, extended repetition, explicit  

instruction, meta strategies, everyday math and visual representations were found in a variety of ways, both in the  

explanatory text and the exercises of the textbooks. The conclusion is that the textbooks have potential to provide the  

teacher with prerequisites to succeed with their differentiating task. However, this requires that the teacher is  

conversant with the textbook in order to be able to use it in a conscious way which addresses different student needs. 
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1.      Inledning 

Elevers svårigheter i ämnet matematik är något som förekommer i alla skolformer, från 

grundskolan och upp till och med vuxenutbildningen (Lindahl, 2015). För de elever som går 

exempelvis ekonomi- och samhällsprogrammen är kursen Matematik 2b en kurs där elevers 

svårigheter märks, då en stor andel elever får underkänt betyg (Skolverket, 2017). I kursen 

introduceras flera nya begrepp och moment till skillnad från den föregående kursen 

Matematik 1b, som till stor del är en repetition av högstadiematematiken sett till det centrala 

innehållet (Skolverket, 2011; Skolverket, 2018). De nya momenten och begreppen kan vara 

en anledning till att många elever upplever svårigheter i kursen, åtminstone enligt våra 

erfarenheter av att undervisa de olika kurserna. Även lärarkollegor som vi mött under vår 

verksamhetsförlagda utbildning vid ämneslärarutbildningen har påtalat att de nya momenten 

är ett skäl till elevernas svårigheter. 

I lärarens uppdrag ingår att anpassa undervisningen så att den möter elevernas 

kunskapsvariation i det ordinarie klassrummet och göra det möjligt för alla elever att nå 

godkänt betyg (Skolverket, 2011). Med tanke på ovan nämnda statistik, som visar att en hög 

andel elever lämnar gymnasiet utan att ha nått ett godkänt betyg i kursen Matematik 2b, ställs 

det höga krav på hur läraren planerar och genomför sin undervisning. 

En kvalitetsgranskning från Skolverket (u.å.) visar att många matematiklärare låter läroboken 

ha en stor inverkan på hur de utformar sin undervisning i det svenska klassrummet. Detta 

leder oss in på frågan hur läroboken kan möta alla elevers behov i ett inkluderande klassrum. 

Särskilt eftersom Skolverkets (2014) material om stödinsatser i utbildningen för hur läraren 

kan sätta in extra anpassningar för elever, som av olika anledningar riskerar att inte nå ett 

godkänt betyg, explicit ifrågasätter om läromedlet alltid passar alla elever. Vi kommer därför 

undersöka om det på ett framgångsrikt sätt är möjligt att förena lärarens 

differentieringsuppdrag i det inkluderande klassrummet, med en utbredd användning av 

läroboken i sin undervisning.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Läroboksstyrd undervisning är vanligt förekommande i svenska skolor (Skolverket, u.å.). 

Syftet med denna studie är således att analysera läroböcker i Matematik 2b, för att undersöka 

om de är utformade på ett sätt som ger läraren förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag att 

differentiera sin undervisning i det inkluderande klassrummet. Vår studie kan bidra med 

information till lärare, lärarkandidater och lärarutbildare om läroböckernas potential att ge 

stöd för lärares användning av strategier, som särskilt kan hjälpa elever i 

matematiksvårigheter, och därigenom genomföra sitt differentieringsuppdrag med fokus på 

elever som riskerar att inte uppnå godkänt betyg i kursen (Skolverket, 2011). För att nå detta 

syfte avser vi att besvara följande forskningsfråga: 

• Hur och i vilken utsträckning ger gymnasieläroböcker i matematik stöd för lärares 

undervisningsstrategier för att uppfylla differentieringsuppdraget i ett inkluderande 

klassrum? 
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3. Bakgrund 

I avsnittet som följer beskrivs kursen Matematik 2b kortfattat. Vidare definieras elever i 

matematiksvårigheter, samt beskrivs olika differentierande undervisningsstrategier, som 

tidigare forskning hävdar kan hjälpa dessa elever att lyckas i ämnet matematik. Slutligen 

beskrivs kortfattat olika exempel på forskningsresultat av tidigare läromedelsanalyser.  

3.1 Matematik 2b som kurs 

Matematik 2b är en kurs som majoriteten av eleverna på de högskoleförberedande 

programmen samhällsprogrammet och ekonomiprogrammet studerar. Det innebär att eleverna 

som läser men inte får ett godkänt betyg i kursen ökar risken att inte få ut sin 

gymnasieexamen (Skolverket, 2017). Matematik 2b bygger vidare på Matematik 1b och 

många nya begrepp och moment introduceras i kursen. De nya begrepp som introduceras och 

behandlas är bland annat logaritmer, linjära ekvationssystem, andragradsekvationer och 

funktioner, komplexa tal, likformighet, kongruens och normalfördelning (Skolverket, 2011).  

3.2 Definition av elever i matematiksvårigheter 

I studien har vi redan nämnt begreppet ”elever i matematiksvårigheter”. De elever som vi 

syftar på är elever som av någon anledning ”underpresterar i matematik” (Scherer, Beswick, 

DeBlois, Healy & Opitz, 2016: 635; vår översättning). I Scherer m.fleras (2016) definition av 

detta ryms elever som av någon anledning inte presterar enligt normen (vilket skulle kunna 

tolkas som att en elev inte presterar enligt kunskapskraven för betyget E) i matematik, oavsett 

om det beror på exempelvis en inlärningsdiagnos eller ej. Anledningen till att vi valt att 

använda oss av denna definition i studien är att läraren i den svenska gymnasieskolan har som 

skyldighet att sätta in extra anpassningar i sin undervisning, för alla elever som upplever 

svårigheter att uppnå ett godkänt betyg. Det spelar ingen roll om svårigheterna beror på att 

eleven har en diagnos eller inte, alla har rätt till individanpassning (Skolverket, 2014). I och 

med att lärare har som skyldighet att anpassa sin undervisning oavsett bakomliggande 

anledning till matematiksvårigheterna spelar det ingen roll om elevernas svårigheter kan 

definieras som någon av de nedanstående: 

● Specifika: att eleverna endast presterar avvikande i matematikämnet (Malmer, 2002)  



4 

 

● Generella: att eleverna presterar avvikande i fler ämnen inklusive matematiken (Adler, 

2001)  

● Pseudodyskalkiska: att eleven upplever ångestrelaterade blockeringar vid räkning 

(Adler, 2007).  

Därför har vi valt Scherer m. fleras definition som rymmer alla elever, oavsett orsak till de 

upplevda svårigheterna i matematikämnet, precis som lärarens differentieringsuppdrag gör. 

3.3 Undervisningsstrategier för elever i matematiksvårigheter 

Under denna rubrik beskrivs undervisningsstrategier för att möta elever i 

matematiksvårigheters behov i ett kunskapsheterogent klassrum, baserat på 

forskningslitteratur som beskrevs i vårt tidigare examensarbete (se Carstensen och Meyner 

(2018)). I arbetet skildrades fler undervisningsstrategier än de som redogörs för nedan, då 

vissa bedömdes sakna relevans för den aktuella studien genom att de inte bedöms kunna 

skildras i en lärobok. De strategier som beskrivs nedan fungerar i ett inkluderande klassrum 

och tillgodoser därmed inte enbart behoven hos elever i matematiksvårigheter. Trots att det är 

till dessa elever strategierna är riktade, gynnas även elever utanför matematiksvårigheter av 

att läraren använder sig av nedanstående undervisningsstrategier i sin undervisning. 

3.3.1 Struktur 

Elever i matematiksvårigheter kan ha svårt att koncentrera sig och strukturera sitt lärande. Det 

är därmed viktigt att dessa elever får en strukturerad undervisning, det kan därför vara 

fördelaktigt om matematikundervisningen är uppbyggd kring teman såsom exempelvis 

sannolikhets- och funktionslära. Att dessutom bygga vidare undervisningen på tidigare 

kunskaper underlättar för eleverna, det vill säga introducera nya begrepp och koppla dem till 

begrepp som eleverna är bekanta med sedan tidigare (Steele, 2010). Det kan även underlätta 

för eleverna om undervisningen följer en viss ordning. Hinton, Strozier och Flores (2014) 

nämner tekniken CRA som ett exempel på en användbar metod vad gäller introducering av 

nya moment och begrepp i matematikundervisningen. CRA står för concrete-

representational-abstract och innebär att nya områden introduceras i tre steg. Det första 

steget är att eleverna får lösa uppgifter med hjälp av konkreta objekt, följt av att liknande 
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uppgifter löses med hjälp av grafiska representationer, innan eleverna får gå över till att lösa 

abstrakta uppgifter som består av enbart ekvationer, matematiska begrepp och symboler.  

3.3.2 Mängdträning 

En anledning till att elever upplever svårigheter inom matematiken kan bero på begränsat 

arbets- och långtidsminne, vilket leder till att eleverna har svårt att komma ihåg 

grundläggande baskunskaper och procedurer, som i sin tur hindrar deras matematiska 

framgång. För att förvärva goda matematiska färdigheter krävs det att vissa baskunskaper och 

procedurer memoreras, vilket kan ske med hjälp av mängdträning. Genom att låta eleverna 

arbeta med flera liknande uppgifter kan automatisering uppnås, vilket leder till att liknande 

problem senare kommer kunna lösas mer automatiskt (Jiménez-Fernández, 2016). 

3.3.3 Explicita instruktioner 

Forskning tyder på att undervisning i form av explicita instruktioner stödjer elever i 

matematiksvårigheter i sitt lärande (Steele, 2010; Hinton m.fl., 2014). I Hinton m.fleras 

(2014) litteraturöversikt exemplifieras explicita instruktioner genom så kallade mnenomics, 

en slags minnesteknik. Mnenomics är ord i vilka varje bokstav representerar varje steg i 

exempelvis en specifik lösningsstrategi, vilket ska hjälpa eleven att komma ihåg den utlärda 

lösningsgången. Hinton m.fl. (2014) tar exempelvis upp en mnenomic som benämns STAR 

och som används vid problemuppgifter där subtraktion av heltal ingår: “The steps of ‘STAR’ 

strategy were (a) Search the word problem, (b) Translate words into a mathematical equation, 

(c) Answer the problem, and (d) Review the solution” (s. 263).  

3.3.4 Metastrategier 

Metastrategier berör elevens egna reflektioner över sitt räknande och har enligt forskning 

visats vara effektiva vad gäller utvecklingen av elevers matematiska förståelse. Att låta 

eleverna stanna upp ställa frågor till och “prata” med sig själva under sin lösning av en 

uppgift, samt att på ett djupare plan reflektera över sitt eget lärande och urskilja sina styrkor 

och svagheter, kan vara positivt för deras matematiska utveckling (Marita & Hord, 2017;  

Kumar & Raja, 2009). 
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3.3.5 Vardagsmatematik 

Bristande motivation kan vara en anledning till att elever upplever matematiksvårigheter 

(Wadlington & Wadlington, 2008). Att låta elever arbeta med uppgifter i matematiken som 

knyter an till vardagen kan öka motivationen hos dessa elever, eftersom detta placerar 

matematiken i ett för eleven meningsfullt sammanhang (Steele, 2010). 

3.3.6 Visuella representationer 

Marita och Hord (2017) beskriver visuella representationer, såsom bilder och grafer, som ett 

fördelaktigt hjälpmedel för elever att utveckla förståelse för hur matematiska uppgifter ska 

lösas. Att kombinera visuella representationer tillsammans med andra representationsformer 

har också visats fungera bra för elever i matematiksvårigheter. Genom att visa flera olika 

representationsformer samtidigt kan eleverna se samband mellan dessa och på så sätt skapa en 

bättre uppfattning (Dougherty, Pedrotty Bryant, Bryant & Shin, 2016). 

3.4 Tidigare forskning om läromedel i matematik 

Forskning visar att matematikundervisningen ofta är uppbyggd kring innehållet i 

läroböckerna. Läraren följer läroböckernas ordning och innehåll, snarare än att utgå från 

kursplanernas beskrivningar av vad som ska ingå i de olika kurserna. Uppbyggnaden av 

läroböcker har därför stor betydelse när det gäller planering och genomförande av 

undervisning. Läroböckers uppbyggnad påverkar alltså elevers matematiska utveckling, de 

har potential att vidga elevernas matematiska förmågor men risken finns också att de 

begränsar (Glasnovic Garcin, 2018).  

Hur läroböckerna används i klassrummet skiljer sig naturligtvis från klassrum till klassrum. I 

en studie gjord av Weinberg, Wiesner, Benesh och Boester (2012) undersöktes på vilket sätt 

elever använde sig utav läroböcker i matematiken, vilka delar samt när de använder sig utav 

de specifika delarna. Även huruvida lärarens roll påverkade elevernas användning utav 

böckerna undersöktes. Studien visar att eleverna använder sig mer utav de lösta 

exempeluppgifterna i böckerna än utav den förklarande textens teorigenomgångar. Under 

kursens gång är det lärarens genomgångar samt uppgifter och exempel i boken som eleverna 

använder sig av. Eleverna tror att de ökar sin matematiska förståelse genom att ägna sig åt de 
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lösta exempeluppgifterna för att sedan känna igen typuppgifter och dess lösningar, varför de 

fokuserar på dessa delar i böckerna. Det är först inför prov som de läser igenom den 

förklarande textens teorigenomgångar. 

