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1. Inledning 

Forskningsstudier har visat att elever ofta saknar förståelse för likhetstecknets relationella 

betydelse, det vill säga att vänster led (V.L.) är lika med höger led (H.L.) (Kieran, 1981; 

Machaba, 2017; Vermulen & Mayer, 2017). Föregående leder ofta till svårigheter för eleverna 

när de ska lösa algebraiska ekvationer (Bergsten, Häggström & Lindberg, 1997; Kieran, 1981; 

McNeil, Grandau, Knuth, Alibali, Stephens, Hattikudur & Krill, 2006; Powell, 2012). Elever 

som inte förstår likhetstecknets relationella betydelse uppfattar likhetstecknet som en symbol 

som alltid följs av svaret på en beräkning (Bergsten et al, 1997). En sådan uppfattning av 

likhetstecknet medför att eleven ofta kan lösa den algebraiska ekvationen 2 + x = 8 medan den 

algebraiska ekvationen 8 = 2 + x uppfattas som svårlöst (Bergsten et al, 1997).   

Föreliggande studie är en kvantitativ innehållsanalys av en läromedelsserie där förekomsten 

av olika algebraiska ekvationer i årskurs 7-9 framställs med avsikt att ta reda på hur anpassad 

den är för att utveckla elevers begreppsbilder av likhetstecknet. Studien utgår från Sfards 

(1991) teoretiska ramverk om hur begreppsbilder utvecklas hos individer samt från McNeil et 

al (2006) forskning som producerat kunskap gällande vilka typer av ekvationer som bäst 

anpassar sig till att utveckla elevers begreppsbild av likhetstecknet.  

Arbetet bygger vidare på Hammarströms (2018) litteraturöversikt vilken behandlade fem 

internationella vetenskapliga artiklar. Syftet var att ta reda på vilken begreppsbild som är 

vanligast hos elever, hur olika typer av ekvationer påverkar elevers begreppsbild av 

likhetstecknet samt vad tidigare forskning påvisat vad gäller framställning av olika typer av 

ekvationer i läroböcker. Eftersom att inga läromedelsanalyser av svenska läromedel 

påträffades i Hammarströms (2018) konsumtionsuppsats är ämnesvalet relevant för 

lärarprofessionen.  

Matematikdelegationen (2004) skriver att matematikundervisningen i svensk skola domineras 

av korta lärargenomgångar med enskilt arbete ”i egen takt” där lärarens undervisningsstoff 

ofta reduceras till lots genom läroboken. Eftersom läroböcker till stor del styr vad lärare 

undervisar eleverna (Matematikdelegationen, 2004) är det av vikt att undersöka hur olika 

typer av algebraiska ekvationer presenteras i svenska läromedel. En sådan sammanställning 

kan hjälpa lärare att bli medvetna om och på vilket sätt läromedel främjar eller hindrar elevers 

begreppsutveckling av likhetstecknet. Således kan lärare anpassa sin undervisning på ett sätt 
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som främjar elevers förståelse för likhetstecknets relationella betydelse och därmed elevernas 

framgångar i matematik. 

1.1 Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs centrala begrepp och teorier vilka föreliggande studie behandlar.  

1.1.1 Vad betyder likhetstecknet? 

Likhetstecknet (=) är en symbol som beskriver att två (eller flera) uttryck har samma värde.  

Två uttryck som sätts samman med ett likhetstecken skapar en ekvation. Exempel: 2x och 6 

(två uttryck) sätt samman med likhetstecknet (=) och skapar ekvationen 2x = 6 vilken syftar 

till att 2x är lika mycket värt som 6 (Nationalencyklopedin, 2019). Alltså, uttrycket till vänster 

om likhetstecknet är lika mycket värt som uttrycket till höger om likhetstecknet (V.L. = H.L.). 

Ekvationer kan därmed läsas från vänster till höger och vice versa och uttrycken är således 

ekvivalenta (Bergsten et al, 1997).  

1.1.2 Varför att det viktigt att förstå likhetstecknets betydelse?  

Enligt Skolverket (2011) ska elever lära sig likhetstecknets betydelse redan i årkurs 1-3 men 

det har visat sig att så inte alltid är fallet (Powell, 2012). Aritmetikundervisningen som ofta 

introduceras i de tidiga skolåren bidrar ofta till att elever ser likhetstecknet som ”symbolen 

före svaret” eftersom den ofta innehåller aritmetiska ekvationer av typen 1 + 2 = _ där 

operationen sker i vänster led (V.L.) och svaret står i höger led (H.L.) (Bergsten, Häggström 

& Lindberg, 1997). En sådan aritmetikundervisning kan ge elever fördelar att klara av 

aritmetiken men de får ofta problem när de kommer till algebraundervisningen (Bergsten et 

al, 1997; Kieran, 1981; McNeil, et al, 2006; Powell, 2012).  

Algebra är ett område inom matematiken som brukar presenteras i grundskolans högre 

årskurser och är ofta synonymt med bokstavsräkning (Bergsten et al, 1997). En sådan 

inställning till algebraundervisningen gör att den ofta blir procedurinriktad där olika 

manipulationer ska göras för att få fram svaret. För att elever ska nå framgång i algebra är det 

av vikt att de förstår likhetstecknets relationella betydelse och en övergång från att se 

likhetstecknet som ”symbolen före svaret” till att se likhetstecknet som ”V.L. = H.L.” blir av 

större vikt jämfört i aritmetikundervisningen (Bergsten et al, 1997; Kieran, 1981; McNeil et 

al, 2006; Powell, 2012). Därför är det av vikt att elever utvecklar en begreppsbild av 

likhetstecknet där de förstår den relationella betydelsen av den.  
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1.1.3 Begreppsförståelse och begreppsbilder – ur ett skolperspektiv  

Utöver ovanstående argument om varför det är viktigt att eleverna utvecklar förståelse för 

likhetstecknets relationella betydelse framhåller också Skolverket (2011) att eleverna ska ges 

förutsättningar att utveckla förmågan att ”använda och analysera matematiska begrepp och 

samband mellan begrepp” (Skolverket, 2011, s. 2). En del av skolans uppdrag är därmed att 

säkerställa alla elevers utveckling av begreppsförmågan (Skolverket, 2017). 

Begreppsförmågan är en av fem matematiska förmågor som elever i grundskolan ska tillägna 

sig (Skolverket 2017) och innebär elevers förståelse och användning av olika matematiska 

begrepp, såsom likhetstecknet. Elever ska kunna definiera begreppet likhetstecken, förstå dess 

egenskaper och användbarhet samt redogöra likhetstecknet i relation till andra matematiska 

begrepp. Den sistnämnda punkten bidrar till elevers helhetsförståelse för matematik då 

matematiska begrepp inte endast har en mening i sig själv utan också i relation till andra 

matematiska begrepp (Skolverket, u.å.). Begreppsbilder är de bilder elever har om ett visst 

begrepp som definierar hur de upplever och tolkar ett begrepps betydelse (Häggström, 2008). 

Begreppsbilder består av alla kognitiva strukturer i en individs minne som associeras med ett 

specifikt begrepp och är således förklaringen på hur en individ uppfattar begreppet (Tall & 

Vinner 1981). En individs begreppsbild skapas och förändras över tid beroende av individens 

mognad, det vill säga utveckling av individens kognitiva förmåga, samt erfarenheter av 

begreppet (Tall & Vinner 1981). Sfards (1991) teoretiska ramverk förklarar processen bakom 

en sådan transformation och beskrivs nedan. 

