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Proportionaliteters utformning i 

svenska matematikläromedel 

Johanna Kindblom 

Sammanfattning 

I denna deskriptiva studie behandlas en litteraturundersökning över svenska matematikläromedel i 

grundskolan. Undersökningar har visat att läromedel är en viktig del i matematikundervisningens 

utformning, vilket innebär att valet av bok påverkar elevernas utbildning. Fyra bokserier har 

undersökts med fokus på ämnet proportionalitet, med ett val om att fokusera främst på skala, 

likformighet och proportionalitet som funktionsbegrepp. Syftet har varit att ta reda på dels hur 

böckerna fördelar plats över de tre ämnesområdena och dels hur uppgifterna är fördelade på olika 

svårighetsgrader. Detta har åstadkommits genom att notera sidantal, uppgiftsantal och svårighetsgrad 

på uppgifter, för att sedan sammanställa detta till ett resultat. Även fördelningen av sidor inom ett 

ämnesområde har undersökts, dels för att få fram var och hur information presenteras för eleverna. 

Denna studie visar att av de tre ämnesområdena är det skala som generellt är representerat i en större 

del jämfört de andra två. Det har också visats att det inte finns uppgifter inom alla böckers 

svårighetsgrader för alla ämnesområden, vilket i och med böckernas upplägg kan betyda att eleverna 

ibland behöver göra väldigt få uppgifter inom ett ämne. Det har framkommit att i och med 

bokseriernas skillnader i struktur är mängden och typen av information väldigt olika när man jämför 

serierna. 
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Inledning 

Skolmatematik är ofta strukturerad kring läromedel, både i Sverige och i andra länder. I Sverige är inte 

läroböckerna styrda centralt, vilket innebär att det är upp till författarna och förlagen gällande innehåll 

och strukturering. Fokus i böckerna kan därmed ha stora skillnader i jämförelser, vilket innebär att 

ämnesinnehåll som tar stor plats i vissa böcker tar mindre i andra. Författarna väljer även själva hur 

information och uppgifter ska presenteras och hur mycket av dem som varje del i boken kräver. 

Eftersom det är upp till de enskilda skolorna och lärarna att själva välja vilka läromedel de ska 

använda, påverkar författarnas val undervisningen i stort.  

Grunderna till elevers matematikkunskaper läggs i grundskolan, där eleverna ska kunna gå vidare väl 

förberedda till gymnasieskolan. Till detta krävs både ämnesinnehåll och en förmåga att resonera 

matematiskt. Eftersom läromedlen är så centrala i matematikundervisningen krävs då en 

matematikbok som tränar eleverna både i det centrala innehållet och låter dem öva upp sin 

resonemangsförmåga. Beroende på vilket läromedel som väljs kan vissa ämnesområden ha större 

fokus än andra, vilket i sin tur formar elevernas utbildning i grundskolan, och beroende på hur 

upplägget i böckerna är chansen stor att de ger eleverna olika chanser att utveckla sina förmågor att 

resonera matematiskt. 

Ett av ämnesområdena som det krävs att elever har grunder i för vidare studier i matematik är 

proportionaliteter och proportionella samband, vilka dyker upp inom flera ämnesområden.  Under 

elevers utbildning i svenska skolor behöver de använda proportionellt resonemang för att lösa problem 

inom bland annat geometri och funktioner. Forskning hävdar att proportionalitet och proportionellt 

resonemang både är kritiskt och svårt, vilket innebär att det är något som kräver arbete från elevernas 

sida och genomtänkt undervisning från lärarnas sida. Eftersom matematikundervisningen är till stor 

del styrd av vilket läromedel som används krävs därför att proportionaliteter och proportionellt 

resonemang är en del i upplägget. 

Syftet med denna studie är att undersöka proportionaliteter i olika svenska läromedel. Målet är att 

undersöka hur tre ämnesområden som kräver proportionellt resonemang framställs. Framför allt har 

svar sökts på hur stor plats som de olika läromedlen ger ämnesområdena, hur många uppgifter som 

eleverna får att träna sina kunskaper i och hur variationen av uppgifter ser ut i fyra olika svenska 

matematikläroböcker. De frågor som undersöks är 

1. Hur fördelar läromedlen utrymme i böckerna när det gäller tre olika ämnesområden fokuserade 

kring proportionalitet? 