När det kommer till analyser av läromedels innehåll visar exempelvis Nordströms och 

Löfwalls (citerad i Jablonka & Johansson, 2010) läromedelsanalys av hur matematiskt bevis 

behandlas i två läroböcker, att det ibland saknas tydliga skillnader mellan vad som räknas som 

ett vanligt exempel och vad som faktiskt är ett riktigt bevis. Detta genom exempelvis att 

bevisuppgifter i böckerna handlar om att förklara snarare än bevisa, vilket gör att ett allmänt 

exempel med siffror kan räcka för att förklara ett fenomen istället för ett allmängiltigt bevis. 

Vad gäller konstruktionen av läromedel i matematikundervisningen är det kursplanen, 

användningen av kursplanen och matematisk inlärning i samband med författarens 

uppfattningar och värderingar i ämnet, som inspirerar (Rezat & Strässer, 2015).  
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4. Metod 

Nedan beskrivs och motiveras inledningsvis den valda metoden för analys. Därefter 

presenteras urvalet av det material som blivit objekt för studien samt kodningsschemat som 

tagits fram till analysen.  

4.1. Metod och tillvägagångssätt 

Tidigare forskning genom läromedelsanalys i matematikundervisning har gjorts på olika sätt. 

Rezat och Strässer (2015) beskriver tre olika kategorier av läromedelsanalyser. Den första 

kategorin är forskning som fokuserar på vad som influerar läromedel, vilka aspekter som 

påverkar hur läromedlet konstrueras utifrån läroboksförfattarnas perspektiv. Den andra 

kategorin består av forskning som fokuserar på innehållet i läroboken, ofta genom metoden 

innehållsanalys. Den tredje och sista kategorin består av forskning som behandlar hur 

läromedlet används och dess påverkan och kan genomföras exempelvis med hjälp av 

intervjuer, enkäter eller observationer. 

Det finns också studier där läroböcker har analyserats holistiskt och analytiskt där 

utformningen av uppgifter, lärobokens uppbyggnad och struktur samt hur väl läroböckerna 

täcker det som ingår i kursplanen för ämnet har analyserats. I en studie av Glasnovic Garcin 

(2018) analyserades två läroböcker, som användes i den kroatiska matematikundervisningen 

för motsvarande högstadieskolan. Läroböckerna analyserades utifrån ett schema med fem 

kategorier: matematiskt innehåll, matematisk aktivitet, komplexitetsnivå, svarsform och 

kontext. Uppgifterna i läroböckerna ställdes emot dessa kategorier för att undersöka huruvida 

läroböckerna kunde erbjuda eleverna ett brett urval av uppgifter, eller om uppgifterna tenderar 

att vara av samma typ.  

Vi valde att göra en kvalitativ innehållsanalys som är en vedertagen metod när man som i vår 

forskningsfråga ser till innehållet i en lärobok (Rezat & Strässer, 2015). Den specifika form 

av kvalitativ innehållsanalys vi valde att använda för att uppnå syftet med arbetet är den så 

kallade etnografiska innehållsanalysen, förkortad ECA. ECA innebär att forskaren utifrån sin 

forskningsfråga väljer ut och analyserar “ett mindre antal dokument” (Bryman, 2011, 505). 

Analysen av dokumenten utgår utifrån ett antal på förhand definierade kategorier, eller teman, 
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men är flexibelt i den mening att kategorierna i samband med analysen av dokumenten kan 

förändras och anpassas (Bryman, 2011). I vår studie utgjordes de på förhand definierade 

kategorierna av de olika undervisningsstrategier som beskrivits i avsnitt 3.3. Med dessa i 

åtanke kodades innehållet i de läroböcker som analyseras, genom att identifiera hur och i 

vilken utsträckning dessa strategier återfinns i böckerna och därmed besvara vår 

frågeställning. För att illustrera hur vi tog fram vårt kodningsschema (se tabell 1, avsnitt 4.3), 

använder vi kategorin mängdträning som exempel. När denna kategori togs fram utgick vi 

från bakgrundslitteraturen och gjorde en förkodning genom att analysera ett delkapitel i en av 

läroböckerna. Förkodningen kom sedan att modifieras för att kunna appliceras på en lärobok. 

På så sätt uppkom definitionen av hur strategin mängdträning identifieras i läroböckerna, se 

andra kolumnen i tabell 1. Utifrån den framtagna definitionen för mängdträning analyserade 

sedan resterande delkapitel i studien. I vår kodning tog vi hänsyn till ”enskilda ord eller 

uttryck” vilket är vedertaget inom kvalitativ innehållsanalys (David & Sutton, 2016: 289). 

4.2 Urval 

Urvalsprocessen av data genomfördes i två steg där läroböcker först valdes ut, följt av vilka 

delar i böckerna som skulle analyseras. De läroböcker som valdes ut för analys är Matematik 

Origo 2b (Szabo, Larsson, Viklund, Dufåker & Marklund, 2012) och Matematik 5000 2b 

(Alfredsson, Bråting, Erixon & Heikne, 2012). Detta gjordes genom ett så kallat 

bekvämlighetsurval eftersom det var dessa böcker som vi kom i kontakt med under vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Vid analys i enlighet med ECA är också den kontext som 

dokumenten tagits fram i av vikt (Bryman, 2011). I studien betyder det att de utvalda 

läroböckerna analyserades mot den utbildningskontext som de skapats i, det vill säga mot den 

läroplan och det centrala innehåll som gäller för kursen som läroböckerna tagits fram för. Den 

aktuella utbildningningskontexten blev därmed läroplanen för gymnasieskolan (LGY11) och 

vi avgränsade analysen till följande delar från det centrala innehållet för kursen Matematik 2b: 

● “Algebraiska och grafiska metoder för att lösa (…) andragradsekvationer (…)” 

● “Egenskaper hos andragradsfunktioner.” 

(Skolverket, 2011 s. 110) 
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Som nämnt är dessa delar ur det centrala innehållet nya (se avsnitt 3.1), vilket är anledningen 

till varför vi valde att fokusera på dem. På så sätt gjordes ett så kallat målinriktat urval av 

delar i de utvalda läroböckerna (Bryman, 2011), eftersom de delkapitel vi valde att analysera 

var de som behandlade det centrala innehållet ovan. Sålunda baserades urvalet även på 

tidigare forskning, som beskriver att elever har problem med just andragradsekvationer och 

andragradsfunktioner (López, Robles & Martínez-Planell, 2015) och styrker på så vis att det 

är dessa områden som orsakar svårigheter för elever i kursen. 

4.3 Kodningsschemat 

I tabell 1 nedan redogörs det kodningsschema som användes i analysen av läroböckerna. 

Framtagningen av analysverktyget beskrevs i avsnitt 4.1. Den vänstra kolumnen består av de 

strategier, som redovisades i avsnitt 3.3. I den mittersta kolumnen anges resultatet av 

kategoriseringen av lärobokens förklarande text. Den förklarande texten består av 

läroböckernas teorigenomgångar och lösta exempeluppgifter. I den högra kolumnen har 

samma sak gjorts för de övningsuppgifter som följer respektive förklarande text. Med 

övningsuppgifter menas de uppgifter, som ska lösas och/eller besvaras av eleverna själva. 

Beskrivningarna under mittersta och högra kolumnen av hur kategorierna identifieras i 

läroböckerna skapades utifrån vad vi funnit i dem. Övningsuppgifterna, som uppfyller 

strategierna, redovisas i tabellen samt antalet uppgifter inom varje strategi (förutom struktur). 

Vad gäller mängdträningen gjordes detta för varje uppgiftstyp som hade tillräckligt med 

uppgifter för att uppfylla strategin. Vid analys av frekvensen för varje strategi har 

deluppgifter, som exempelvis a och b betraktats som två uppgifter under mängdträning, meta- 

och explicita strategier. Vid analys av frekvensen för visuella representationer och 

mängdträning betraktades istället a och b endast som en uppgift, eftersom det endast är en 

visuell representation respektive ett vardagligt fenomen som hör till samtliga deluppgifter. 

Frekvensen till strategin “struktur” beräknades inte då strategin definierats på ett sätt som inte 

går att avgränsa och koda på samma sätt som de övriga strategierna.  
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Tabell 1: Kodningsschema 

Strategier Förklarande text Övningsuppgifter  

Struktur Ordningen på den 

förklarande texten följer 

en logisk följd genom att 

antingen bygga på 

förkunskaper eller att 

presentera visuella 

representationer av 

begrepp innan abstrakta 

representationer med 

endast matematiska 

symboler, vad som 

härmed benämns RA 

(baserat på concrete-

representational-

abstract). Exempel: “I 

förra kapitlet använde vi 

en grafisk metod för att 

lösa 

andragradsekvationer … 

I det här avsnittet 

kommer vi att … lösa 

andragradsekvationer 

mha algebraiska 

ekvationer” hänvisar 

explicit till förkunskaper 

från förra kapitlet vid 

introduktionen av nytt 

stoff (Szabo, Larson, 

Viklund, Dufåker & 

Marklund, 40). 

Ordningen på 

övningsuppgifterna följer en 

logisk följd genom att 

antingen bygga på 

förkunskaper eller att 

presentera visuella 

representationer av begrepp 

innan abstrakta 

representationer med endast 

matematiska symboler (RA). 

Exempel på uppgifter som 

bygger på förkunskaper kan 

vara:  

1. Lös ekvationen x(x+a)=0 

2. Bryt ut x och lös 

ekvationen 𝑥2 + 𝑎𝑥 = 0 

Här bygger tydligt den andra 

uppgiften vidare på 

förkunskaper från den första 

uppgiften. 

      

Mängdträning Ej kunnat definieras eller 

identifieras i den 

förklarande texten. 

Fyra eller fler 

övningsuppgifter av en viss 

uppgiftstyp. De 

övningsuppgifter som tillhör 

samma uppgiftstyp testar 

samma matematiska  

kunskaper (genom samma 

eller liknande 

uppgiftsformulering). 

Explicita instruktioner Den förklarande texten 

förklarar utförligt i 

Övningsuppgifter som 

explicit uppmanar att lösa 
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vilken ordning en 

lösningsstrategi ska 

genomföras, exempelvis 

genom lösta 

exempeluppgifter som 

lösts stegvis eller genom 

stegvisa instruktioner för 

hur en lösningsmetod går 

till i teorigenomgången. 

uppgiften i en viss ordning 

eller med en viss metod. 

Exempel: a) Gör värdetabell 

b) Rita grafen. 

Metastrategier Läromedlet förklarar 

eller kommenterar 

lösningsgången kring 

begrepp och metoder 

med ord. Exempel: vid 

en löst exempeluppgift 

där 

andragradsekvationen 

𝑥2 = 64 ska lösas 

reflekterar läromedlet 

kring lösningsstrategin 

istället för att bara lösa 

uppgiften genom att vid 

sidan av skriva “Vi söker 

ett tal vars kvadrat är 64” 

(Szabo, Larson, Viklund, 

Dufåker, Marklund & 

Marklund, 40). 

Övningsuppgifter som 

uppmanar eleverna att 

reflektera över eller sätta ord 

på lösningsgång eller 

begrepp. Exempel: Varför 

blir det så här?,  Motivera 

ditt svar. 

Vardagsmatematik Förklarande text som på 

något sätt knyter an till 

vardagliga fenomen 

utanför matematiken. 

Övningsuppgifter som på 

något sätt knyter an till 

vardagliga fenomen utanför 

matematiken.  

Visuella representationer Förklarande text i form 

av visuella hjälpmedel 

såsom exempelvis grafer 

eller figurer. 

Övningsuppgifter som har en 

visuell representation i form 

av exempelvis en graf, en 

figur eller en tabell vilket på 

så sätt kopplar ihop abstrakta 

matematiska fenomen med 

konkreta representativa 

bilder. 

      

 



13 

 

5. Resultat 

Nedan presenteras resultatet av vår analys av läroböckerna. I resultatet av analysen 

presenteras en lärobok i taget och avslutas med en resultatsammanfattning. I resultatet 

beskrivs och exemplifieras vad som identifierats tillhöra var och en av de sex strategierna, 

som formulerats i kodningsschemat i läroböckernas förklarande texter, såväl som i 

övningsuppgifterna. Vilka övningsuppgifter som bedömts innehålla dessa strategier redovisas 

för i bilaga 1-5. 

5.1 Matematik Origo 2b, från Sanoma Utbildning AB 2012 

Läromedlet är uppdelat i sex kapitel. Varje kapitel inleds med en lista över de olika delkapitel 

som behandlas, vilka förkunskaper som förutsätts att eleverna har innan de börjar arbeta med 

kapitlet samt vilka delar ur det centrala innehållet som behandlas i kapitlet som helhet. På 

samma uppslag beskrivs vad det matematiska innehållet kan användas till i verkligheten och 

vad elever kommer att behärska efter att ha arbetat igenom kapitlet. Slutligen ges en eller flera 

större uppgifter som rör begreppen som kommer att behandlas i kapitlet. Efter inledningen av 

kapitlet presenteras olika avsnitt i respektive delkapitel samt tillhörande övningsuppgifter. 