1.1.4 Sfards teoretiska ramverk   

Sfard (1991) har tagit fram ett teoretiskt ramverk som förklarar hur två olika begreppsbilder 

av likhetstecknet kan utvecklas hos individer. Den första begreppsbilden är en operationell 

begreppsbild av likhetstecknet. En operationell begreppsbild av likhetstecknet innebär att 

individen ser likhetstecknet som en uppmaning att göra någonting, alltså att utföra en 

operation – en dynamisk struktur som är kontextberoende där individen fokuserar på detaljer 

snarare än helheten (Sfard, 1991). En individ med en operationell begreppsbild av 

likhetstecknet skulle tolka likhetstecknet i den aritmetiska ekvationen 2 + 1 = _ som en 

uppmaning att beräkna summan av 1 och 2 och då skriva svaret 3 efter likhetstecknet. Den 

andra begreppsbilden av likhetstecknet är strukturell. En strukturell begreppsbild av 

likhetstecknet innebär att individen ser likhetstecknet som ett objekt – en statisk struktur som 

existerar självständigt, och är därmed inte kontextberoende, där individen kan fokusera på 
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helheten snarare än detaljer (Sfard, 1991). En individ med en strukturell begreppsbild av 

likhetstecknet kan i större utsträckning lösa mer komplexa matematiska uppgifter, till skillnad 

från en individ med en operationell begreppsbild av likhetstecknet, eftersom att individen då 

förstår likhetstecknets relationella betydelse, det vill säga att V.L. (vänster led) är lika med 

H.L. (höger led).  

Sfard (1991) argumenterar för att de två typerna av begreppsbilder kan närma sig varandra 

men att de är strängt oförenliga samt hierarkiska. Begreppsbilder av matematiska begrepp så 

som likhetstecknet, tal och funktioner är inget annat än mentala bilder i en individs 

medvetande då de inte är materiella ting (Sfard, 1991). Föregående medför rimligtvis att en 

individ först måste konstruera en operationell begreppsbild av likhetstecknet innan den kan 

”komma i kontakt med ”den mer abstrakta, alltså den strukturella, begreppsbilden av 

likhetstecknet överhuvudtaget. Utifrån dessa antaganden har Sfard (1991) skapat en hierarkisk 

trestegsmodell som beskriver hur individers begreppsbilder av matematiska begrepp utvecklas 

från operationell till strukturell. Modellens tre faser är 1) internalisering (interiorization),  

2) kondensering (condensation) och 3) objektifiering (reification) vilka beskrivs kortfattat 

nedan.  

Internalisering innebär att individen kommer i kontakt med ett nytt begrepp genom att utföra 

operationer med redan befintliga begrepp i individens medvetande (Sfard, 1991). Exempel: ett 

barn har lärt sig att 1 adderat med 1 ger summan 2 eftersom att detta går att förstå genom att 

räkna på fingrarna, men första gången barnet ska skriva den aritmetiska ekvationen 1 + 1 = 2 

stöter den på likhetstecknet för första gången. En typ av operation har alltså gett upphov till 

det, för individen, nya matematiskt begreppet likhetstecken. Individen har uppnått 

internalisering när den förstår att likhetstecknet även existerar i andra sammanhang, 

exempelvis vid addition av andra siffror (t.ex. 2 + 2 = 4), eller vid andra typer av operationer, 

exempelvis subtraktion, och kan då se likhetstecknet som en självständig kategori utan att 

behöva utföra ursprungsoperationen som till en början gav upphov till begreppet (Sfard, 

1991). Individen ser dock fortfarande likhetstecknet som en ”uppmaning att göra något” och 

att ”svaret kommer efter likhetstecknet” och fokuserar endast på operationen som ska utföras.   

Kondensering är den fas som individer befinner sig i längst (Sfard, 1991). Här börjar 

individen förstå likhetstecknets relationella betydelse, alltså att V.L. är lika med H.L. 

Individen kan dela upp mer komplexa matematiska problem till mindre delar och fokuserar 
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mer på helheten än detaljer. Det innebär vissa processer autonomiseras och individen ser 

processerna som ”input-output-relationer” snarare än att fokusera på operationerna som ska 

utföras (Sfard, 1991). Individen har lärt sig att se likhetstecknet i olika kontexter och kan 

växla mellan dessa och då också jämföra och generalisera begreppets betydelse och funktion.  

Objektifiering är den sista fasen en individ kan befinna sig i (Sfard, 1991). I 

objektifieringsfasen ser individen det matematiska begreppet från ett helt nytt perspektiv 

(Sfard, 1991). Utöver att förstå likhetstecknets relationella betydelse kan också individen se 

likhetstecknet som ett objekt i sig självt vilket kan användas i alla olika typer av kontexter och 

representationer. För individen är skillnaden mellan exempelvis likhetstecknet (=) och 

ekvivalenspilen (↔) självklar eftersom likhetstecknet ses som ett självständigt objekt med 

originella egenskaper då individen har utvecklat en strukturell begreppsbild av det. Alla 

manipulationer som gav upphov till likhetstecknet är nu avskilt från det och individen kan 

använda sig av begreppet i olika kontexter på ett självsäkert sätt eftersom att begreppet i sig 

självt utgör en mening för individen (Sfard, 1991). 

1.1.5 Standard- och icke-standardekvationer påverkan på elevers begreppsbild av 

likhetstecknet 

Det finns två typer av ekvationer vilka har visat sig påverka elevers begreppsbild av 

likhetstecknet på olika sätt (McNeil et al, 2006). Den första är standardekvationer (SE) vilken 

omfattar ekvationer av typen A = B där operationer sker i vänsterledet A men inte i högerledet 

B. Exempel på SE är 2 + 3 = [ ] (operationer i V.L.). Den andra är icke-standardekvationer 

(ISE) vilken omfattar ekvationer av typen A = B där operationer antingen sker i vänsterledet 

A och i högerledet B, eller om endast högerledet B innehåller operationer, eller om varken 

vänsterledet A eller högerledet B innehåller operationer eller om ekvation saknas. Exempel på 

de fyra olika typerna av ISE är 2 + 3 = _ + 1 (operationer i V.L. och H.L.), [ ] = 2 + 3 

(operationer i H.L.), 8 = 8 (ingen operation), 2 < 5 (ingen ekvation) (McNeil et al, 2006). SE 

och ISE kan bestå av antingen aritmetiska eller algebraiska ekvationer (McNeil et al, 2006). 