2. Hur framställs information om proportionalitet inom dessa tre ämnesområden i svenska 

läromedel? 

3. Enligt läromedlens nivågrupperingar i uppgifter, inom vilka svårighetsgrader finns uppgifter inom 

de tre ämnesområdena? 
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Bakgrund 

Forskning om läromedel i matematik är, enligt Fan, Miao och Zhu (2013), ett relativt nytt 

forskningsområde. Först efter 1980 började det publiceras en större mängd artiklar om 

matematikläroböcker och sedan dess har det varit en stadig ökning i mängden forskning kring ämnet 

(ibid.). De diskuterar att forskningen är överens om att läroböcker har en viktig roll i lärande och går 

sedan vidare till att säga att användandet av böcker i undervisningen möjligt är mer typiskt för 

matematikämnet jämfört andra ämnen i skolan. Även Shield och Dole (2013) diskuterar att läromedel 

är en väsentlig del av undervisningen, som en del av deras undersökning av läromedel i Australien.  

Även i Sverige är läromedel en stor del av undervisningen i matematik. I Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning av grundskolans matematik från 2009 uttrycker de att “undervisningen är starkt 

styrd av läroboken” (Skolinspektionen, 2009, s 9) och hävdar även att i 14% av de lärarintervjuer de 

utförde visade inte lärarna på någon kunskap om kursplanen överhuvudtaget. Eftersom granskningen 

publicerades 2009 är den gjord i enlighet med Lpo 94, vilket betyder att läroplansreformen från 2011 

eventuellt har gjort skillnad i statistiken, men en senare kvalitetsgranskning gick inte att finna. 

Möjligheten finns dock att statistiken blivit sämre, eftersom alla lärare behövde lära om sig för att 

anpassa till den nya läroplanen. Lundberg (2011) hävdar att de flesta lärarna litar på att läromedlen har 

tolkat kursplanen på ett sätt som ger eleverna möjlighet att nå målen i kursplanerna. I avhandlingen 

diskuteras också att läromedel i den svenska skolan är viktiga för matematikundervisningen och att 

lärare ofta utgår från boken gällande ämnesinnehåll och uppgifter. Ahl (2016) nämner att det är 

möjligt att läromedlet är det viktigaste verktyget matematiklärarna har i sin undervisning och att om 

ett matematiskt innehåll inte står med i böckerna är chansen stor att eleverna inte lär sig om det 

innehållet. 

Eftersom läromedlens innehåll så starkt styr lärarnas val i matematiksalen, finns det en risk att 

proportionella samband inte lärs ut grundligt för eleverna. Karplus, Pulos och Stage (1983) inleder 

deras text med att säga att “the concept of ratio and proportion are widely applied in mathematics, 

science, and everyday life” (s 219). Även i en undersökning av litteratur kring proportionellt 

resonemang kommer Ahl (2016) fram till att forskningen är enhälligt överens om att proportionalitet 

är en viktig grund i matematik och att det krävs kunskaper inom det för att elever ska kunna gå vidare i 

sitt studerande. Trots detta hävdar Shield och Dole (2002) att det framgått att elevers kunskaper 

gällande proportionellt resonemang generellt är dåliga. 

Proportionalitet har undersökts i läromedel både utomlands och i Sverige och ett fokus har varit i hur 

man lär elever att resonera proportionellt, snarare än proportionalitetsbegreppet som sådant. (Ahl 

2016, Shield & Dole 2013). Shield och Dole (2013) gjorde en studie i australiensiska läromedel i 

matematik, där de ville undersöka hur väl läromedlen var anpassade till den nya läroplanen som 

nyligen antagits. För att göra det valde de ett fokusområde, förhållande och proportionalitet, som de 

ansåg vara ett viktigt område i matematikutbildning. Genom att analysera forskning kring 

proportionellt resonemang utvecklade de 5 “nyckelpunkter” som de ansåg var kritiska för att utveckla 

ett proportionellt tänkande; 

1. Användandet av verklighetsbaserade situationer för att göra skillnad på additiva och multiplikativa 

jämförelser. 