Varje avsnitt börjar med inledande teori och exempeluppgifter med tillhörande 

lösningsförslag innan övningsuppgifterna som eleverna ska lösa själva kommer. I den 

förklarande texten dyker det även upp rutor som förklarar olika begrepp, som exempelvis 

kvadratrot: 

Med kvadratroten ur ett positivt tal a, menas det positiva tal vars  

kvadrat är a. Kvadratroten ur a skrivs √𝑎 och kallas ofta bara 

”roten ur a”. Definitionen gäller också för 𝑎 = 0. (s. 40) 

Övningsuppgifterna som följer respektive förklarande text är indelade i tre olika nivåer, Nivå 

1, 2 och 3 där svårighetsgraden ökar för varje nivå. I slutet av varje delkapitel följer något 

som kallas Resonemang och begrepp, där eleverna får ett antal frågor om stoffet som 

behandlats i delkapitlet att resonera kring. Kapitlet som helhet avrundas därefter med en vad 

vi benämner stjärnuppgift, vilket är en större problemuppgift i flera delar som kräver 

kunskaper om det som behandlats i kapitlet, samt en sida med rubriken problem och 
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undersökningar med olika uppgifter. Därefter beskrivs lite matematisk historia innan 

respektive kapitel avslutas med en så kallad tankekarta där olika begrepp från kapitlet kort 

sammanfattas och kopplas ihop som i en mindmap. För att avsluta kapitlet kommer sedan 

“Blandade uppgifter” med övningsuppgifter som också består av de tre olika nivåerna, samt 

ett kapiteltest som är uppdelat i en del med och en del utan räknare. Läroboken avslutas med 

facit där lösningarna till övningsuppgifter är givna nästan uteslutande utan någon ledning eller 

mellansteg. 

Sammanfattning av kapiteluppbyggnaden: 

● Info om delkapitel, förkunskaper, centralt innehåll och inledande uppgift 

○ Delkapitel 

■ Avsnitt 

● Teorigenomgång med lösta exempeluppgifter 

● Övningsuppgifter på Nivå 1, 2 och 3 

■ Resonemang och begrepp 

● Stjärnuppgift 

● Problem och undersökningar 

● Historia 

● Tankekarta 

● Blandade uppgifter 

● Kapiteltest 

5.1.1 Delkapitel 1.3 Andragradsfunktioner 

Delkapitel 1.3 Andragradsfunktioner ingår i lärobokens första kapitlet, “Algebra”. Delkapitel 

1.3 följer delkapitel 1.1 Algebraiska uttryck och 1.2 Kvadrerings- och konjugatreglerna. 

Delkapitel 1.3 är indelat i de två avsnitten “Rita grafen till en andragradsfunktion” och 

“Grafisk lösning av en andragradsekvation”. 

Analys av den förklarande texten och övningsuppgifterna 

Struktur  

Inledningen till avsnittet “Rita grafen till en andragradsfunktion” hänvisar till tidigare 



15 

 

kunskaper om funktionsbegreppet, värdemängd och symmetri från Matematik 1b (Skolverket, 

2011) och bygger därmed sin struktur på förkunskaper. Samma sak sker även i den 

förklarande texten till avsnittet “Grafisk lösning av en andragradsekvation” där 

andragradsekvationer introduceras genom att koppla tillbaka till kunskaper om 

andragradsfunktioner i föregående avsnitt. Förutom att använda sig av förkunskaper på detta 

sätt, återfinns strukturen RA (jämför Tabell 1) under avsnittet “Grafisk lösning av 

andragradsekvation” när antal lösningar introduceras. Här visas tre olika grafer innan det 

under de grafiska representationerna beskrivs hur respektive ekvation har 1, 2, eller inga reella 

lösningar.  

När det kommer till övningsuppgifterna i delkapitlet finns tydliga spår av strukturen RA. De 

första uppgifterna på Nivå 1 i delkapitlets båda avsnitt ska utföras med hjälp av visuella 

representationer i form av grafer och tabeller. Därefter handlar uppgifterna om att rita grafer 

utifrån en given funktion beskriven med ett algebraiskt uttryck. 

      

Det finns även spår av en struktur som bygger på förkunskaper i delkapitlets 

övningsuppgifter. Ett exempel är en övningsuppgift (nr. 1326) som kräver att eleverna 

förvärvat förkunskaperna från det tidigare delkapitlet 1.1 om att ställa upp algebraiska uttryck 

för att kunna bestämma rektangelns omkrets (s. 26). 

Mängdträning 

Bland delkapitlets övningsuppgifter identifierades fyra olika uppgiftstyper som kvalificeras 

för att räknas som mängdträningsuppgifter. Bland dessa återfinns exempelvis att grafiskt lösa 

ekvationer. Frekvensen för de olika uppgiftstyperna varierade mellan att ha 7-29 

övningsuppgifter. Majoriteten av övningsuppgifterna återfinns på Nivå 1, men hittas också på 

Nivå 2, blandade uppgifter (Nivå 1) och i kapiteltestet. 

Explicita instruktioner 

Den första lösta exempeluppgiften i delkapitlet beskriver i sin lösningsgång att första steget 

när man ska rita grafen till en funktion är att göra en värdetabell till den givna funktionen. 

Nästa lösta exempeluppgift i delkapitlet beskriver stegvis hur eleven ska använda räknaren för 

att rita grafen i a) och hitta största värdet i b). Detta sker även vid den fjärde lösta 

exempeluppgiften på hur lösning av en andragradsekvation ska ske med hjälp av den 



16 

 

grafritande räknaren. Teorigenomgången i lärobokens förklarande text beskriver att vid 

grafisk lösning av andragradsekvationer måste först andragradsfunktionen ritas upp innan 

lösningarna kan avläsas som en explicit lösningsgång. 

Bland övningsuppgifterna identifierades 15 som uppfyller beskrivningen av en uppgift som 

innehåller explicita instruktioner. Detta illustreras exempelvis i en uppgift (nr 1301, s. 21) där 

eleverna får instruktioner om att först rita ett koordinatsystem med given värde- och 

definitionsmängd, följt av att pricka in punkter från en given tabell för att slutligen kunna 

slutföra uppgiften och rita grafen. Bland de 15 övningsuppgifterna återfinns majoriteten på 

Nivå 1-uppgifterna i varje avsnitt, men hittas också i blandade uppgifter (Nivå 1) och i 

kapiteltestet. 

Metastrategier 

Det gick inte att identifiera någonting som uppfyllde definitionen för metastrategier i 

läromedlets förklarande text. 

Delkapitlet avslutas som nämnt med Resonemang och begrepp, med frågor såsom “Varför har 

en andragradsfunktion alltid antingen ett bestämt största eller ett minsta värde?” (s. 27), där 

eleverna uppmanas att aktivt reflektera över begreppen som behandlats i delkapitlet. Utöver 

dessa sex frågor återfinns ytterligare fem övningsuppgifter som bedömdes innehålla 

metastrategier, utspridda över Nivå 2, blandade uppgifter (Nivå 2) och kapiteltestet. 

Vardagsmatematik 

Några referenser till vardagliga fenomen återfinns varken i teorigenomgångarna eller de lösta 

exempeluppgifterna i lärobokens förklarande text.  

Däremot identifierades 10 uppgifter med anknytning till fenomen i vardagen, som exempelvis 

en persons höjd då den hoppar studsmatta (nr. 1312, s.23), bland övningsuppgifterna. Dessa 

uppgifter hittades på Nivå 2 och 3, bland blandade uppgifter (Nivå 2), i kapiteltestet, samt i 

stjärnuppgiften och på sidan med problem och undersökningar. 
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Visuella representationer 

Delkapitlet inleds med ett tydligt löst exempel på en andragradsfunktion med funktion, tabell 

och graf efter inledande teori i lärobokens förklarande text. I den andra lösta 

exempeluppgiften, vilken också beskrivs under explicita instruktioner ovan, visas hur 

lösningen ska se ut i graffönstret på räknaren med hjälp av en bild. Begreppet nollställe 

introduceras med en graf till en given funktion vars nollställena markeras i grafen. Lösningen 

till den tredje lösta exempeluppgiften görs också genom visuella markeringar på en graf. 

Visuella representationer återfinns också i form av grafer, tabeller, geometriska figurer och 

urklipp från grafritande räknare hos 20 av övningsuppgifterna, främst på Nivå 1. Resterande 

visuella representationer finns på Nivå 2 samt i de blandade uppgifterna (Nivå 1) och i 

kapiteltestet. 

 

5.1.2 Delkapitel 2.1 Andragradsekvationer 

Delkapitel 2.1 är det första av två delkapitel i lärobokens andra kapitel, 

“Andragradsekvationer”. Delkapitlet är uppdelat i avsnitten “ Ekvationer av typen 𝑥2 = 𝑎”, 

“Andragradsekvationer och komplexa tal”, “Faktorisering som lösningsmetod”, 

“Andragradsekvationer och kvadreringsreglerna” samt “Kvadratkomplettering”.  

Analys av den förklarande texten och övningsuppgifterna 

Struktur 

Den inledande förklarande texten till de olika avsnitten i delkapitel 2.1 bygger genomgående 

på förkunskaper genom att antingen ta upp metoder och färdigheter från tidigare kapitel eller 

från kursen Matematik 1b.  

Avsnittet “Ekvationer av typen 𝑥2 = 𝑎” börjar med att knyta an till förkunskaper genom att 

både nämna grafiska lösningar av andragradsekvationer som behandlas i delkapitel 1.3 

Andragradsfunktioner, men också genom att repetera hur lösning av andragradsekvationer 

kort genomfördes i Matematik 1b i samband med att lösning av potensekvationer 

behandlades.  
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Avsnittet “Andragradsekvationer och komplexa tal” introducerar imaginära tal genom att 

knyta an till en uppgift i föregående avsnitt, som handlar om en andragradsekvation som 

saknar reella lösningar (2107c, s. 41). Tillsammans med hänvisningen till uppgiften redovisas 

en graf till en funktion som saknar nollställen. I samband med detta ges den algebraiska 

lösningen för att påvisa icke reella rötter. Komplexa tal beskrivs genast algebraiskt innan 

utvidgningen av talområdet beskrivs genom anknytning till kunskaper från Matematik 1b.. 

Även avsnittet “Andragradsekvationer och kvadreringsreglerna” anknyter till förkunskaper 

när läroboken förklarar att ekvationen (𝑥 − 6)2 =  16 kan lösas på samma sätt som 

potensekvationen 𝑥2 = 16, som sedan första avsnittet i delkapitel 2.1 ska kunna lösas av 

eleverna. Med hjälp av dessa förkunskaper förklaras också lösningen av ekvationen 𝑥2 −

10𝑥 + 25 = 9 (s. 46).  

Vid introduktionen av kvadratkomplettering i sista avsnittet ”Kvadratkomplettering” 

påminner lärobokens förklarande text om hur kvadreringsreglerna användes redan i 

föregående avsnitt innan kvadratkompletteringen exemplifieras.  

Även bland övningsuppgifterna i delkapitlet bygger strukturen på förkunskaper då 

uppgiftsordning som bygger på detta återfinns bland flera av övningsuppgifterna. Bland annat 

uppgift 2112 a) 𝑥2 =  −49 (s. 43), som handlar om att lösa en andragradsekvation utan reella 

lösningar, förutsätter att eleven förstått 2101 a) 𝑥2 = 81, (s. 41), det vill säga att eleverna 

förvärvat kunskaper om att lösa andragradsekvationer med reella lösningar från det 

föregående avsnittet. 

      

Ytterligare ett exempel på detta är övningsuppgift 2108ab a) 𝑥(𝑥 + 5) = 49 + 5𝑥 (s. 41), som 

förutsätter att eleverna förstått hur man exempelvis förenklar uttrycket i 1106 a) 6(12 − 4𝑥) 

(s.9), och utgår därmed ifrån att eleverna förvärvat kunskaper från kapitel 1.1 om hur 

förenkling av algebraiska uttryck görs innan de kan lösa andragradsekvationerna.  

      

Förkunksapsstrukturen förekommer även bland övningsuppgifterna inom samma avsnitt. Ett 

exempel är när eleverna i en uppgift blir informerade om att de ska lägga till ett tal i en tom 

ruta för att kunna lösa ekvationen med hjälp av kvadratkomplettering (nr. 2139, s. 49). I 
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uppgiften som följer ska eleverna lösa en ekvation som kräver kvadratkomplettering, men nu 

utan ledning från boken (nr. 2140, s. 50). 

 

Mängdträning 

I delkapitlet återfinns 12 olika uppgiftstyper bland övningsuppgifterna, som var och består av 

4-15 uppgifter och på så sätt identifierades som mängdträning. Uppgiftstyperna handlar bland 

annat om att lösa andragradsekvationer givna på olika former och återfinns främst på Nivå 1 

men även på Nivå 2, samt i kapiteltestet och de blandade uppgifterna (Nivå 1, 2 och 3). 

 

Explicita instruktioner 

Boken ger inte bara svaren till de lösta exempeluppgifterna i sin förklarande text, utan 

redovisar lösningsgången steg för steg, ibland med kompletterande kommentarer som 

exemplet nedan: 

            6𝑥2 − 54 = 0                                                                                                                            

              6𝑥2 − 54 + 54 = 0 + 54      Vi adderar 54 till båda led för att få 6𝑥2 ensamt 

              
6𝑥2

6
=

54

6
                     Vi delar båda led med 6 för att få 𝑥2 ensamt 

              𝑥2 = 9    

              𝑥 = ±√9 = ±3        Både 32och (−3)2  

            Svar: 𝑥1 = 3; 𝑥2 = −3 (s.40) 

Detta sker även på vissa ställen i den förklarande texten innan de lösta exempeluppgifterna. 

 

När det kommer till övningsuppgifterna i delkapitlet bedömdes 14 uppgifter innehålla 

explicita instruktioner. En uppgift som gör detta (nr. 2135) instruerar eleverna att lösa givna 

ekvationer “genom att faktorisera vänstra ledet med hjälp av kvadreringsreglerna” (s. 47). 