Tabell 1 visar en sammanställning av både SE och ISE med tillhörande förklaring.     
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Tabell 1 – Sammanställning av olika typer av SE och ISE (Min tolkning av McNeil et al, 2006) 

Ekvationstyp 

SE/ISE 

ARE/ALE Benämning Form Exempel 

Standardekvation 

(SE)  

Aritmetisk 

ekvation (ARE) 

Operationer i V.L. a + b = c 2 + 3 = 5 

2 + 3 = __ 

2 + 3 = [  ] 

 Algebraisk 

ekvation (ALE) 

Operationer i V.L. a + b = c 2 + 3 = x 

2x + 3 = 5 

4x = 12 

Icke-

standardekvation 

(ISE) 

Aritmetisk 

ekvation (ARE) 

Operationer i V.L. 

och H.L. 

a + b = c + d 2 + 3 = 4 + 1 

2 + 3 = __ + 1 

2 + 3 = [  ] + 1 

  Operationer i H.L. a = b + c 5 = 2 + 3 

__ = 2 + 3 

[   ] = 2 + 3 

  Ekvation utan 

operation 

a = a 8 = 8 

3 = 3 

  Ingen ekvation ”Använd <, =, 

eller > för att 

fullborda 

påståendet”  

2   5 

3   1 

2   2 

 Algebraisk 

ekvation (ALE) 

Operationer i V.L. 

och H.L. 

a + b = c + d 2 + 3 = x + 1 

3x + 6 = 2x 

  Operationer i H.L. a = b + c 12 = 4x 

y = 2x 

  Ekvation utan 

operation 

a = a x = x 

y = x 

  Ingen ekvation ”Använd <, =, 

eller > för att 

fullborda 

påståendet” 

2x   5x 

3x   x 

2x   2x 

                         

        Observera att (+) kan bytas ut till valfritt räknesätt (-, ÷, x). 

Som nämnts ovan har det har visat sig att de olika typerna av SE och ISE har olika påverkan 

på elevers förståelse av likhetstecknets relationella betydelse och således utvecklingen av 

elevers strukturella begreppsbild av likhetstecknet. McNeil et al (2006) har studerat hur SE 

och ISE påverkar elever i årskurs 6 förståelse för likhetstecknets relationella betydelse genom 

att utföra två experiment. Det första experimentet gick ut på att exponera randomiserade 

elevgrupper för antingen SE (operationer i V.L.), ISE (operationer i både V.L. och H.L.) eller 

ISE (operationer i H.L.) för att ta reda på vilken av ekvationstyperna som utvecklade elevers 
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förståelse för likhetstecknets relationella betydelse mest. Eleverna också svara på frågorna 

”Vad är namnet på symbolen (=)?” och ”Vad betyder symbolen (=)?” vilka användes som 

indikatorer för elevernas begreppsbilder av likhetstecknet. Resultatet av det första 

experimentet visade att eleverna som blev exponerade för ISE i större utsträckning utvecklade 

en sådan förståelse. Det andra experimentet gick ut på att undersöka om olika typer av ISE 

gav olika effekt vad gäller elevers förståelse för likhetstecknets relationella betydelse. Det 

andra experimentet var uppbyggt på samma sätt som det första med skillnaden att eleverna 

antingen utsattes för ISE (ekvationer i både V.L. och H.L.) eller ISE (operationer i H.L.) Det 

visade sig att elever som blev exponerade för ISE (operationer i både V.L. och H.L.) i större 

utsträckning utvecklade förståelse för likhetstecknets relationella betydelse jämfört med 

eleverna som blev exponerade av ISE (ekvationer i H.L.) (McNeil et al, 2006). Utifrån de två 

experimenten kan de olika ekvationstypernas effektivitet på elevers utveckling av 

likhetstecknets relationella betydelse sammanställas på följande sätt:  

1. ISE med operationer i både V.L. och H.L. har bäst effekt, 

2. andra ISE har näst bäst effekt,  

3. SE har minst effekt.  

1.1.6 Hur påverkar läromedel elevers begreppsbild av likhetstecknet?  

Det finns forskning som visar på att läromedels uppbyggnad och innehåll har stor betydelse 

för vad och hur lärare undervisar sina elever (Kieran, 1981; McNeil et al, 2006). Det innebär 

att läromedlens framställning av likhetstecknet indirekt påverkar elevers inlärning och 

begreppsbild av det (Kieran, 1981; McNeil et al, 2006). Läromedel som innehåller SE i hög 

grad riskerar att stärka elever operationella begreppsbild av likhetstecknet till skillnad från 

läromedel som innehåller ISE i hög grad vilket kan öka elevers förståelse för likhetstecknet 

relationella betydelse (McNeil et al, 2006). Det är alltså av vikt att läromedel innehåller 

material som betonar likhetstecknets relationella natur samt presenterar ISE i liknande eller 

högre grad än SE (McNeil et al, 2006; Powell, 2012).  

1.1.7 Sammanfattning av Sfards (1991) teoretiska ramverk och McNeil et al (2006) 

forskning 

Utifrån McNeil et al (2006) forskning om vilka typer av ekvationer som främjar elevers 

förståelse för likhetstecknets relationella betydelse och Sfards (1991) teoretiska ramverk om 



10 

 

hur begreppsbilder utvecklas hos individer görs följande två antaganden om hur läromedel bör 

vara uppbyggda: 

1.  ISE bör presenteras i liknande eller högre grad än SE (McNeil et al, 2006).  

2. ISE bör presenteras i större utsträckning ju högre årskurs läroboken syftar till (Sfard, 

1991).  

Antagandena är grunden för studiens syfte och frågeställningar. Således diskuteras svaren på 

frågeställningarna i förhållande till McNiel et al (2006) forskning samt Sfards (1991) teori (se 

Resultatdiskussion).  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Med stöd i ovanstående forskning undersöks hur ofta olika typer av standardekvationer (SE) 

och icke-standardekvationer (ISE) förekommer i en svensk läromedelsserie anpassad för 

årskurs 7-9 samt om antalet ISE ökar i takt med årskurserna. Syftet med studien är att ta reda 

på hur anpassade läroböckerna är för att utveckla elevers begreppsbilder av likhetstecknet 

vilket är en faktor som påverkar deras framgångar i matematik. 

1.2.1 Frågeställningar  

1. Hur ofta förekommer algebraiska SE och ISE en läromedelsserie anpassade för 

årskurs 7-9? 

2. Hur skiljer sig antalet SE och ISE mellan årskurserna? 
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2. Metod 

För att besvara forskningsfrågorna gjordes en kvantitativ innehållsanalys med fokus på 

förekomsten av algebraiska standard- respektive icke-standardekvationer i en läromedelsserie. 

Nedan beskrivs innehållsanalysen sex steg där steg 1-4 innefattar datainsamlingsmetoden 

medan steg 5-6 täcker analysmetoden. Därefter beskrivs datainsamlingsmetoden såväl som 

urvalsprocessen och kodningen av läroböckerna mer ingående. 

2.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Undersökningen innefattar en kvantitativ innehållsanalys vilket innebär att ord, eller i det här 

fallet olika ekvationstyper, räknas, kategoriseras och analyseras (Krippendorff, 2016). 

Insamlad data analyserades utifrån på vilket sätt uppgifterna i de undersökta algebra- och 

ekvationskapitlen kan påverka elevers begreppsbild av likhetstecknet. Stegen för 

innehållsanalysen var följande:  

1. Enheter (Unitizing) – förlita sig på definitioner av relevant data.  

2. Insamling (Sampling) – förlita sig på insamlingsmetoden.  

3. Omkodning/kodning (Recording/coding) – förlita sig på kodningsschemat.  

4. Reducera data till hanterbara representationer (Reducing data to manageable 

representations) – förlita sig på etablerade statistiska tekniker eller andra metoder för 

att summera eller förenkla data.  

5. Abduktivt framställa kontextuella fenomen (Abductively inferring contextual 

phenomena) – förlita sig på etablerade analytiska konstruktioner eller 

kategoriseringsmodeller som passar den givna kontexten. 

6. Svara på forskningsfrågan (Narrating the answer to the research question) – förlita 

sig på traditioner inom innehållsanalytikers disciplin och sedan besvara 

forskningsfrågan samt göra resultatet förståelig för andra. 