2. Identifiering av de multiplikativa strukturerna i proportionella situationer. 

3. Avvaktandet av introduktionen av standardlösningsmetoden för proportionaliteter. 

4. En uttalad jämförelse mellan proportioner och bråk. 
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5. Många typer av representationer av proportionella situationer (exempel i ord, grafiskt, i bilder, och 

så vidare) 

 

De använde sedan dessa nyckelpunkter för att undersöka läromedlens anpassning mot dessa. De utgick 

sedan från dessa nyckelpunkter för att göra en studie av fem olika australiensiska läromedel i 

matematik. I sina resultat fann de att det låg ett stort fokus i att förklara olika metoder för att lösa 

problem i proportionalitet, med mindre fokus på att utveckla elevernas resonerande kring 

proportionella storheter. 

Ahl (2016) utgick sedan från deras nyckelpunkter i en analys av två svenska läromedel för 

grundskolan. Studien ville svara på huruvida de svenska matematikböckerna följde dessa 

nyckelpunkter i hur upplägget för proportionalitet var utformat, för att komma till en diskussion om 

hur forskning kring proportionalitet påverkar läroböckernas utformning i samma ämne. I sin 

diskussion kommer Ahl fram till att forsknings avtryck på proportionalitets utformande i svenska 

läromedel är bristande och inte överensstämmer med de nyckelpunkter som Shield och Dole (2013) 

utformade. I den fortsatta diskussionen anser Ahl (2016) att läroböckerna inte förklarar skillnader på 

multiplikativt och additivt tänkande, vilket, som tidigare nämnts, anses kritiskt för att eleverna ska 

utveckla deras proportionella resonemang.  

I en annan studie gällande svenska skolmatematiken Lundberg (2011) gör en studie som är fokuserad 

på hur proportionalitetsbegreppet skildras för eleverna i gymnasiematematiken. Studien fokuserar på 

läromedel och nationella prov i matematik A, och undersöker därmed material som följer Lpf 94. 

Undersökningen fokuserar på tre läromedel för matematik A, vilka valdes baserat på telefonintervjuer 

till gymnasieskolor i tre kommuner. Fokus i studien ligger på att undersöka vilka typer och antal 

uppgifter som finns tillgängliga, samt vilka typer av lösningsmetoder som finns representerade i 

läromedlen. Lundberg har även analyserat nationella prov i sin studie och ser att proportionalitet är 

mycket framstående, i både geometri och aritmetik. I Lpf 94 nämns inte proportionalitet i målen, men 

studien visar att det till trots är centralt för matematik A (ibid.). I ämnesplanen för matematik i 

gymnasiet står proportionalitet direkt utskrivet endast för kursen matematik 1a, men inte för 1b och 1c 

(Skolverket, 2011). 

Forskningen är generellt överens om att det i proportionalitet är viktigt att skilja på multiplikativa och 

additiva samband, samt att fokusera mer på proportionellt resonemang snarare än räknemetoder 

(Shield & Dole, 2013). Lundberg (2011) listar i sin avhandling några punkter i vad det innebär att 

förstå proportionalitet, främst inriktad mot studier på en högre nivå än grundskolan. Däribland står det 

att de (i) behöver kunna förstå i vilka fall proportionalitet är den korrekta modellen, (ii) ska förstå att 

grafiskt representeras ett proportionellt samband med en rät linje som går genom origo, samt att (iii) 

kunna använda proportionalitet för att förklara verklighetsbaserade situationer.  

Om kvoten mellan två storheter är densamma som kvoten mellan två andra storheter så säger vi att de 

står i proportion till varandra. Detta är det klassiska sättet att förklara proportionella samband i 

läromedel (Lundberg, 2011) och brukar förklaras som att om a/b = c/d så är a och b i samma 

förhållande som c och d. Begreppet proportion dyker upp i svenska läromedel i samband med att 

linjära grafer introduceras och beskrivs som sambandet y = kx, där k är en konstant (ibid.).  