Övningsuppgifterna som innehåller explicita instruktioner är jämnt utspridda över Nivå 1, 2, 

blandade uppgifter (Nivå 1 och 2) och kapiteltestet. 

 

Metastrategier 

Boken kommenterar med ord, eller ställer frågor till sig själv, vid genomgång av stegen i flera 

lösningar av exempeluppgifterna i den förklarande texten vid sidan av den explicit 

genomförda beräkningen. Detta kan ses i det lösta exemplet ovan under strategin explicita 

instruktioner där läroboken med ord förklarar den explicita lösningsgången, något som görs 
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genomgående till varje löst exempeluppgift i delkapitlet. Samma sak görs också på vissa 

ställen i den förklarande texten innan de lösta exempeluppgifterna. I det lösta exemplet nedan 

ställer läromedlet en fråga vid sidan av uppgiften  

𝑥2 = 25𝑖2 Vilka tal i kvadrat är 25𝑖2? (s. 43), 

vilket också definierats som metastrategi i kodningsschemat (tabell 1).  

Totalt 17 övningsuppgifter bedömdes innehålla studiens definition för metastrategi. Dessa ber 

eleverna bland annat att förklara varför, när och hur en lösningsmetod fungerar. Uppgifterna 

är jämnt utspridda över Nivå 1, 2 och Resonemang och begrepp, men finns också bland 

blandade uppgifter (Nivå 1) samt i en av uppgifterna under problem och undersökningar. 

Vardagsmatematik 

I lärobokens förklarande text om kvadratkomplettering används lösningsmetoden för att 

beräkna måtten på sidorna av en fotbollsplan. 

Bland övningsuppgifterna i delkapitlet refererar åtta uppgifter till vardagliga fenomen utanför 

matematiken, som exempelvis rörelsebanan för en nödraket (nr. 2125, s. 45). Av dessa 

identifierades majoriteten bland blandade uppgifter (Nivå 1, 2 och 3).  

Visuella representationer 

Visuella representationer förekommer för att stötta upp den förklarande texten i två av sex 

avsnitt, “Andragradsekvationer och komplexa tal” och “Kvadratkomplettering”. Vid 

genomgången av det förstnämnda avsnittet visas en bild på grafen till funktionen  𝑓(𝑥) =

𝑥2 + 4 som saknar nollställen, samt en illustration av de olika talmängderna och hur de 

hänger samman (s. 42). Under det sistnämnda avsnittet visas flera bilder på kvadrater som 

kompletterats för att stötta upp den algebraiska teorin som förklarar fenomenet 

kvadratkomplettering. 

Visuella representationer förekommer i 13 av övningsuppgifterna i form av grafer och 

geometriska figurer och är utspridda över Nivå 1, 2 och 3, samt i blandade uppgifter (Nivå 2 
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och 3) och kapiteltestet. 

      

5.1.3 Delkapitel 2.2 Fullständiga andragradsekvationer 

Delkapitlet 2.2 Fullständiga andragradsekvationer är den andra delen i lärobokens andra 

kapitel och är indelat i avsnitten “pq-formeln”, “Antal lösningar till en andragradsekvation” 

samt “Andragradsfunktionen och grafen”. 

Analys av den förklarande texten och övningsuppgifterna 

Struktur 

pq-fomeln härleds med hjälp av kvadratkomplettering, vilken behandlades i slutet av 

föregående delkapitel och därmed är en förkunskap som enligt bokens logiska följd ses som 

förvärvad av eleverna. Behovet av förkunskaper blir ännu tydligare i den förklarande texten i 

de två senare avsnitten i delkapitel 2.2 där hänvisning till vad som behandlats i föregående 

avsnitt i boken görs mer explicit. Ett exempel på detta är inledningen av den förklarande 

texten i avsnittet “Andragradsfunktioner och grafen”: 

I förra kapitlet löste du andragradsekvationer grafiskt. Det gjorde du 

genom att först rita grafen till en andragradsfunktion och sedan läsa av  

lösningarna som nollställen till funktionen. I det här avsnittet ska vi  

undersöka några andra egenskaper hos andragradsfunktionen. (s. 57) 

Användandet av förkunskaper syns bland annat i en av övningsuppgifterna (nr. 2210, s. 54). 

För att lösa den uppgiften krävs förkunskaperna om att ställa upp algebraiska uttryck till 

geometriska former, som beskrivs i delkapitel 1.1, för att sedan kunna lösa samma ekvation 

med hjälp av den nya kunskapen om lösningar av andragradsekvationer. 

Mängdträning 

I delkapitlet uppfyller fem uppgiftstyper kriterierna för att kategoriseras som 

mängdträningsuppgifter då de dyker upp 7-14 gånger. Majoriteten av uppgifterna finns på 

Nivå 1 men hittas också på Nivå 2, i blandade uppgifter (Nivå 1, 2 och 3) samt i kapiteltestet. 

En av uppgiftstyperna handlar om att bestämma symmetrilinje för funktioner skrivna på 

algebraisk form. 
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Explicita instruktioner 

I den förklarande texten presenteras och används bland annat den explicita lösningsmetoden 

pq-formeln. Dessutom redovisar samtliga lösta exempeluppgifter i avsnittet “pq-formeln”, 

samt de tre sista exempeluppgifterna i delkapitel 2.2, lösningsgångarna till uppgifterna steg 

för steg. Vidare använder sig den fjärde lösta exempeluppgiften av explicita instruktioner 

genom att bestämma vilken strategi som ska användas för att lösa uppgifterna. I a)-uppgiften 

ska nämligen antalet lösningar till ekvationen 𝑥2 − 6𝑥 + 8 = 0 bestämmas med hjälp av 

diskriminanten trots att detta också går att göra genom att rita grafen till funktionen 𝑓(𝑥) =

𝑥2 − 6𝑥 + 8, vilket istället ska göras i b)-uppgiften (s. 56).   

      

Bland övningsuppgifterna kunde sju uppgifter identifieras tillhöra kategorin explicita 

instruktioner. Dessa återfinns på Nivå 1, 3 samt i blandade uppgifter (Nivå 2) och 

kapiteltestet. I en av uppgifterna ges den explicita instruktionen i form av ett tips som lyder 

”bryt ut x”, innan ekvationen kan lösas (nr. 26 s. 69). 

Metastrategier 

Vid lösningsgenomgångarna av exempeluppgifterna i delkapitel 2.2 förekommer i majoriteten 

av dem kommentarer vid sidan om lösningsstegen som sätter ord på vad som händer i 

respektive steg. En illustration av detta är vid genomgången av den första lösta 

exempeluppgiften, där 𝑥2 − 8𝑥 + 7 = 0 ska lösas, och läroboken vid sidan av kommenterar 

att ekvationen kan “jämför[as] med 𝑥2 + 𝑝𝑥 + 𝑞”, det vill säga på den form som 

andragradsekvationer är skrivna på för att kunna lösas med hjälp av pq-formeln (s.52).  

Liknande kommentarer som sätter ord på lösningssteg förekommer dessutom i lärobokens 

förklarande text när pq-formeln härleds. 

12 övningsuppgifter bedömdes innehålla metastrategier. Majoriteten av dessa befinner sig på 

delkapitlets Resonemang och begrepp, som exempelvis “Vad är skillnaden mellan en 

andragradsekvation och en andragradsfunktion?” (s. 62). Resterande hittas på Nivå 2 och 3 

samt på två av uppgifterna under problem och undersökningar samt i kapiteltestet.  

Vardagsmatematik 

En av de sju lösta exempeluppgifterna i delkapitel 2.2 är en uppgift som handlar om 

spjutkastning och återfinns under avsnittet “pq-formeln”. 
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Bland övningsuppgifterna i delkapitlet handlar 19 uppgifter om fenomen som rör vardagliga 

saker utanför matematiken. En av dessa återfinns på Nivå 1, medan resterande finns på Nivå 

2, 3, i blandade uppgifter (Nivå 2 och 3), i kapiteltestet samt i kapitlets stjärnuppgift och 

under problem och undersökningar. De vardagliga fenomenen är bland annat vinstberäkning, 

en studsmatta samt mått på en tegelmur och en stoppsträcka. 

Visuella representationer 

Visuella representationer förekommer inledningsvis i de förklarande texterna till “Antal 

lösningar till en andragradsekvation” och “Andragradsfunktionen och grafen”. I den 

förstnämnda stöttas den förklarande texten i form av algebraiska exempel med hjälp av grafer 

på dessa som illustrerar hur många lösningar tillhörande andragradsekvationer har. I den 

förklarande texten till det andra avsnittet används grafer för att illustrera begreppen parabel, 

minimi- och maximipunkt, symmetri och symmetrilinje samt extremvärden och största 

respektive minsta värde. Dock förekommer inte några visuella representationer vid den 

förklarande texten av pq-formeln. Dessutom finns visuella representationer i form av tabeller 

och grafer med i fyra av de sju lösta exempeluppgifterna i delkapitel 2.2. 

Bland övningsuppgifterna har 11 visuella representationer främst i form av grafer och 

tabeller. Övningsuppgifterna är utspridda över Nivå 1 och 2, under problem och 

undersökningar, i blandade uppgifter (Nivå 1 och 2) samt i kapiteltest 2. 

5.2 Matematik 5000 2b, från Natur & Kultur 2012 

Läroboken består av fyra kapitel. I inledningen för varje kapitel presenteras vilka delar av det 

centrala innehållet som kommer att behandlas, samt en inledande aktivitet som introducerar 

vissa delar som tas upp i kapitlet. Varje kapitel är sedan är uppdelat i ytterligare delkapitel, 

som i sin tur är uppdelade i mindre avsnitt. Varje delkapitel består av förklarande text där det 

nya stoffet förklaras tillsammans med lösta exempeluppgifter. I den förklarande texten 

återfinns sammanfattningsrutor som kort sammanfattar det som står i den förklarande texten. 

Därefter följer övningsuppgifter från svårighetsgrad a-c. Lösningarna till uppgifterna hittas 

längst bak i boken och är mer eller mindre utförliga beroende på svårighetsgrad. Några av 

lösningarna innehåller ledtrådar eller motiveringar som ska föra eleverna mot rätt lösning 

respektive förklara ingående. Alla kapitel innehåller även aktiviteter, som är av en mer 
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utforskande natur. Dessa finns i fem olika kategorier: upptäck, undersök, diskutera, laborera 

och modellera. I slutet av varje kapitel finns en sida med sant eller falskt där eleverna får 

olika matematiska påstående som de med hjälp av det de lärt sig i kapitlet ska besvara. Alla 

delar i kapitlet sammanfattas sedan kort på 1-2 sidor. Därefter följer en sida med kan du det 

här? samt en diagnos där eleverna efter varje kapitel kan kontrollera om de har förstått och 

kan det de ska kunna. Behöver eleverna ytterligare övning finns det blandade övningar som 

behandlar innehållet från hela det gångna kapitlet. De blandade övningarna är uppdelade i tre 

delar; med räknare, utan räknare och utredande uppgifter, varav de sistnämnda är 

problemlösningsuppgifter. I slutet av boken återfinns alla lösta exempeluppgifter som tagits 

upp i samband med den förklarande texten, men här utan lösningsförslag.  

Sammanfattning av kapiteluppbyggnaden:  

● Kapitel: Centralt innehåll och inledande aktivitet 

○ Delkapitel 

■ Avsnitt 

● Förklarande text  

● Lösta exempeluppgifter 

● Övningsuppgifter 

■ Sammanfattningsrutor 

■ Aktivitet 

○ Sant eller falskt 

○ Sammanfattning 

○ Kan du det här? 

○ Diagnos 

○ Blandade övningar  

5.2.1 Delkapitel 2.2 Andragradsekvationer 

Delkapitel 2.2 Andragradsekvationer ingår i lärobokens andra kapitel “Algebra och ickelinjära 

modeller” och följer delkapitel 2.1 Polynom. Delkapitlet är uppdelat i avsnitten “Enkla 

andragradsekvationer”, “En lösningsformel”, “Olika typer av tal”, “Komplexa tal - en 

introduktion” och “Tillämpningar och problemlösning”.   
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Analys av den förklarande texten och övningsuppgifterna  

Struktur             

Delkapitel 2.2 Andragradsekvationer bygger vidare på föregående avsnitt 2.1 som behandlar 

polynom. Eleverna förväntas därmed vara bekanta med vad ett polynom är samt hur man 

räknar med polynom. I polynomavsnittet behandlas konjugat- och kvadreringsreglerna samt 

faktorisering. Dessa räkneregler följer genom hela delkapitel 2.2 då dessa metoder krävs för 

att kunna lösa andragradsekvationer. Den förklarande texten i delkapitlet inleds med att 

förklara begreppet andragradsekvation samt lösningsmetoderna kvadratrotsmetoden och 

nollproduktsmetoden. I den förklarande texten kopplas nollproduktsmetoden samman med 

förkunskaper om faktorisering som togs upp i avsnittet innan. Vid introduktion av pq-formeln 

härleds denna från kvadratkomplettering och vid introduktion av komplexa tal görs detta 

genom utökning av den reella tallinjen, något som eleverna ska vara bekanta med sedan 

tidigare. 

Struktur återfinns även i övningsuppgifterna i form av förkunskaper. En övningsuppgift (nr. 