                                      (Min tolkning av Krippendorff, 2006 s. 84) 

2.1.1 Genomförandet av den kvantitativa innehållsanalysen 

Utifrån ovanstående sex generella analyssteg gick den kvantitativa innehållsanalysen till på 

följande sätt:  



12 

 

1. Steg ett innebar att skapa en helhet av olika texttyper som exempelvis dokument, 

bilder och röstinspelningar. Detta steg vad därmed inte nödvändigt för min 

datainsamling då jag endast fokuserade på en typ av “text”, det vill säga 

ekvationstyper. (Datainsamlingsmetod) 

1. Insamlingsmetoden, som var av kvantitativ typ där olika typer av ekvationer räknades 

och kategoriserades, valdes i förhoppning om att vara ett betydelsefullt sätt att ta reda 

på hur läroböcker kan påverka elevers begreppsbild av likhetstecknet. 

(Datainsamlingsmetod) 

2. McNeil et al (2006) kodningsschema (se Tabell 1) valdes för att kunna identifiera hur 

likhetstecknet presenteras i olika läroböcker genom kategorisering av SE och ISE. 

Därefter kunde slutsatser dras om i vilken utsträckning läroböckerna innehåller 

ekvationer som främjar elevers utveckling mot en strukturell begreppsbild av 

likhetstecknet. (Datainsamlingsmetod) 

3. Urvalet reducerades till en läromedelsserie bestående av tre läroböcker med 

förhoppning om att dessa skulle vara representativa för den stora mängden läroböcker 

som används i svensk skola. Kapitlen som analyserades valdes också för att de ansågs 

vara representativa för den lärobok de ingick i samt för att de likartade kapitlen ansågs 

rimliga att jämföra mellan läroböckerna. (Datainsamlingsmetod) 

4. Insamlad och kategoriserad data från de tre läroböckerna analyserades dels vertikalt; 

antalet SE och ISE i respektive lärobok analyserades och dels horisontellt; antalet SE 

och ISE i läroböckerna jämfördes sinsemellan. Den vertikala analysen ansågs kunna 

besvara den första forskningsfrågan medan den horisontella analysen ansågs kunna 

besvara den andra forskningsfrågan. (Analysmetod) 

5. Forskningsfrågorna besvarades utifrån den vertikala respektive horisontella analysen 

och diskuterades därefter i förhållande Sfards (1991) teoretiska ramverk samt McNeil 

et al (2006) forskning (se Resultatdiskussion). (Analysmetod) 
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2.2 Datainsamlingsmetod 

Nedan beskrivs urvalsprocessen och kodningen av läroböckerna.  

2.2.1 Urval 

Tre kapitel, närmare bestämt ett kapitel i respektive årkurs 7, 8 och 9, i en läromedelsserie 

analyserades och kodades utefter ekvationstyper. Läromedelsserien som valdes var 

”Matematikboken X, Y, Z” (se Tabell 2) ämnad för årkurs 7-9. Kriterierna för den valda 

läromedelserien var följande: för det första var läromedelsserien anpassad för nuvarande 

kursplan. För det andra förekom läromedelsserien i svenska skolor vilket åskådliggjorts på 

mina verksamhetsförlagda utbildningar. För det tredje innehöll läroböckerna för respektive 

årskurs liknande algebra- eller ekvationskapitel med likartade uppgifter där antalet SE och 

ISE kunde jämföras horisontellt, sinsemellan, men också vertikalt, en analys av hur antalet SE 

och ISE förekommer sig i de olika läroböckerna. Algebra- och ekvationskapitlen valdes också 

på grund av att det är visat sig vara ett problematiskt område för elever med en operationell 

begreppsbild av likhetstecknet (Kieran, 1981; McNeil et al, 2006; Powell, 2012) och därför 

var det intressant att se hur just sådana kapitel presenterar likhetstecknet. För det fjärde fanns 

läromedelsserien tillgänglig under den tidsplan som förelåg.  

Utöver ovanstående fyra kriterier valdes också vissa typer av uppgifter ut till kategorisering. 

De inkluderade uppgifterna var av typen ”lös ekvationerna”, exempelvis ”lös ekvationen  

2x + 3 = 23” (Undvall, Johansson & Welén, 2012, s. 223) eller ”pröva om x = a, där a tillhör 

reella tal, är en lösning till ekvationen”, exempelvis ”pröva om x = 2 är en lösning till 

ekvationen x + 11 = 13” (Undvall et al, 2012, s. 222). De exkluderade uppgifterna syftade till 

matematisk problemlösning som exempelvis ”Om du dividerar ett tal med 5 och sedan 

adderar 3 så får du 7. Vilket är talet?” (Undvall et al, 2012, s. 235). Detta urval gjordes 

eftersom att textuppgifter ofta kan lösas på olika sätt och därför blir det svårt att 

säkerhetsställa på vilket sätt likhetstecknet presenteras i sådana uppgifter. Andra exkluderade 

uppgifter var exempelvis ”Förklara varför ekvationen 2x + 9 = 2x + 8 inte går att lösa.” 

(Undvall et al, 2012 s. 232). Då sådana uppgifter är av mer komplex karaktär, exempelvis då 

ekvationen saknar lösning, faller inte den typen av ekvationer inom ramen för definitionen av 

SE eller ISE. Delkapitel som förväntades innehålla exkluderade uppgifter undersöktes trots 

låga förväntningar på att finna ekvationer av typ SE eller ISE. Sammanfattningsvis förklaras 

urvalet genom David & Sutton (2016) teori om icke-sannolikhetsurval vilket används då det 
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saknas tydliga kriterier eller när tids- och kostnadsrestriktioner gör det opraktiskt att samla in 

en större mängd data.  

Tabell 2 – den analyserade läromedelserien  

Titel (förkortning) Referens Kapiteltitel (delkapitel) Antal kodade 

sidor (kodade 

sidor) 

Årskurs 

Matematikboken X 

(Matematik X) 

Undvall, L., 

Johansson, K., & 

Welén, C. (2011). 

Matematikboken X. 

(4. uppl.) 

Stockholm: Liber 

AB. 

Algebra och mönster 

(Ekvationer; Teckna 

ekvationer; Blandade 

uppgifter; Träna mera; Tema; 

Problemlösning) 

19 (189-199 

; 201-203; 

205-209) 

7 

Matematikboken Y 

(Matematik Y) 

Undvall, L., 

Johansson, K., & 

Welén, C. (2012). 

Matematikboken Y. 

(4. uppl.) 

Stockholm: Liber 

AB. 

Ekvationer 

(Ekvationslösning; Ekvationer 

med obekanta i båda leden; 

Problemlösning med 

ekvationer (I); Ekvationer med 

flera termer och parenteser; 

Taluppfattning och 

huvudräkning; Problemlösning 

med ekvationer (II); Resonera 

och utveckla; Blandade 

uppgifter; Träna mera; Tema; 

Problemlösning)  

30 (222-227; 

230-232; 235-

238; 240-243; 

245-250; 252-

253; 255-259) 

 

8 

Matematikboken Z 

(Matematik Z) 

Undvall, L., 

Johansson, K., & 

Welén, C. (2013). 

Matematikboken Y. 

(4. uppl.) 

Stockholm: Liber 

AB. 

Algebra (Ekvationer; 

Taluppfattning och 

huvudräkning; Procent och 

ekvationer; Proportion; 

Sammanfattning; Blandade 

uppgifter; Träna mera; Tema; 

Problemlösning) 

21 (79-81; 83-

86; 89-92; 95-

98; 100-105) 

9 

I fortsättningen benämns läroböckernas förkortade titlar istället för referens.  

2.2.2 Kodning av läroböckerna 

Varje sida av ekvationskapitlen analyserades i läroböckerna för respektive årkurs och varje 

ekvationstyp skrevs ner på ett kalkylblad (se Bilaga 1). Kodningen av de olika 

ekvationstyperna utgick från McNeil et al (2006) kodningsschema (se Tabell 1) och var 

således av deduktiv typ då kategoriseringarna, vilka data kodades genom innan de samlades 

in, var förbestämda (David & Sutton, 2016). Kodning gjordes två gånger för att 

säkerhetsställa ett rättvisande resultat. Uppgifter som bestod av deluppgifter kategoriserades 

utifrån varje deluppgift. Ekvationskapitlen innehöll mestadels algebraiska ekvationer (ALE) 

men också ett fåtal aritmetiska ekvationer (ARE). Då frågeställningarna endast syftar på ALE 
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var det endast dessa som kategoriserades. Nedan presenteras hur kodningen av två uppgifter i 

Matematik Y gick till. 

Uppgift 5005 i Matematik Y innehöll tre deluppgifter och såg ut på följande sätt: 

”Lös ekvationerna 

a) 8x + 3 = 19  b) 
𝑥

3
− 1 = 8  c) 29 = 4z +1” 

                  (Matematik Y, 2012, s. 223) 

Deluppgifterna kategoriserades på följande sätt: 8x + 3 = 19 kategoriserades som SE då 

operationer sker i V.L. men inte i H.L.; b)  
𝑥

3
− 1 = 8 kategoriserades som SE av samma 

anledning som i föregående deluppgift; c) 29 = 4z + 1 kategoriserades som ISE med 

operationer i H.L. då operationer sker i H.L. men inte i V.L.  

Uppgift 5092 i Matematik Y innehöll två deluppgifter och såg ut på följande sätt: 

”Lös ekvationerna 

a) 54 + 2z = 6 + 5(z – 3) b) 6x – 2(2 – x) = 2 – 2x” 

            (Matematik Y, 2012, s. 242) 

Båda deluppgifterna ovan kategoriserades som ISE med operationer i både V.L. och H.L. då 

operationer sker i både V.L. och H.L.  
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3. Resultat 

Tabell 3 presenterar studiens rådata, alltså antalet och andelen algebraiska SE och ISE i de tre 

olika läroböckerna. Andelarna är avrundade till två decimaler, alltså hela procent, och utläses 

nedåt i vardera kolumn.  

Tabell 3 – antal och andel algebraiska SE och ISE i de tre läroböckerna 

  Matematik X Matematik Y   Matematik Z 

 Årskurs 7 8 9 

 Kodade sidor 19 sid 30 sid 21 sid 

 Totalt undersökta 

uppgifter 

194 st 305 st 237 st 

 Totalt kodade 

uppgifter 

79 st 139 st 38 st 

Standardekvationer 

(SE) 

Operationer i V.L. 60 st 

76 % 

61 st 

44 % 

16 st 

42 % 

Icke-

standardekvationer 

(ISE) 

Operationer i V.L. och 

H.L. 

1 st 

1 % 

51 st 

37 % 

16 st 

42 % 

 Operationer i H.L. 18 st 

23 % 

27 st 

19 % 

6 st 

16 % 

 Ekvation utan 

operation 

0 st 

0% 

0 st 

0 % 

0 st 

0 % 

 Ingen ekvation 0 st 

0% 

0 st 

0 % 

0 st 

0 % 

Totalt antal 

standardekvationer 

(SE) 

Standardekvationer 

(SE) 

60 st 

76 % 

61 st 

44 % 

16 st 

42 % 

Totalt antal icke-

standardekvationer 

(ISE) 

Icke-

standardekvationer 

(ISE) 

19 st 

24 % 

78 st 

56 % 

22 st 

58 % 
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I Matematik X undersöktes 194 uppgifter varav 79 stycken kodades som aningen SE eller 

ISE. 60 stycken (76 %) av de kodade uppgifterna bestod av SE medan 19 stycken (24 %) 

kodade uppgifter kategoriserades som ISE. Av uppgifterna som kategoriserades som ISE var 

1 uppgift (1 %) av typen ISE med ekvationer i både V.L. och H.L. medan 18 uppgifter (23 %) 

var av typen ISE med ekvationer i H.L. ISE av typen ekvation utan operation och ingen 

ekvation förekom inte i Matematik X.  

I Matematik Y undersöktes 305 uppgifter varav 139 stycken kodades som aningen SE eller 

ISE. 61 stycken (44 %) av de kodade uppgifterna bestod av SE medan 78 stycken (56 %) 

kodade uppgifter kategoriserades som ISE. Av uppgifterna som kategoriserades som ISE var 

51 uppgifter (37 %) av typen ISE med ekvationer i både V.L. och H.L. medan 27 uppgifter 

(19 %) var av typen ISE med ekvationer i H.L. ISE av typen ekvation utan operation och 

ingen ekvation förekom inte i Matematik Y.  

I Matematik Z undersöktes 237 uppgifter varav 38 stycken kodas som aningen SE eller ISE. 

16 stycken (42 %) av de kodade uppgifterna bestod av SE medan 22 stycken (58 %) kodade 

uppgifter kategoriserades som ISE. Av uppgifterna som kategoriserades som ISE var 16 

uppgifter (42 %) av typen ISE med ekvationer i både V.L. och H.L. medan 6 uppgifter (16 %) 

var av typen ISE med ekvationer i H.L. ISE av typen ekvation utan operation och ingen 

ekvation förekom inte i Matematik Z.  

3.1 Hur ofta förekommer algebraiska SE och ISE i en läromedelsserie anpassad 

för årskurs 7-9?  

Nedan presenteras förekomsten av SE och de olika typerna i ISE i de tre analyserade 

läroböckerna. 

3.1.1 Förekomsten av SE och ISE i Matematik X 

SE förekom 60 gånger, alltså vid 76 % av de kategoriserade uppgifterna, och förekom i större 

utsträckning än ISE som förekom 19 gånger, alltså vid 24 % av de kategoriserade uppgifterna. 

Nedan presenteras förekomsten av SE och de olika typerna av ISE i fallande ordning.  

- SE var vanligast och förekom 60 gånger, alltså vid 76 % av de kategoriserade 

uppgifterna. 
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- ISE med operationer i H.L. var näst vanligast och förekom 18 gånger, alltså vid 23 % 

av de kategoriserade uppgifterna. 

- ISE med operationer i V.L. och H.L. var näst ovanligast och förekom 1 gång, alltså vid 

1 % av de kategoriserade uppgifterna.  

- ISE med ekvation utan operation och ingen ekvation var ovanligast och förekom 0 

gånger, alltså vid 0 % av de kategoriserade uppgifterna.  

3.1.2 Förekomsten av SE och ISE i Matematik Y 

ISE förekom 78 gånger, alltså vid 56 % av de kategoriserade uppgifterna, och förekom i 

större utsträckning än SE som förekom 61 gånger, alltså vid 44 % av de kategoriserade 

uppgifterna. Nedan presenteras förekomsten av SE och de olika typerna av ISE i fallande 

ordning.  