2202) går ut på att eleverna ska lösa ekvationer på formen 𝑥2 = 𝑎. Övningsuppgiften som 

följer (nr. 2203) går ut på att eleverna ska lösa ekvationer givna på formen (𝑥 + 𝑎)(𝑥 + 𝑏) =

0 samt 𝑥(𝑥 + 𝑎) = 0 , med hjälp av nollproduktsmetoden. Uppgiften efter (nr. 2204) går ut på 

att eleverna själva ska bryta ut x från ekvationer på formen 𝑥2 + 𝑎𝑥 = 0, för att sedan lösa 

dem med nollproduktsmetoden. Vidare i en senare uppgift (nr. 2206) ska eleverna med hjälp 

av förkunskaperna från de tidigare uppgifterna lösa andragradsekvationer på egen hand och 

själva identifiera när de olika metoderna krävs (s.97). 

Mängdträning  

Av övningsuppgifterna identifierades åtta olika uppgiftstyper som nådde upp till kravet för att 

kategoriseras som mängdträningsuppgifter. Bland annat uppgifter av typen 𝑥2 = 𝑎 och 

uppgifter där eleven utifrån en geometrisk figur ska ställa upp och lösa egna 

andragradsekvationer. Dessa åtta uppgiftstyper återfinns var och en i boken 7-17 gånger, där 

majoriteten av övningsuppgifterna är på a-nivå och b-nivå, men också förekommer i 

diagnosen och bland de blandade övningarna (alla nivåer men främst a-nivå). 
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Explicita instruktioner                     

Den förklarande texten består av många explicita instruktioner där boken näst in till säger åt 

eleverna exakt hur de ska lösa en typ av uppgift. Ett tydligt exempel som illustrerar det här är 

pq-formeln. På den sida som introducerar pq-formeln via härledning av kvadratkomplettering 

återfinns en ruta som sammanfattar pq-formeln och ser ut som följande: 

“𝑥2 + 𝑝𝑥 + 𝑞 = 0 

𝑥 = −
𝑝

2
± √(

𝑝

2
)2 − 𝑞  

𝑥 = (ℎ𝑎𝑙𝑣𝑎 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑓ö𝑟 𝑥 𝑚𝑒𝑑 𝑜𝑚𝑏𝑦𝑡𝑡 𝑡𝑒𝑐𝑘𝑒𝑛 ) ± √(𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑥 ) − (𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛 𝑜𝑚𝑏𝑦𝑡𝑡 𝑡𝑒𝑐𝑘𝑒𝑛)" 

(s.99)  

Även de lösta exempeluppgifterna i den förklarande texten innehåller explicita instruktioner 

där varje steg i lösningen redovisas utförligt. 

Explicita instruktioner återfinns även i 21 av delkapitlets övningsuppgifter, där eleverna får 

tydliga instruktioner om hur de ska angripa uppgifterna. Vissa övningsuppgifter ber eleverna 

explicit att använda en viss metod för att lösa en uppgift, t.ex pq-formeln, eller instruerar hur 

eleverna ska skriva om ett algebraiskt uttryck innan ekvationen ska lösas. De 

övningsuppgifter som uppnår kraven för denna kategori återfinns dock enbart på a-nivå och b-

nivå. 

Metastrategier   

I majoriteten av de lösta exempeluppgifterna förekommer metastrategier i form av förklarande 

kommentarer som komplement till de explicita lösningsstegen, som nämnt ovan. Dessa 

kommentarer beskriver i ord vad det är som händer i varje steg, eller vad eleven behöver göra 

för att komma vidare till nästa steg. Liknande typ av metastrategi återfinns även i vissa andra 

delar av den förklarande texten. Kapitlet avslutas dessutom med en sida kan du det här?, där 

de olika avsnitten i kapitlet sammanfattas kort i en tabell för att eleverna ska kunna 

kontrollera om de har förstått alla delar. Eleverna uppmanas här explicit att reflektera över 

sina styrkor och svagheter. Exempelvis:  
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Tabell 2: baserad på Alfredsson m.fl (2012) s.154 

Moment Begrepp som du ska kunna 

använda och beskriva 

Du ska ha strategier för att 

kunna 

Andragradsekvationer Andragradsekvation 

Rot, rötter 

Kvadratrotsmetoden 

Nollproduktsmetoden 

Rationella tal, reella tal och 

komplexa tal 

Imaginära talet, i 

● lösa 

andragradsekvationer 

med 

kvadratrotsmetoden, 

nollproduktsmetoden 

och lösningsformeln 

● pröva en lösning 

● ställa upp och lösa 

problem med 

andragradsekvationer 

● lösa 

andragradsekvationer 

med komplexa rötter 

             

Vad gäller övningsuppgifterna identifierades 12 övningsuppgifter innehålla metastrategier, 

exempelvis i uppgifter där eleverna bes motivera sina svar (nr. 2236, s. 109). Dessa uppgifter 

återfinns på alla nivåer samt under Sant eller falskt, exempelvis i form av att be eleverna 

motivera sina svar. 

Vardagsmatematik                     

Den förklarande texten innehåller bland annat två lösta exempeluppgifter där vardagsproblem 

löses med hjälp av andragradsekvationer. En utav dessa beskriver med hjälp av en formel 

höjden för en boll som kastas rakt uppåt, och uppgiften är sedan att beräkna vid vilken 

tidpunkt bollen befinner sig på en viss höjd. Dessutom nämns i avsnittet som introducerar 

komplexa tal när sådana tal faktiskt används i verkliga livet och tar då upp exempel såsom vid 

beskrivning av växelström. 

Bland övningsuppgifterna påträffades vardagsmatematik i 16 utav dom och enbart på a-nivå 

och b-nivå, samt i blandade övningar (b-nivå). Övningsuppgifterna handlar exempelvis om att 

beräkna måtten av en hästhage och årsvinsten för ett företag. 
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Visuella representationer       

Kvadratkomplettering introduceras tillsammans med en geometrisk tolkning. Visuella 

representationer återkommer även vid introduktion av olika typer av tal, såsom komplexa tal i 

form av tallinjer och det komplexa talplanet. 

Visuella representationer förekommer i åtta övningsuppgifter, främst i form av geometriska 

figurer. Majoriteten av dessa övningsuppgifter återfinns på a-nivå och b-nivå med enbart en 

på c-nivå. Några förekommer också i blandade övningar (b-nivå och c-nivå). 

5.2.2 Delkapitel 2.3 Andragradsfunktioner 

Delkapitel 2.3 Andragradsfunktioner följer delkapitel 2.2 Andragradsekvationer. Delkapitlet 

är uppdelat i avsnitten “Andragradsfunktionens graf”, “Andragradsfunktionens största/minsta 

värde” och avslutas med “Tillämpningar” som består av uppgifter som handlar om vardagliga 

händelser. 

Analys av den förklarande texten och övningsuppgifterna 

Struktur 

Teorin i lärobokens förklarande text bygger vidare på förkunskaper om räta linjens ekvation 

samt andragradsekvationer som introduceras i föregående delkapitel. Ett exempel på en sådan 

följd är när nollställen till andragradsfunktioner introduceras. Den förklarande texten 

återkopplar då till föregående delkapitel genom att skriva: “nollställena till funktionen 𝑓(𝑥) =

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 får vi genom att lösa ekvationen 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0” (s.118). I övrigt uppfyller 

den förklarande texten RA, den logiska följden där det nya stoffet presenteras med hjälp av 

bilder följt av algebraiskt utryck, endast en gång. För att visa vad som gäller för 

andragradsfunktioner med minimi-och maximipunkt, det vill säga när graferna är öppna uppåt 

respektive nedåt, görs detta först med hjälp av bilder, för att sedan under bilderna djupgående 

förklara i text vad som menas med maximi- och minimipunkt. 

Struktur återfinns även i övningsuppgifterna då uppgifterna ofta följer en ordning där de 

bygger vidare på förkunskaper från tidigare uppgifter. Ett exempel på detta är 

övningsuppgifterna 2313-2316. I övningsuppgift 2316 ska eleverna beräkna en funktions 

nollställen, i övningsuppgift 2314 får eleverna en funktions nolllställen givna och ska med 
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hjälp av dessa bestämma funktionens symmetrilinje. Vidare i övningsuppgift 2315 blir 

eleverna endast tilldelade funktionsuttryck för fyra olika andragradsfunktioner och ska med 

hjälp av förkunskaperna från de två föregående uppgifterna bestämma symmetrilinjerna för 

dessa funktioner utan att rita graferna (s.119). 

Mängdträning 

Av övningsuppgifterna identifierades åtta uppgiftstyper att nå upp till kravet för att 

kategoriseras som mängdträningsuppgifter, och dessa uppgiftstyper består av 4-9 

övningsuppgifter per uppgiftstyp. Majoriteten av mängdträningsuppgifterna återfinns på a-

nivå men även ett fåtal på b-nivå, samt bland blandade övningar (a-nivå och b-nivå) och i 

diagnosen. En av uppgiftstyperna är att bestämma största/minsta värde för en funktion som är 

given på algebraisk form. 

Explicita instruktioner 

De lösta exempeluppgifterna i den förklarande texten har utförligt beskrivna lösningsgångar, 

varav den sista exempeluppgiften presenterar två olika lösningsmetoder; algebraisk samt 

grafisk.  

Explicita instruktioner återfinns i sju övningsuppgifter där en uppgift (nr. 2308, s. 116) 

instruerar hur eleven ska gå till väga för att rita grafen till en funktion. Övningsuppgifterna 

återfinns enbart på a-nivå och b-nivå. 

Metastrategier 

Liksom det föregående delkapitlet förekommer metastrategier i de lösta exempeluppgifterna i 

form av förklarande kommentarer. I en utav de lösta exempeluppgifterna ska vändpunkten för 

en andragradsfunktion bestämmas. Bredvid den explicita lösningsgången för denna uppgift 

finns en kommentar som förklarar varför vändpunkten är en minimipunkt och inte en 

maximipunkt, det vill säga “eftersom 𝑥2-termen är positiv” (s. 120). Som nämnts under 

föregående rubrik sammanfattas dessutom hela kapitlet med en sida kan du det här? där 

eleverna får reflektera över vad de kan och inte kan. 

Av övningsuppgifterna identifierades metastrategier i 16 uppgifter, och dessa återfinns på a-

nivå och b-nivå varav majoriteten på b-nivå. En av dessa övningsuppgifter (nr. 2320) ber 

eleven beskriva sambandet “mellan en andragradsfunktions största värde och maximipunkten 
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på funktionens graf” (s. 119). Några av dessa övningsuppgifter återfinns även bland blandade 

övningar (b-nivå) och under sant eller falskt.  

Vardagsmatematik 

Delkapitlet avslutas med en tillämpningsdel som består av vardagsmatematiska uppgifter. 

Tillämpningsdelen inleds med att förklara hur arean av en hästhage kan beräknas med hjälp 

av en andragradsfunktion.  

Av övningsuppgifterna återfinns vardagsmatematik i 11 uppgifter, varav enbart en på c-nivå. 

Ett fåtal av uppgifterna återfinns bland blandade övningar (b-nivå) och i diagnosen. 

Övningsuppgifterna handlar bland annat om rörelsebanor och vinstberäkning. 

Visuella representationer 

Bilder förekommer genomgående i teorin i form av grafer för att tydligt visa vad som menas 

med bland annat nollställen, symmetrilinje samt innebörden av 𝑎 < 0 och 𝑎 > 0 i  (𝑥) =

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 (s.114-117). 

Av övningsuppgifterna förekommer visuella representationer i form av exempelvis grafer, 

geometriska figurer och en bro i 14 uppgifter, varav majoriteten återfinns på a-nivå och b-

nivå. Resten av övningsuppgifterna återfinns bland blandade uppgifter (alla nivåer) och i 

diagnosen. 

5.3 Resultatsammanfattning 

I tabellen nedan presenteras en resultatsammanfattning för analysen av läroböckerna 

Matematik origo 2b och Matematik 5000 2b som gjorts för att besvara vår frågeställning 

• Hur och i vilken utsträckning ger gymnasieläroböcker i matematik stöd för lärares 

undervisningsstrategier för att uppfylla differentieringsuppdraget i ett inkluderande 

klassrum? 
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      Tabell 3: Resultatsammanfattning 

Strategi Matematik Origo Matematik 5000 

 

Struktur 

 

I läroboken återfinns främst en 

struktur där den logiska följden 

vilade på förkunskaper. I 

läromedlets förklarande text 

gjordes detta bland annat genom att 

explicit hänvisa till förvärvade 

förkunskaper från tidigare i avsnitt 

i boken eller till föregående kurs. 

Bland övningsuppgifterna 

identifierades detta när uppgifter 

krävde kunskaper från tidigare 

kapitel, avsnitt eller tidigare 

uppgifter i samma avsnitt. 

 

Även strukturen RA förekommer 

vid ett par tillfällen i både 

lärobokens förklarande text och i 

uppgifterna där visuella 

representationer användes innan 

rent algebraiska förklaringar och 

uppgifter följde. 

 

Strukturen som återfinns i läroboken 

identifierades främst i form av 

förkunskaper där den förklarande 

texten refererade till teori från tidigare 

delkapitel och avsnitt och där 

uppgifterna följde en sådan ordning 

att de byggde vidare på varandra.  

 

Struktur i form av RA förekom på ett 

fåtal ställen. Det nya stoffet 

presenterades mha en visuell 

representation följt av ett algebraiskt 

uttryck, i det här fallet var det grafen 

till en funktion som presenterades 

innan funktionsuttrycket för grafen.  

 

Mängdträning I de tre delkapitel som 

analyserades i läroboken 

identifierades 21 olika 

uppgiftstyper som hade mellan 4-

29 övningsuppgifter. 