- SE var vanligast och förekom 61 gånger, alltså vid 44 % av de kategoriserade 

uppgifterna. 

- ISE med operationer i V.L. och H.L. var näst vanligast och förekom 51 gånger, alltså 

vid 37 % av de kategoriserade uppgifterna.  

- ISE med operationer i H.L. var näst ovanligast och förekom 27 gånger, alltså vid 19 % 

av de kategoriserade uppgifterna. 

- ISE med ekvation utan operation och ingen ekvation var ovanligast och förekom 0 

gånger, alltså vid 0 % av de kategoriserade uppgifterna.  

3.1.3 Förekomsten av SE och ISE i Matematik Z 

ISE förekom 22 gånger, alltså vid 58 % av de kategoriserade uppgifterna, och förekom i 

större utsträckning än SE som förekom 16 gånger, alltså vid 42 % av de kategoriserade 

uppgifterna. Nedan presenteras förekomsten av SE och de olika typerna av ISE i fallande 

ordning.  

- SE och ISE med operationer i V.L. och H.L. var lika vanliga och förekom vardera 16 

gånger, alltså vid respektive 42 % av de kategoriserade uppgifterna. 

- ISE med operationer i H.L. var näst vanligast och förekom 6 gånger, alltså vid 16 % 

av de kategoriserade uppgifterna. 

- ISE med ekvation utan operation och ingen ekvation var ovanligast och förekom 0 

gånger, alltså vid 0 % av de kategoriserade uppgifterna.   
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3.2 Hur skiljer sig antalet SE och ISE mellan årskurserna? 

Det går att konstatera att det finns vissa skillnader, vad gäller förekomsten av algebraiska SE 

och ISE, mellan läroböckerna för de olika årskurserna. För att besvara forskningsfrågan 

jämförs antalet algebraiska SE och de olika typerna av ISE i läroböckerna mot varandra (se 

Tabell 4).  

Tabell 4 – Antalet algebraiska SE och ISE i Matematik X, Y och Z 

Ekvationstyp Matematik X 

(antal uppgifter) 

Matematik Y 

(antal uppgifter) 

Matematik Z 

(antal uppgifter) 

Operationer i V.L. (SE) 60 61 16 

Operationer i V.L. och 

H.L. (ISE) 

1 51 16 

Operationer i H.L. (ISE) 18 27 6 

Ekvation utan operation 

(ISE) 

0 0 0 

Ingen ekvation (ISE) 0 0 0 

Alla typer av ISE 19 78 22 

 

3.2.1 Skillnaderna i förekomsten av SE i Matematik X, Y och Z 

Utifrån Tabell 4 utläses skillnaderna i förekomsten av SE enligt följande:  

- Matematik Y innehåller flest SE, 61 stycken. 

- Matematik X innehåller näst flest SE, 60 stycken 

- Matematik Z innehåller minst antal SE, 16 stycken.  

3.2.2 Skillnaderna i förekomsten av ISE i Matematik X, Y och Z 

Utifrån Tabell 4 utläses skillnaderna i förekomsten ISE enligt följande 

- Matematik Y innehåller flest ISE, 78 stycken. 

- Matematik Z innehåller näst flest ISE, 22 stycken. 

- Matematik X innehåller minst antal ISE, 19 stycken.   
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4. Diskussion 

Diskussionsavsnittet är uppbyggd av en Resultatdiskussion och en Metoddiskussion. I 

resultatdiskussionen diskuteras resultaten av studien i förhållande till McNiel et al (2006) 

forskning samt Sfards (1991) teoretiska ramverk. Detta görs dels för att kunna dra slutsatser 

om hur läroböckerna kan påverka elevers begreppsbilder av likhetstecknet, dels för att kunna 

diskutera hur lärare kan hjälpa elever att utveckla sin begreppskunskap om likhetstecknet. I 

Metoddiskussionen diskuteras studiens datainsamlings- och analysmetod i förhållande till 

dess validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.   

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 McNeil et al (2006) forskning kopplat till förekomsten mellan algebraiska SE och ISE i 

läroböckerna 

Matematik X innehåller övervägande del SE, 76 % motsvararande 60 stycken SE, vilket kan 

problematiseras enligt McNeil et al (2006) forskning då avsaknaden av ISE, framförallt 

avsaknaden av ISE med operationer i både V.L. och H.L., kan hindra elevers förståelse för 

likhetstecknets relationella betydelse. Eftersom att Matematik X endast innehåller 19 stycken 

(24 %) ISE, varav 1 uppgift (1 %) är ISE av typen operationer i både V.L. och H.L., är det 

sannolikt att elever i årskurs 7 utvecklas en operationell begreppsbild av likhetstecknet. 

Matematik Y och Matematik Z innehåller övervägande del ISE, 56 % respektive 58 % vilket 

motsvarar 78 stycken ISE i Matematik Y och 22 stycken ISE i Matematik Z. Utifrån McNeil 

et al (2006) teori indikerar resultatet på att Matematik Y, vilken innehåller flest antal ISE, 

sannolikt är bäst anpassad för att utveckla elevers förståelse för likhetstecknets relationella 

betydelse och således elevers strukturella begreppsbild av likhetstecknet. Det bör noteras att 

Matematik Z endast innehåller tre fler ISE jämfört med Matematik X vilket är en så pass liten 

differens att den knappt bör åtskiljas. Det innebär att också Matematik Z, precis som 

Matematik X, riskerar att bidra till elevers operationella begreppsbild av likhetstecknet. Det 

går dock inte att generalisera resultatet på andra svenska läromedelserier då resultatet endast 

speglar det läromedel som undersökts (David & Sutton, 2016). Det går alltså inte att besvara 

den första forskningsfrågan valitt på grund av det begränsade urvalet.  
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Varken Matematik X, Y eller Z innehåller ISE av typerna ekvation utan operation eller ingen 

ekvation. En förklaring till resultatet skulle kunna vara att algebra- och ekvationskapitlen 

fokuserar på att eleverna ska ”lösa ut en variabel” eller ”lösa matematiska problem med hjälp 

av ekvationer” varav ISE av typerna ekvation utan operation eller ingen ekvation inte lämpar 

sig för sådana typer av uppgifter. Utifrån en sådan tolkning är det inte överraskande att dessa 

kapitel inte innehåller sådana typer av ekvationer.  

4.1.2 Sfards (1991) teoretiska ramverk kopplat till skillnaderna av antalet SE och ISE i 

läroböckerna 

Enligt Sfards (1991) teori om hur individers begreppsbild av likhetstecknet utvecklas måste 

individen först utveckla en operationell begreppsbild för att därefter kunna utveckla en 

strukturell begreppsbild av likhetstecknet. Det innebär att elever först måste bekanta sig med 

likhetstecknet genom att utföra operationer som mynnar ut i svar innan de kan förstå att 

likhetstecknet är en statisk struktur som kan användas i varierande kontexter (Sfard, 1991). 

Eleverna bör alltså utsättas för SE i lägre årkurser för att sedan bekanta sig med ISE i högre 

årskurser. Utifrån Tabell 4 utläses att Matematik Y innehåller flest antal ISE, 78 stycken, 

Matematik Z innehåller näst flest ISE, 22 stycken, och Matematik X innehåller minst antal 

ISE, 19 stycken. Antalet ISE ökar alltså inte i takt med årskurserna då Matematik Y innehåller 

flest sådana uppgifter. En hypotetisk anledning till det är att Matematik Y har mer omfattande 

algebra- och ekvationskapitel än Matematik X och Matematik Z vilket tolkas utifrån Tabell 4 

där det visar sig att Matematik Y innehåller flest antal koda sidor, totalt undersökta uppgifter 

samt totalt kodade uppgifter. Det går alltså att tolka Matematik Y:s omfattning som att elever 

i årskurs 7-9 ska lära sig huvuddelen av matematikområdet algebra, eller mer specifikt hur 

algebraiska SE och ISE löses, i årskurs 8. Utifrån en sådan tolkning är det inte överraskande 

att antalet ISE inte ökar med årskurserna. Däremot är det rimligt att diskutera om ett sådant 

upplägg i läromedelsserien är till elevernas fördel vad gäller deras utveckling till en 

strukturell begreppsbild av likhetstecknet vilket görs nedan.   

Individers begreppsbilder utvecklas i tre hierarkiska faser; 1) internalisering, 2) kondensering 

och 3) objektifiering (Sfard, 1991) vilket innebär att individer först måste bekanta sig med 

enklare uppgifter (t.ex. 4x = 2 (SE)) (internaliseringsfasen) för att sedan kunna lösa något 

svårare uppgifter (t.ex. 6x + 2 = 8 + 4x (ISE)) (kondenseringsfasen) för att till sist kunna lösa 

mer komplexa uppgifter som exempelvis matematiska problemlösningsuppgifter 
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(objektifieringsfasen) (Sfard, 1991). Studiens resultat går att tolka som om läromedelserien är 

uppbyggd på ett sätt som tar hänsyn till dessa tre hierarkiska steg då Matematik X innehåller 

övervägande del SE, Matematik Y innehåller övervägande del ISE och Matematik Z 

innehåller inte särskilt många SE eller ISE då en stor del av algebra- och ekvationskapitlet 

består av matematiska problemlösningsuppgifter. Det är därför rimligt att tro att Matematik X 

är tämligen anpassad för elever i internaliseringsfasen, Matematik Y är relativt anpassad för 

elever i kondenseringsfasen och Matematik Z är förhållandevis anpassad för elever i 

objektifieringsfasen. För att utveckla innehåller Matematik X relativt många SE (61 stycken) 

vilken ger eleverna en chans att utveckla en operationell begreppsbild genom att utföra 

operationer på enklare algebraiska ekvationer. Matematik Y innehåller många ISE (78 

stycken), framför allt ISE med operationer i både V.L. och H.L. (51 stycken) vilket ger 

eleverna stor möjlighet att utveckla förståelse för likhetstecknets relationella betydelse. 

Matematik Z innehåller få SE och ISE men desto fler komplexa uppgifter, som exempelvis 

matematiska problemlösningsuppgifter, vilket kan hjälpa elever som förstår likhetstecknets 

relationella betydelse, att utveckla en strukturell begreppsbild av likhetstecknet. Således görs 

tolkningen att algebra- och ekvationskapitlen i den undersökta läromedelsserien är lämpad 

efter Sfards (1991) tre hierarkiska faser, trots att antalet ISE inte ökar med årskurserna. 

4.2 Metoddiskussion 

Nedan presenteras först kritiska aspekter av den gjorda läromedelsanalysen, därefter förs en 

diskussion kring den valda datainsamlingsmetoden och till sist diskuteras analysmetoden. 

Datainsamlings- och analysmetoden diskuterar utifrån följande tre aspekter: 

1) validitet (giltighet) – med vilken säkerhet man undersöker det som ska undersökas, 

2) reliabilitet (tillförlitlighet) – med vilken tillförlitlighet undersökningen är reproducerbar 

och kan genererar samma resultat flera gånger och 3) generaliserbarhet – i vilken 

utsträckning ett mindre utsnitt eller stickprov kan vara representativt för den större gruppen 

(Brinkkjaer & Høyen, 2013). 

4.2.1 Kritik mot den kvalitativa innehållsanalysen 
 
Trots att det finns forskning som visar att läromedels uppbyggnader och innehåll har stor 

betydelse för vad lärare undervisar sina elever och att dessa har indirekt påverkan på elevers 

inlärning (Kieran, 1981; McNeil et al, 2006) finns det anledning att ifrågasätta i vilken 
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utsträckning det faktiskt sker då det finns andra faktorer som också påverkar elevers 

begreppsbild av likhetstecknet. Andra faktorer kan vara exempelvis lärarens 

undervisningsmetoder (alltså hur läraren undervisar samt vilka uppgifter eleven då exponeras 

för), elevernas kognitiva förmåga (alltså vilken förmåga eleven har för att ta in och hantera 

information) samt kontext (eleven kanske förstår likhetstecknets relationella betydelse vid 

beräkningar av algebraiska ISE men inte vid exempelvis derivering) (McNeil et al, 2006). Det 

går inte heller att säkerhetsställa vilka uppgifter i läroböckerna en elev löser samt inte löser 

vilket också är en faktor som påverkar elevens begreppsbild av likhetstecknet.  

Ytterligare ett outforskat problem är måttet på antalet SE en elev som befinner sig i 

internaliseringsfasen måste lösa för att kunna gå vidare till kondenseringsfasen och 

motsvarande problematik ges för en elev som befinner sig i kondenseringsfasen som ska ta sig 

vidare till objektifieringsfasen. Därför går det inte att dra valida slutsatser om hur väl den 

undersöka läromedelsserien hjälper elever att utveckla en strukturell begreppsbild av 

likhetstecknet eftersom att den gjorda forskningen endast tar hänsyn till en av dessa faktorer, 

det vill säga läromedlets uppbyggnad. För att kunna dra mer valida slutsatser krävs alltså 

forskning som tar hänsyn till fler faktorer än läromedels uppbyggnader.  

4.2.2 Diskussion kring datainsamlingsmetoden 

Ett icke-sannolikhetsurval, vilket använts i studien, minskar resultatets validitet och 

generaliserbarhet (David & Sutton, 2016). Validiteten minskar på grund av att endast ett 

kapitel i varje lärobok analyserats vilket genererar ett svar på forskningsfrågan som endast 

speglas av hur just de tre kapitlen är uppbyggda. Ju vida resultatet kan spegla hela 

läromedelsserien går inte att garantera på grund av de urval som gjorts. Det går alltså inte att 

generalisera resultatet på hela läromedelsserien och desto värre inte på andra läromedelsserier 

då resultaten endast speglar de kapitlen som valts ut. Vad gäller urvalets reliabilitet kan det 

ses utifrån två olika perspektiv: 1) Reliabiliteten är hög då exakt samma undersökning med 

tillhörande urvalskriterier kan reproduceras igen eller 2) reliabiliteten är låg då användningen 

av samma metod och urvalskriterier på en annan läromedelsserie inte kan garantera samma 

resultat. Sammanfattningsvis bidrar det reducerade urvalet till låg validitet, låg reliabilitet 

samt låg generaliserbarhet. För att öka validiteten, reliabiliteten och generaliserbarheten bör 

urvalet vara mer omfattande. 
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Kodningsschemat som användes i undersökningen var liknande kodningsschema som McNeil 

et al (2006) och Powell (2012) använde sig av i sina läromedelsanalyser. Reproducerbarheten 

är således ett faktum då kodningsschemat bevisligen kan användas för att kategorisera SE och 

ISE i olika läromedel. Det går dock inte att försumma att olika resultat framställs i olika 

läromedelsanalyser. Validiteten och reliabiliteten säkerhetsställs genom att kodningsschemat 

avser att mäta antalet SE och ISE i olika läromedel, vilket det gör. Däremot är det av vikt att 

framhäva att kodningsschemat endast framställer förekomsten av SE och ISE i läromedel men 

tar inte hänsyn till andra faktorer som exempelvis hur lärare och elever använder sig av 

läromedlet. Det går alltså inte att dra slutsatser om ett läromedel som innehåller stor del ISE 

gör att elever utvecklar en förståelse för likhetstecknets relationella natur och således en 

strukturell begreppsbild av likhetstecknet hos elever. Däremot går det att tänka sig att 

sannolikheten ökar om läromedel framhäver ISE av olika slag då det visat sig att läromedlens 

uppbyggnad speglar vad lärare lär ut till sina elever (Kieran, 1981; McNeil et al, 2006). 