Uppgiftstyperna handlar 

exempelvis om att lösa 

andragradsekvationer givna på en 

viss form eller att bestämma 

symmetrilinjen till en funktion som 

är given på algebraisk form. 

Majoriteten av övningsuppgifterna 

till varje uppgiftstyp finns på Nivå 

 

I de två delkapitel som analyserades 

identifierades 16 olika uppgiftstyper 

som var och en bestod av 4-17 

uppgifter. De olika uppgiftstyperna 

handlar bland annat om att avgöra 

ifall grafer har maximi- eller 

minimipunkt och att lösa 

andragradsekvationer på formen 𝑥2 =
𝑎. Majoriteten av övningsuppgifterna 

som kategoriserats som 

mängdträningsuppgifter återfinns på 

a-nivå. Uppgifterna är utspridda på så 

sätt att vissa övningsuppgifter som 

ingår i en viss uppgiftstyp återfinns på 

blandade övningar och/eller i 
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1 i boken, men även i blandade 

uppgifter och i kapiteltestet. 

diagnosen. 

 

 

 

Explicita 

instruktioner 

Explicita instruktioner återfinns i 

läromedlets förklarande text i form 

av beskrivningar av hur en typ av 

uppgift ska lösas, exempelvis hur 

man går till väga för att lösa en 

ekvation grafiskt. I läromedlets text 

återfinns även explicita 

instruktioner i många av de lösta 

exempeluppgifterna där varje steg i 

lösningarna av exempelvis 

ekvationer redogörs. 

Bland övningsuppgifterna 

återkommer explicita instruktioner 

sammanlagt i 40 av dem i form av 

att eleverna får beskrivet för sig i 

uppgiften vilken metod de ska 

använda för att lösa en uppgift, 

som att exempelvis bryta ut x innan 

de löser en ekvation, eller i vilken 

ordning en uppgift ska lösas. 

 

Explicita instruktioner återfinns i den  

förklarande texten, t.ex för att förklara 

hur man ska använda sig utav pq-

formeln. Explicita instruktioner 

återfinns dock främst i den 

förklarande textens lösta 

exempeluppgifter där lösningarna 

redovisas stegvis. 

 

Bland övningsuppgifterna återfinns 

explicita instruktioner i 33 

övningsuppgifter där eleverna får 

eleverna tydliga instruktioner för hur 

de ska angripa respektive uppgift. 

Exempelvis ges instruktioner för 

vilken metod som ska användas för att 

lösa en uppgift, eller hur ett uttryck 

ska skrivas om för att sedan lösas. 

 

Metastrategier I läromedlets förklarande text 

förekommer metastrategier i form 

av förklaringar eller reflekterande 

frågor i ord parallellt med 

lösningsgångar. 

Bland övningsuppgifterna 

förekommer metastrategier i 40 av 

dem i form av att eleverna 

exempelvis ska förklara varför en 

lösning inte fungerar eller förklara 

skillnaden mellan olika begrepp 

och metoder. 

 

I lärobokens förklarande text 

förekommer metastrategier i form av 

förklarande kommentarer som 

komplement till de explicita 

instruktioner/lösningssteg som 

förekommer i de lösta 

exempeluppgifterna. Kapitlet avslutas 

med en sida kan du det här? som är 

en sammanfattning av kapitlet. Denna 

sida fungerar som reflektions 

underlag för eleverna då de mha 

denna kan urskilja sina styrkor och 

svagheter. 

 

Totalt förekommer metastrategier i 28 

övningsuppgifter där eleverna 

exempelvis ska motivera sina 
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lösningar med ord. 

 

 

 

Vardagsmatema

tik 

I lärobokens förklarande text 

förekommer vid ett fåtal tillfällen 

hänvisningar till vardagsfenomen i 

form av fotbollsplaner vid 

förklaringen av 

kvadratkomplettering och 

spjutkastning i ett löst exempel 

med pq-formeln. 

I lärobokens övningsuppgifter 

förkommer totalt 37 uppgifter med 

anknytning till vardagliga 

fenomen, då med hänvisning till 

exempelvis vinstberäkning och en 

studsmatta. Dessa återfinns nästan 

enbart på Nivå 2 och 3 samt i de 

blandade uppgifterna och i 

kapiteltestet. 

 

I lärobokens förklarande text 

förekommer vardagsmatematik på ett 

fåtal ställen. Vid introduktionen av 

komplexa tal nämns att dessa används 

för att beskriva växelström. Tre utav 

den förklarande textens lösta 

exempeluppgifter handlar om 

vardagsfenomen såsom exempelvis 

kast med boll där en 

andragradsekvation beskriver bollens 

höjd. 

 

Totalt 19 av övningsuppgifterna i de 

två analyserade delkapitlena handlar 

om vardagliga fenomen såsom att 

beräkna årsvinsten för ett företag. 

Majoriteten av dessa återfinns a-nivå 

och b-nivå samt i blandade övningar. 

 

 

Visuella 

representationer 

Visuella representationer 

förekommer i lärobokens 

förklarande text främst i form av 

grafer men också i form av 

skärmklipp från grafritande 

räknare, geometriska figurer samt 

en illustration av talmängden, vid 

ett tillfälle med flera av 

representationsformerna 

tillsammans. 

Bland övningsuppgifterna återfinns 

visuella representationer totalt 44 

gånger (mellan 11-20 gånger i de 

olika delkapitlen), då i form av 

grafer, tabeller och geometriska 

figurer. 

 

I lärobokens förklarande text 

förekommer visuella representationer 

främst i delkapitel 2.2 

Andragradsfunktioner. Majoriteten av 

dessa visuella representationen är 

grafer. Visuella representationer 

förekommer även i delkapitel 2.1 

Andragradsekvationer men här i form 

av geometriska figurer och tallinjer. 

 

Bland övningsuppgifterna återfinns 

visuella representationer i totalt 22 

uppgifter varav åtta i delkapitel 2.1 

och 14 i delkapitel 2.2.  
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Vad som går att utläsa i resultatsammanfattningen ovan är att läroböckerna innehåller 

differentierande strategier på många sätt, både i läroböckernas förklarande texter och i 

övningsuppgifterna, som gör det möjligt för läraren att lyckas med sitt differentieringsuppdrag 

i klassrummet. Detta sett både till spridningen av olika differentieringsstrategier och till 

frekvensen av samma strategier. Det här är också sammanfattningsvis svaret på studiens 

forskningsfråga.  
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6. Diskussion 

Nedan diskuteras och problematiseras först resultatet av analysen av läroböckerna med 

koppling till bakgrunden och därefter metoden. 

6.1 Diskussion av resultatet 

Resultatet visar att nästan samtliga strategier återfinns i läroböckerna i såväl den förklarande 

texten som i övningsuppgifterna. Detta gäller i princip för varje delkapitel, som analyserades. 

Mängdträning återfinns inte i den förklarande texten för något av läroböckernas delkapitel. 

Detta beror på att vi utgick från Jiménez-Fernández (2016) definition av mängdträning när vi 

skapade kodningsschemat, en definition innebär återupprepning av samma uppgiftstyp.  

Mängdträningsstrategin kunde då enbart identifieras bland övningsuppgifterna. Vidare var det 

möjligt att placera många av övningsuppgifter i en eller flera av de strategier, som är 

fördelaktiga för elever som upplever matematiksvårigheter, se bilaga 1-5.  

I båda de analyserade läroböckerna framgår att förkunskaper används till mycket större del än 

strukturen RA (se Tabell 1), i både läroböckernas förklarande texter och tillhörande 

övningsuppgifter. I Matematik 5000 2b förekommer RA enbart i delkapitel 2.3 

Andragradsfunktioner och då endast i introduktionen av andragradsfunktionens graf. Där 

presenteras grafens utseende med en bild innan en algebraisk förklaring följer. I övrigt 

innehåller detta delkapitel många visuella representationer i form av grafer men inte i följden 

RA. I Matematik Origo 2b återfinns strukturen RA endast vid uppgifterna i avsnitt “Rita 

grafen till en andragradsfunktion” och “Grafisk lösning av en andragradsfunktion” samt i 

lärobokens förklarande text om antal lösningar i det andra avsnittet i delkapitel 1.3. Dock är 

det möjligt att se spår av RA i lärobokens struktur ur ett större perspektiv, eftersom delkapitel 

1.3 Andragradsfunktioner (R) kommer före 2.1 Andragradsekvationer (A). I och med detta 

skapar läromedlet grafisk förförståelse genom att arbeta grafiskt med nollställen till 

andragradsfunktioner innan lösningar till algebraiska andragradsekvationer kommer i fokus. 

Ur det här lite större perspektivet skulle därmed läromedlet uppfylla strukturen RA. 

Vad vi vidare kan se ur det här större perspektivet är att läroböckerna, precis som Steele 

(2010) rekommenderar, arbetar med större temaområden i sin helhet i stället för med små 
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fristående områden. Exempelvis handlar hela kapitel 2 i Matematik Origo 2b om 

andragradsekvationer. De isolerade avsnitten, exempelvis pq-formeln sätts därmed i ett större 

sammanhang, vilket som nämnts är fördelaktigt för elever i matematiksvårigheter (Steele, 

2010). Detsamma gäller för Matematik 5000, i vilken exempelvis faktorisering samt konjuga- 

och kvadreringsreglerna presenteras i första delkapitlet och sedan sätts i ett större 

sammanhang i samband med ekvationslösningar i resterande del av kapitel 2. 

Även om RA-strategin med grafiska representationer före rent algebraiska förekommer mer 

sällan i de båda läroböckerna, återfinns en mängd grafiska representationer parallellt med 

introduktion av nya begrepp samt i övningsuppgifterna, framför allt i de delkapitel som 

behandlar andragradsfunktioner. Att visuella representationer förekommer mer frekvent i 

dessa delkapitel är enligt oss logiskt, då dessa kapitel handlar om funktioner. Visuella 

representationsformer i form av grafer är därför nödvändiga. Överlag innehåller Matematik 

Origo 2b fler visuella representationer än Matematik 5000 2b. Med andra ord återkommer 

visuella representationer med hög frekvens i läroböckerna, vilket kanske väger upp 

avsaknaden av RA. Dessutom förekommer även kombinationer av visuella representationer, 

här i form av tabell tillsammans med graf, vilket Dougherty m.fl. (2016) beskriver som 

positivt för elever i matematiksvårigheter.  

Vad gäller mängdträning erbjuder båda läroböckerna många liknande uppgifter för varje 

område, främst på de lägre nivåerna. Uppgiftstyperna i de båda läroböckerna är ganska lika 

och testar samma saker, vilket inte är konstigt då de bygger på det centrala innehållet precis 

som Rezat och Strässer (2015) hävdar är vanligt vid konstruktion av läroböcker. Däremot 

noterade vi att Matematik Origo 2b har ett större utbud av uppgifter, där eleverna på egen 

hand uppmanas att rita grafer. Detta ser vi som en styrka för läroboken, då Dougherty m.fl 

(2016) beskriver att samband mellan flera olika representationsformer hjälper eleverna att 

skapa en bättre förståelse.  

Mängdträningsuppgifterna kommer dock inte alltid direkt efter varandra i böckerna utan är 

utspridda på olika ställen, såsom i blandade övningar/uppgifter samt i diagnos/kapiteltest. 

Risken är att om läraren följer bokens ordning från pärm till pärm, vilket Glasnovic Garcin 

(2018) beskriver som ett vanligt upplägg, kommer inte fördelarna med mängdträning att 
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uppnås. Därför kan läraren behöva se över läroboken och urskilja vilka uppgifter som hör 

ihop med varandra; jämför bilaga 1-5. Beroende på vilka matematiska områden som eleverna 

behöver träna på kan läraren sedan beskriva för eleverna i vilken ordning - eller “oordning” - 

de bör utföra uppgifter i, om man har identifierat att eleven i fråga kan behöva mängdträning 

inom ett visst matematiskt område (Jiménez-Fernández, 2016). Att som lärare göra en 

medveten uppgiftsordning kan vara mycket viktigt, eftersom t ex Steele (2010) hävdar att 

elever i matematiksvårigheter kan ha problem med att strukturera sitt lärande. Om läraren vet 

med sig att en elev behöver träna på ett visst matematiskt område bör läraren alltså urskilja 

och välja ut uppgifter på just detta område och då inte glömma bort diagnos/kapiteltest och de 

blandade övningarna/uppgifterna, trots att de kommer senare i kapitlet.  

De förklarande texternas lösta exempeluppgifter är relevanta för övningsuppgifterna, som 

eleverna sedan ska räkna själva i varje avsnitt samt innehåller många explicita instruktioner 

och metastrategier, vilket är positivt eftersom Weinberg m.fl. (2012) skriver att eleverna 

använder sig av dessa framför den förklarande texten i sig. Både metastrategier och explicita 

instruktioner förekommer även i andra delar av läroböckernas förklarande texter, såväl som i 

övningsuppgifterna i läroböckernas analyserade delkapitel. I Matematik 5000 2b återfinns en 

tabell i slutet av kapitel 2, som sammanfattar de olika avsnitten med tillhörande begrepp och 

strategier. Den här tabellen kan fungera som underlag för metastrategier, då eleverna kan 

använda denna tabell för att urskilja vad de kan samt vad de behöver träna mer på, det vill 

säga reflektera över sitt lärande och urskilja sina styrkor och svagheter. Enligt Kumar och 

Raja (2009) är detta positivt för den matematiska utvecklingen. Kapitlet avslutas även med en 

sida sant eller falskt, där eleverna ska besvara olika påståenden. De får på så vis reflektera 

med hjälp av sina matematiska kunskaper över ifall påståendet stämmer eller inte.  