4.2.3 Diskussion kring analysmetoden 

Enligt Krippendorff (2013) finns det inget som rättfärdigar talan om någon kvantitativ 

innehållsanalys (jämför med kvalitativ innehållsanalys) då även en innehållsanalys som går ut 

på att räka ord eller liknande framställs genom tolkningar om vilka teman de räknade orden 

ska kategoriseras i. Däremot är det berättigat att räkna ord, eller som i den här 

undersökningen räkna olika typer av ekvationer, för att sedan kategorisera dem. Dock skulle 

en sådan innehållsanalys kunna kategoriseras som kvalitativ (Krippendorff, 2013). Trots detta 

benämns den gjorda innehållsanalysen för kvantitativ. Det gör den dels eftersom att 

resultaten, vilka diskussionen och slutsatserna utgår från, kvantifieras och dels för att 

enheterna (units), det vill säga kategoriseringarna av de olika ekvationstyperna, redan är 

givna. Kodningsschemat har såldes inte tolkats av mig utan av McNeil et al (2006) vilket tar 

bort en del av tolkningsproblematiken som Krippendorff (2013) argumenterar för. 

Oavsett om en innehållsanalys är kvalitativ eller kvantitativ infinner sig en viss problematik 

kring dessa. Detta beror dels på att en text tolkas i flera steg och dels på att läsarens 

intentioner och förmåga att tolka text påverkar resultatet av en innehållsanalys (Krippendorff, 

2013). Författaren (eller författarna) har alltid en specifik avsikt med sin text, den ska 

förmedla ett visst budskap. Det går dock inte att garantera att läsaren uppfattar textens 

budskap på samma sätt som författaren avsåg. Därmed är det är läsarens förmåga och 
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intentioner att tolka texten som speglar innehållsanalysens resultat (Krippendorff, 2013). Är 

det dessutom endast en läsare som tolkar texten är det endast den läsarens uppfattningar av 

texten som kommer fram i analysen. En viss reducering av problemet kan ske genom att låta 

fler läsare analysera samma text. På så sätt kan läsarna expandera sina synvinklar genom att 

diskutera med varandra och således få en vidare tolkning av texten (Krippendorff, 2013). 

Innehållsanalysen i den här undersökningen gjordes av en läsare, vilket bör tas till hänsyn vid 

bedömningen av resultatets validitet samt reliabilitet. 

4.3 Implikationer för lärare 

Lärare bör vara medvetna om hur läromedlet de använder är uppbyggt och då vilka typer av 

uppgifter eleverna blir exponerade för eftersom att dessa påverkar elevernas 

begreppsutveckling av likhetstecknet (McNiel et al, 2006; Powell, 2012). Föregående är också 

av vikt eftersom att läromedlet i stor utsträckning avgör vad lärare lär ut till sina elever och då 

indirekt vad eleverna lär sig (Kieran, 1981; McNeil et al, 2006). För att eleverna ska få bästa 

förutsättning att utveckla en strukturell begreppsbild av likhetstecknet bör lärare dels 

exponera eleverna för ISE, speciellt ISE med ekvationer i både V.L. och H.L. men också vara 

medveten om vilken av Sfards (1991) tre faser eleverna befinner sig i för att kunna anpassa 

undervisningen till varje elevs individuella nivå. Allt detta för att eleverna ska kunna nå 

största möjliga framgång i algebra samt i högre matematikstudier.  

Det går inte att förringa att läromedel ska syfta till mer än att utveckla elevers begreppsbild av 

likhetstecknet. Ett läromedel bör ta hänsyn till en rad olika kunskapskrav och förmågor vilka 

eleverna ska uppnå vid grundskolans slut. Att författa ett fullödigt läromedel är därmed ett 

komplext arbete som kräver stora kunskaper om både läroplanernas innehåll, elevers 

kognitiva utvecklingar, lärares förutsättningar och mycket mer. Lärare bör därför vara 

uppmärksamma gentemot konceptet ”läroboksstyrd undervisning” då läroboken inte är 

anpassad till varje elevs behov. Det är lärarens uppdrag att komplettera med material som kan 

främja varje elevs framgångar och behov i matematik, exempelvis extra ISE med operationer 

i både V.L. och H.L. samt ge korrekta och individanpassade förklaringar av likhetstecknets 

betydelse.  
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4.4 Förslag på vidare forskning 

Antalet undersökta läromedelsserier i den här studien är begränsat på grund av 

tidsrestriktioner. Därför vore det fördelaktigt med ytterligare och mer omfattande studier på 

området för att producera kunskaper som är mer valida, reproducerbara och generaliserbara. 

En omfattande läromedelsanalys på alla, eller åtminstone de mest frekvent använda, svenska 

läromedelsserierna i matematik skulle kunna frambringa kunskaper om vad lärare bör tänka 

på för att främja elevers utveckling av en strukturell begreppsbild av likhetstecknet. En sådan 

studie skulle dock behöva ta hänsyn till fler faktorer än endast läromedlens uppbyggnader, 

vilka nämndes tidigare (se 4.2.1 Kritik mot den kvalitativa innehållsanalysen).  

4.5 Slutsatser 

De slutsatser som dras utifrån resultaten och diskussionen är följande:  

- Matematik X innehåller övervägande del SE vilket kan hindra elevers förståelse för 

likhetstecknets relationella natur och således elevernas utveckling av en strukturell 

begreppsbild av likhetstecknet. 

- Matematik Y innehåller övervägande del ISE vilken kan främja elevernas förståelse 

för likhetstecknets relationella betydelse och således elevernas utveckling av en 

strukturell begreppsbild av likhetstecknet.  

- Matematik Z innehåller få SE och ISE vilket kan hindra elever, som inte besitter 

förståelse för likhetstecknets relationella betydelse, att utveckla en strukturell 

begreppsbild av likhetstecknet, 

- Läromedelsserien uppbyggnad indikerar på hänsyn till Sfards (1991) hierarkiska 

trestegsmodell vilket kan gynna elevers framgångar i matematik med förutsättningen 

att deras begreppsbild av likhetstecknet utvecklas i takt med årskurserna. 
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Bilaga 1 

Bilaga 1 – Kalkylblad 

Årkurs:                     

Ekvationstyp SE/ISE 

Benämning Antal  

Standardekvation (SE) Operationer i V.L.  

 

 

Icke-standardekvation 

(ISE) 

Operationer i V.L. 

och H.L. 

 

 

 

 Operationer i H.L.  

 

 

 Ekvation utan 

operation 

 

 

 

 Ingen ekvation  

 

 

 