Även om det är positivt att dessa strategier återfinns i de förklarande texternas 

teorigenomgångar kvarstår dilemmat, som Weinberg m.fl. (2012) nämner: använder sig 

eleverna av dem? Av den anledningen bör läraren poängtera för eleverna att verkligen läsa 

igenom de förklarande texterna noggrant från början, och inte bara inför prov, som Weinberg 

m.fl. skriver ofta är fallet (2012), eftersom strategierna, som faktiskt återfinns där, är 

fördelaktiga för samtliga elever i klassrummet (Marita & Hord, 2017; Hinton et al, 2014). 
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Vardagsuppgifter förekommer knappt i de förklarande texterna i Matematik Origo 2b, men 

återfinns istället frekvent bland övningsuppgifterna i varje avsnitt. Dock återfinns endast en 

av dessa på Nivå 1 och sedan uteslutande på Nivå 2 och 3. På grund av detta kanske det precis 

som angående mängdträningen kan vara en idé att som lärare uppmana eleverna att göra 

uppgifterna i oordning, eftersom eleverna i matematiksvårigheter annars kanske inte hinner 

göra dessa, trots att de enligt Steele (2010) skulle gynnas av det.  

Matematik 5000 2b innehåller också många övningsuppgifter, som behandlar vardagliga 

problem, men dessa återfinns istället under det egna avsnittet “Tillämpningar” som finns i 

varje delkapitel. Till skillnad från Matematik Origo 2b finns här flera uppgifter på lärobokens 

första nivå a. I och med att avsnittet “Tillämpningar” kommer först i slutet av varje delkapitel 

finns samma risk som i Matematik Origo 2b. Med andra ord, om läraren följer bokens 

uppbyggnad, som Glasnovic Garcins (2018) studie visar, får eleverna inte arbeta med dessa 

uppgifter förrän i slutet av kapitlet. För en elev som inte lyckas med matematiken på grund av 

bristande motivation kan det därför vara bra att låta denne arbeta med dessa uppgifter tidigare 

än så, då Steele (2010) menar att sådana typer av uppgifter kan öka motivationen hos 

eleverna. Dock krävs vissa förkunskaper innan eleven har möjlighet att lösa dessa uppgifter. 

Därför finns det kanske en poäng med att dessa kommer så pass sent i läroböckerna. Eleverna 

får då större möjlighet att mängdträna och på så sätt befästa baskunskaper som elever i 

svårigheter annars ofta saknar (Jiménez-Fernández 2016), innan de går vidare till uppgifter 

med anknytning till vardagen. Avslutningsvis återfinns inte denna strategi lika frekvent i den 

förklarande texten i Matematik 5000 2b utan främst i de lösta exempeluppgifterna som tillhör 

avsnittet “Tillämpningar”. Vid introduktion av komplexa tal tar läroboken dock upp ett 

exempel när dessa tal används i verkligheten, något som visserligen inte är särskilt relevant 

för elever som läser på exempelvis samhälls- och ekonomiprogrammet. Däremot handlar 

många av övningsuppgifterna i avsnittet “Tillämpningar” om ekonomirelaterade händelser, 

där eleverna bland annat ska beräkna årsvinsten för ett företag. 

Som synliggjordes i Nordströms och Löfwalls (citerad i Jablonka, 2010) innehållsanalys är 

inte alltid innehållet i läroböcker som önskvärt. Vad vår analys däremot visar är att de 

analyserade läroböckerna på flera sätt innehåller strategier som enligt tidigare forskning är 

önskvärda för att som lärare kunna differentiera i det inkluderande klassrummet, så länge som 
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denne är medveten om hur läroboken är uppbyggd och vad den innehåller. Som redogjorts för 

kan läraren behöva byta uppgiftsordning för att förstärka strategier såsom mängdträning och 

RA. Därför kan inte läroböckerna och dess innehåll ses som strategier i sig, utan de bildar 

istället ett underlag för att som lärare kunna använda dessa strategier i sitt klassrum.  

6.2 Diskussion av metoden 

En vanlig kritik gentemot kvalitativ forskning är att den tenderar att vara både subjektiv och 

svår att replikera (Bryman, 2011). Denna tendens återfinns även i vår studie, men vi har i 

största möjliga mån försökt att motverka den. Eftersom våra tolkningar av läroböckerna 

begränsades av kodningsschemat, som är baserat på tidigare forskning, minimerades risken att 

forskningsresultaten baserades på osystematiska och personliga uppfattningar. Av samma 

anledning minskade svårigheterna med att replikera studien.         

Ytterligare kritik som ofta riktas mot kvalitativ forskning, är att den sällan leder till resultat 

som går att generalisera. Samma kritik gäller för bekvämlighets- och målinriktat urval 

(Bryman, 2011). Trots att detta även gäller den här studien, var syftet med undersökningen 

inte att på något slutgiltigt sätt dra alla läroböcker över en kam, utan att istället på ett induktivt 

sätt se hur enligt forskningen erkända strategier finns tillgängliga i läroböcker, när det 

kommer till att nå elever som riskerar att inte nå godkänt betyg i kurs Matematik 2b. Med 

tanke på studiens syfte såg vi därför inget problem med bristen på generalisering. Istället 

hoppades vi på att ge andra verksamma personer inom matematikundervisning insikt i hur de 

kan identifiera fördelaktiga strategier och förstärka dem i de läroböcker i Matematik 2b som 

används i deras verksamhet.  

Som nämnt ovan är frekvensen av vardagsuppgifter hög i båda läroböckerna. Frågan är dock 

om det beror på att vår definition av kategorin är väldigt bred. Att en matematikuppgift knyter 

an till ett vardagligt fenomen behöver inte per automatik höja elevernas motivation till 

matematiken, som är syftet med användandet av denna strategi (Steele, 2010). Med andra ord, 

en uppgift som handlar om att hoppa studsmatta har förmodligen inte samma 

motivationshöjande effekt som en uppgift om att sälja glass, exempelvis. Detta beror 

självklart på den enskilda eleven och dennes intressen. På grund av denna subjektivitet är det 

svårt att göra en allmängiltig definition som gäller för varje individ. Vad som kanske skulle 
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kunnat vara en möjlig avgränsning av vardagsfenomen, som väcker intresse, hade varit att se 

till vardagsfenomen som är relevanta för de program där kursen Matematik 2b ingår. 

Eftersom den kursen vanligtvis läses av elever, som studerar ekonomi- och 

samhällsprogrammet (Skolverket, 2017), skulle definitionen av vardagsmatematik därmed 

kunna avgränsas till matematik, som berör exempelvis ekonomi. Flera övningsuppgifter i de 

båda analyserade läroböckerna handlade just om ekonomi. 

Vårt huvudsakliga fokus var att analysera delkapitel i läroböcker, vilket framgår i våra 

tabeller. Dock skulle vi istället kunnat gjort en översiktlig analys av hela kapitel, det vill säga 

holistiskt, eller analyserat de mindre avsnitten mer ingående, det vill säga analytiskt, som 

enligt Glasnovic Garcin (2018) tidigare gjorts inom läromedelsanalys. Att en 

vardagsmatematisk uppgift förekommer i den förklarande texten till ett helt delkapitel 

behöver inte betyda att strategin är uppfylld på ett tillfredsställande sätt, om det inte 

förekommer någon annanstans i delkapitlets förklarande text. Ur det här perspektivet hade det 

kanske varit mer fördelaktigt med en mer analytisk ansats och analysera varje avsnitt var för 

sig. Vi insåg dock att ur ett mer holistiskt perspektiv uppfyller delkapitel 1.3 tillsammans med 

delkapitel 2.1 till viss del strategin RA i Matematik Origo 2b. På så sätt kanske vårt val att 

fokusera på delkapitel var välbalanserat mellan holistisk och analytisk ansats.  

Avslutningsvis var det svårt att avgöra vilka uppgifter som uppfyllde underlag för struktur 

genom en logisk följd baserad på förkunskaper eller RA, och därmed bestämma frekvensen av 

dessa. Struktur innebär bland annat att uppgifter bygger vidare på varandra (Steele, 2010) 

vilket gör det svårt att avgöra frekvensen för de övningsuppgifter som kategoriserats som 

struktur. De övriga strategierna var lättare att identifiera, kategorisera och kvantifiera med 

hjälp av den kvalitativa innehållsanalys som vi valt. 
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7. Slutsats  

Syftet med studien var att analysera läroböcker i Matematik 2b för att undersöka hur de var 

utformade för att ge läraren möjlighet att lyckas med differentieringsuppdraget. Detta gjordes 

genom att undersöka hur fördelaktiga strategier återfanns i läroböckerna. Resultatet visar att 

de utvalda läroböckerna, Matematik Origo 2b och Matematik 5000 2b, båda på flera sätt 

innehåller de efterfrågade strategierna, men att man som lärare måste vara medveten om hur 

läroboken, som man använder i undervisningen, är uppbyggd. Beroende på vilken strategi 

eleverna är i behov av kan vissa uppgifter väljas ut till eleven i fråga samt räknas i en annan 

ordning än lärobokens. Resultatet visar att läroböckerna har stor potential och därmed kan 

läraren med gott samvete låta dem vara en stor del av undervisningen, men i och med alla 

elevers olika förutsättningar bör inte böckerna användas på samma sätt av alla elever. Om 

läraren är väl medveten om lärobokens uppbyggnad och elevernas behov finns potential för 

att differentieringsuppdraget ska kunna uppnås! 
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8. Implikationer till vidare forskning 

Tidigare forskning har som nämnt visat att läroboken ofta används i kronologisk ordning 

(Glasnovic Garcin, 2018). Något vi ser som problematiskt, bland annat med hänsyn till 

ordningen på de övningsuppgifter, som utgör underlaget för mängdträning och 

vardagsmatematik. Därför vore det intressant att undersöka vilka resultat som skulle erhållas, 

om läroboken i stället användes i “oordning” för att förstärka strategierna som gynnar elever i 

matematiksvårigheter. Förslagsvis skulle sådan forskning kunna göras genom experiment- 

och kontrollgrupp, där kontrollgruppen följer boken i ordning som i traditionell 

undervisningen, och experimentgruppen istället får alternativa ordningar att göra uppgifterna i 

som förstärkt exempelvis strategin RA, mängdträning eller vardagsuppgifter, beroende på vad 

den individuella eleven i matematiksvårigheter gynnas av. Självklart behöver sådan forskning 

dock ta hänsyn till flera aspekter, såsom svårighet att uppnå likvärdighet mellan grupperna 

som ska studeras.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Analys av kap 1.3 Matematik Origo 2b 

Strategi Uppgifter 

Struktur Förkunskaper och RA 

Mängdträning Rita grafer utifrån tabeller eller algebraiska funktioner (15 

uppgifter): 

Nivå 1: 1301ab, 1302ab, 1307abc, 1308ab, 1309b, 

Nivå 2: 1311 

Blandade uppgifter:  

     Nivå 1: 11ab 

Kapiteltest 1: 3, 11 

 

Bestämma största och/eller minsta värde till grafer (12 

uppgifter):  

Nivå 1: 1304ab, 1305ab, 1307abc, 1319a, 1320a 

Blandade uppgifter:  

     Nivå 1: 14b 

Kapiteltest 1: 5a, 11b 

 

Bestämma nollställen/lösa ekvationer 𝑓(𝑥) = 𝑛 grafiskt (29 

uppgifter): 

Nivå 1: 1313bc, 1316ab, 1317abc, 1318abc, 1319b, 1320b, 

1321abc, 1322abc, 1323 

Blandade uppgifter:  

     Nivå 1: 14cd, 20ab  

Kapiteltest 1: 5cd, 9bcd, 11c 

 

Bestämma antal lösningar (7 uppgifter):  

Nivå 1:1314”abc”, 1319, 1320c 

Blandade uppgifter:  

     Nivå 1: 12ab 

Explicita instruktioner Nivå 1: 1301ab, 1302ab, 1307abd, 1309, 1322abc 

Blandande uppgifter:  

     Nivå 1: 11ab 

Kapiteltest 1: 3, 11 

 

Totalt: 15 uppgifter 

Metastrategier Nivå 2: 1328a 

Resonemang och begrepp (6st) 

Blandade uppgifter:  
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     Nivå 2: 27abc 

Kapiteltest 1: 12”b” 

 

Totalt: 11 uppgifter 

Vardagsmatematik Nivå 2: 1312, 1327, 1329  

Nivå 3: 1330, 1331 

Blandade uppgifter:  

     Nivå 2: 25, 26 

Kapiteltest: 12 

Stjärnuppgiften: “Profit i solsken” 

Problem och undersökningar 

     “Fritt fall” 

 

Totalt: 10 uppgifter 

Visuella representationer Nivå 1: 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1313, 1314, 

1316, 1317, 1319, 1320, 1321 

Nivå 2: 1310, 1325 

Blandade uppgifter:  

     Nivå 1: 11, 14, 19 

Kapiteltest: 5, 9 

 

Totalt: 20 uppgifter 

 

Bilaga 2: Analys av kap 2.1 Matematik Origo 2b 

Strategier Uppgifter 

Struktur Förkunskaper 

Mängdträning Lösa andragradsekvationerna givna på formen 𝑥2 = 𝑏 (7 

uppgifter):  

Nivå 1: 2101ab, 2102abc 

Blandade uppgifter: 

     Nivå 1: 1a 

Kapiteltest kap 2: 1a 

 

Skriva om och lösa ekvationer på formen 𝑥2 = 𝑏(12 uppgifter): 

Nivå 1: 2101c, 2104ab, 2105abcd, 2107abc 

Blandade uppgifter 

     Nivå 1: 1bc 
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Lösa andragradsekvationer givna på formen 𝑥2 + 𝑏𝑥 = 0 (6 

uppgifter): 

Nivå 1: 2121abc 

Blandade uppgifter: 

     Nivå 1: 5a 

     Nivå 2: 21c 

Kapiteltest 2: 2a 

 

Lösa andragradsekvationern givna på formen 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 = 0(4 

uppgifter) 

Nivå 1: 2123abc 

Blandade uppgifter 

     Nivå 1: 5c 

 

Lösa andragradsekvationer med imaginära rötter (14 uppgifter):  

Nivå 1: 2107c, 2112abcd, 2113abcd 

Blandade uppgifter:  

     Nivå 1: 2abcd 

Kapiteltest kap 2: 1b 

 

Göra grafiska avläsningar av lösningar till andragradsekvationer 

(9 uppgifter):  

Nivå 2: 2118abc, 2122abc 

Blandade uppgifter: 

     Nivå 3: 35 

Kapiteltest 2: 4c, 12 

 

Lösa andragradsekvationer skrivna på faktorform i VL och 0 i 

HL (11 uppgifter):  

Nivå 1: 2119abc, 2120abc 

Blandade uppgifter:  

     Nivå 1: 4b, 5bd 

     Nivå 3: 33a 

Kapiteltest 2: 2b 

 

Ange andragradsekvationer utifrån två givna rötter (7 

uppgifter):  

Nivå 2: 2124abc 

Blandade uppgifter: 

      Nivå 2: 28abcd 

 

Lösa ekvationer på formen (𝑥 + 𝑛)2 = 𝑚 (15 uppgifter): 

Nivå 1: 2129abc, 2130abc, 2131abc 

Blandade uppgifter:  

     Nivå 1: 12abcd, 18ab 

 

Addera ett tal för att kunna faktorisera mha kvadreringsreglerna 
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(9 uppgifter):  

Nivå 1: 2137abc, 2139ab 

Nivå 2: 2134abcd 

 

Lös ekvationen med 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0(kvadratkomplettering 

krävs) (7 uppgifter): 

Nivå 1: 2140abcd 

Nivå 2: 2143abc 

 

Lös andragradsekvationen genom att faktorisera VL mha 

kvadreringsreglerna (12 uppgifter): 

Nivå 2: 2135abc, 2136abc, 2141bc 

Blandade uppgifter:  

     Nivå 1: 16ab 

Kapiteltest 2: 5ab 

 

Explicita instruktioner Nivå 1: 2139ab, 2141abcd 

Nivå 2: 2135abc, 2136abc 

Blandade uppgifter:  

     Nivå 1: 16ab 

     Nivå 2: 26ab 

Kapiteltest 2: 5ab 

 

Totalt: 18 uppgifter 

Metastrategier Nivå 1: 2114, 2132, 2133 

Nivå 2: 2109bc, 2117, 2126, 2147 

Resonemang och begrepp  (5st) 

Blandade uppgifter: 

     Nivå 1: 15abc 

Problem och undersökningar 

     “Grafen till en andragradsfunktion”  

 

Totalt: 17 uppgifter 

Vardagsmatematik Nivå 2: 2125, 2146 

Blandade uppgifter kap 2:  

     Nivå 1: 6, 10 

     Nivå 2: 29, 30, 32 

     Nivå 3: 37 

 

Totalt: 8 uppgifter 

Visuella representationer Nivå 1: 2122, 2141 

Nivå 2: 2109, 2110, 2118, 2145 

Nivå 3: 2149 

Blandade uppgifter Kap 2:   
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     Nivå 2: 22, 27 

     Nivå 3: 35 

Kapiteltest kap 2: 4, 8, 12 

 

Totalt: 13 uppgifter 

 

Bilaga 3: Analys av kap 2.2 Matematik Origo 2b 

Strategier Uppgifter 

Struktur Förkunskaper 

Mängdträning Lös andragradsekvationerna på formen 𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 (12 

uppgifter): 

Nivå 1: 2202abc, 2203abc, 2205a 

Nivå 2: 2222a 

Blandade uppgifter kap 2: 

     Nivå 1: 4a, 9ab 

Kapiteltest 2: 

     3ab 

 

Skriv om och lös andragradsekvationerna på formen 𝑥2 +
𝑏𝑥 + 𝑐 =0 (13 uppgifter): 

Nivå 1: 2204abc, 2205bc,  

Nivå 2: 2209abc 

Blandade uppgifter: 

     Nivå 1: 9c, 11 

     Nivå 2: 19, 21ab 

  

Bestäm a så att andragradsekvationen får 1, 2 eller inga reella 

rötter (9 uppgifter): 

Nivå 1: 2220abc 

Nivå 2: 2224abc 

Blandade uppgifter: 

     Nivå 3: 36 

Kapiteltest 2: 

     6ab 

 

Avgör om grafen till givna andragradsfunktioner på algebraisk 

form har en max- eller minpunkt och/eller ange koordinaterna 

till den funna extrempunkten (14 uppgifter): 

Nivå 1: 2227abc, 2232abc, 2234abc 

Nivå 3: 2247 
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Blandade uppgifter:  

     Nivå 2: 23abc 

Kapiteltest: 11 

 

Bestäm symmetrilinjen till funktion skriven på algebraisk form 

(7 uppgifter): 

Nivå 1: 2231abc 

Blandade uppgifter: 

     Nivå 1: 7, 8abc 

Kapiteltest: 11 

Explicita instruktioner Nivå 1: 2219ab 

Nivå 3: 2213 

Blandade uppgifter: 

Nivå 2: 26ab 

Kapiteltest 2: 8ab 

 

Totalt: 7 uppgifter 

Metastrategier Nivå 2: 2222b 

Nivå 3: 2217 

Resonemang och begrepp (7st) 

Problem och undersökningar 

     “Dagens längd”  

     “Symmetrilinje och extrempunkt”  

Kapiteltest: 13”a” 

 

Totalt: 12 uppgifter 

Vardagsmatematik Nivå 1: 2207 

Nivå 2: 2211, 2237, 2238, 2239  

Nivå 3: 2214, 2242, 2243, 2244, 2245 

Blandade uppgifter kap 2:  

     Nivå 2: 24, 29, 30, 32 

     Nivå 3: 37 

Stjärnuppgiften “Tvärnit” 

Problem och undersökningar 

     “Dagens längd”  

Kapiteltest: 10, 13 

 

Totalt: 19 uppgifter 

Visuella representationer Nivå 1: 2226, 2228 

Nivå2: 2238, 2240 

Problem och undersökningar 

     “Dagens längd” 

Blandade uppgifter: 

     Nivå 1: 3, 13 
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     Nivå 2: 20, 22, 27 

Kapiteltest 2: 4 

 

Totalt: 11 uppgifter 

 

Bilaga 4: Analys av kap 2.2 Matematik 5000 2b 

Strategi Uppgifter 

Struktur Förkunskaper 

Mängdträning Lösa ekvationer på formen 𝑥2 = 𝑎 (10 

uppgifter):  

Nivå a: 2202abcd, 2206ac 

Nivå b: 2208a 

Diagnos 2: 4a 

Blandade övningar kapitel 2: 

     Nivå a: 1, 7d 

 

Lösa ekvationer skrivna på faktorform i VL och 0 

i HL (8 uppgifter):  

Nivå a: 2203abcd, 2206b, 2208d 

Diagnos 2: 4b 

Blandade övningar kapitel 1-2: 

     Nivå a: 7b 

 

Lösa ekvationer givna på formen 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 = 0 (8 

uppgifter): 

Nivå a: 2204abcd, 2206d, 2220 

Nivå b: 2208b 

Blandade övningar kapitel 2: 

     Nivå a: 3b 

 

Bestäm andragradsekvation utifrån givna 

lösningar (7 uppgifter): 

Nivå b: 2207abcd, 2209 

Nivå c: 2210 

Blandade övningar kapitel 2: 

     Nivå a: 10b  

 

Lösa ekvationer på formen 𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 (14 

uppgifter): 

Nivå a: 2213abcd, 2214abcd, 2220a,  2221 
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Nivå b: 2225cd 

Diagnos 2: 4c 

Blandade övningar kapitel 2: 

     Nivå a: 3a  

 

Skriva om ekvationer till formen 𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0  

för att sedan lösa (17 uppgifter):  

Nivå a: 2218ab, 2219abcd, 2224  

Nivå b: 2225ab, 2227ab 

Diagnos 2: 4d, 

Blandade övningar kapitel 2: 

     Nivå a: 13ab, 23ab 

Blandade övningar kaptitel 1-2: 7c 

 

Lösa ekvationer med imaginära rötter (10 

uppgifter): 

Nivå a: 2234abc, 2235abcd, 2237ab 

Blandade övningar kapitel 1-2: 

     Nivå b: 11 

 

Ställa upp och lösa egna andragradsekvationer 

utifrån geometriska figurer (14 uppgifter):  

Nivå a: 2245ab 

Nivå b: 2248abc, 2249, 2250 

Blandade övningar kapitel 2: 

     Nivå b: 24abcd 

Blandade övningar kapitel 1-2; 

     Nivå b: 19ab 

     Nivå c: 14 

Explicita instruktioner Nivå a: 2204abcd, 2213abcd, 2218ab, 2219abcd, 

2220ab, 2221  

Nivå b: 2227ab, 2240, 2251a 

 

Totalt: 21 uppgifter 

Metastrategier Nivå a: 2205ab, 2222a, 2236abcd 

Sant eller falskt: 

2, 4, 5, 6, 10 

 

Totalt: 12 uppgifter 

Vardagsmatematik Nivå a: 2224, 2244ab, 2246, 2247 

Nivå b: 2248, 2250 

Blandade övningar kapitel 2: 

     Nivå b: 24 

Blandade övningar kapitel 1-2: 

     Nivå b: 19 
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Totalt: 8 uppgifter 

Visuella representationer Nivå a: 2245 

Nivå b:2239, 2250 

Blandade övningar kapitel 2: 

     Nivå b: 24 

Blandade övningar kapitel 1-2: 

     Nivå b: 19 

     Nivå c: 14 

 

Totalt: 6 uppgifter 

 

 

Bilaga 5: Analys av kap 2.3 Matematik 5000 2b 

Strategi Uppgifter 

Struktur Förkunskaper 

Mängdträning Avgör om grafen har maximi- eller minimipunkt 

utifrån algebraiskt uttryck (5 uppgifter):  

Nivå a: 2303abcd 

Diagnos 2: 7 

 

Bestämma en funktions nollställen genom 

avläsning av graf (6 uppgifter):  

Nivå a: 2304bc, 2305d, 2307c, 2308b 

Diagnos 2: 6c 

 

Bestämma en funktions symmetrilinje genom 

avläsning av graf (5 uppgifter):  

Nivå a: 2304dc, 2305e 2309b 

Diagnos 2: 6a 

 

Bestämma en funktions största/minsta värde 

genom avläsning av graf (4 uppgifter):  

Nivå a: 2305c, 2307b, 2309a 

Diagnos 2: 6b 

 

Bestämma en funktions nollställen utifrån 

algebraiskt uttryck (9 uppgifter):  

Nivå a: 2313ab, 2316a, 2317b, 2323ab  
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Nivå b: 2329a 

Diagnos 2: 8ab 

 

Bestämma en funktions symmetrilinje utifrån 

algebraiskt uttryck (8 uppgifter):  

Nivå a: 2315abcd, 2317c 

Nivå b: 2327ab  

Diagnos 2: 9 

 

Bestämma koordinaterna för extrempunkt utifrån 

algebraiskt uttryckt (7 uppgifter):  

Nivå a: 2317d, 2328ab 

Nivå b:  2321c, 2324abc 

 

Bestämma en funktions största/minsta värde 

utifrån algebraiskt uttryck (6 uppgifter): 

Nivå a: 2317e, 2319abcd 

Diagnos 2: 9 

 

Explicita instruktioner Nivå a: 2308abc, 2316b, 2317f  

Nivå b: 2323ab 

 

Totalt: 7 uppgifter 

Metastrategier Nivå a: 2307a, 2316b, 2337c 

Nivå b: 2310ab, 2320, 2322, 2333, 2340b 

Diagnos 2: 7 

Blandade övningar kapitel 2: 

     Nivå b :15ab 

Sant eller falskt:  

7, 8, 9, 11 

 

Totalt: 16 uppgifter 

Vardagsmatematik Nivå a: 2335, 2336, 2337, 2338 

Nivå b: 2340, 2341, 2342 

Nivå c: 2343 

Diagnos: 10 

Blandade övningar kapitel 2: 

     Nivå b: 22, 24 

 

Totalt: 11 uppgifter 

Visuella representationer Nivå a: 2304, 2305, 2307, 2309, 2318, 2336 

Nivå b: 2321, 2341 

Nivå c: 2332 

Diagnos 2: 6 
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Blandade övningar kapitel 2: 

     Nivå a: 11 

     Nivå b: 24  

Blandade övningar kapitel 1-2 

     Nivå b : 19 

     Nivå c: 14 

 

Totalt: 14 uppgifter 

 