Historiskt sett har ett framstående sätt att räkna med proportionaliteter varit reguladetri, något som 

inte har funnits i läroplanen sedan 1960-talet (Kiselman & Mouwitz, 2007). Reguladetri beskrivs som 

en räknemetod för att hitta en storhet som saknas när tre av a, b, c och d i sambandet a/b = c/d 

(Hamati, 2007). Det är ett gammalt sätta att räkna på och härleder från tider innan funktionsbegreppet 
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fanns i matematiken. I äldre svenska läromedel är det en framstående metod, vilket exempelvis syns i 

ett läromedel från 1800-talet, där det anses vara ett av de fem räknesätten tillsammans med addition, 

subtraktion, multiplikation och division (ibid.). Enligt Hamati (2007) innebär reguladetri som 

räknemetod att om a/b = c/d så är ad = bc = konstant, vilket i sin tur innebär att man enkelt kan hitta 

det saknade värdet genom division. Detta är en metod som på engelska kallas cross multiplication och 

är framstående i läromedel på engelska (Russel, 1999).  

Metod 

Forskningsetiska principer 

Jag har tagit del av de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2017), men eftersom läromedlen 

är offentliga handlingar får de namnges. Det finns inga specifika etiska överväganden som behövs 

göras för en läromedelsstudie och jag har därmed inte haft dem som fokusområde under studiens gång. 

Urval 

I denna analys är fyra bokserier inblandade, Matte Direkt (Carlsson, Hake & Öberg, 2009, 2010, 

2011), Matematik XYZ (Undvall, Johnson & Welén, 2012, 2013, 2014), Formula matematik 

(Mårtensson, Sjöström & Svensson, 2012, 2013, 2014) och Prio Matematik (Cederqvist, Larsson & 

Gustafsson, 2012, 2013, 2014). Eftersom det relevanta ämnesinnehållet dyker upp i olika årskurser i 

de olika serierna har analysen skett genom att jämföra serierna som helheter snarare än de individuella 

böckerna.  

Matte Direkt 

Matte Direkt 7, 8 och 9 (Carlsson, Hake & Öberg, 2009, 2010 & 2011) är uppdelade i kapitel med 

ämnesinnehåll, med sju kapitel totalt i varje bok. Kapitlen är utformade på samma sätt genom alla tre 

böcker. Eleverna börjar att räkna i Grundkursen, där det finns kortare genomgångar och uppgifter om 

det ämnesinnehåll som kapitlet handlar om. Därefter går de vidare för att göra Diagnosen, för att sedan 

välja antingen Blå kurs eller Röd kurs. Om diagnosen var svår går de till den blå kursen, där de får mer 

repetition på en grundläggande nivå, och om den gick bra går de till den röda kursen, där de får arbeta 

med fördjupning och svårare uppgifter.  

I Matte Direkt 9 finns tre kapitel som inte finns med tidigare i serien. I Genrepet finns repetition för 

allt i grundkursen, vilket de rekommenderar som träning inför nationella provet. Styva linan är en 

fördjupning på den röda kursen och Inför gymnasiet är matematik inriktat på olika program, för att 

eleverna ska kunna se vad som eventuellt krävs av dem.  

Formula 

Nästa bokserie som är med i denna analys är Formula 7, 8 och 9 (Mårtensson, Sjöström & Svensson, 

2012, 2013 & 2014). I både Formula 7 och Formula 8 finns det kapitel med nytt ämnesinnehåll, sju 

med nytt ämnesinnehåll och ett kapitel med blandade provuppgifter från tidigare nationella prov och 

från TIMSS. Formula 8 innehåller sex kapitel med nytt ämnesinnehåll samt även där ett kapitel med 
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blandade provuppgifter. Formula 9 avviker från de tidigare, genom att bara ha fem kapitel med nytt 

ämnesinnehåll och sedan gå till två kapitel med repetition inför nationella provet. Ett av kapitlen är på 

grundnivå och det andra är mer utmanande. Även Formula serien har ett upplägg där eleverna först gör 

Gemensamt spår och sedan gör en diagnos för att sedan välja Spår 1 eller Spår 2, där det första är 

baskunskaper och det andra är fördjupande. I Formula finns det två diagnoser per kapitel och därmed 

också två val som eleverna ska göra med spår 1 och spår 2. I slutet av varje kapitel finns en 

kapiteldiagnos som testar eleverna på allt innehåll i kapitlet.  

Matematik XYZ 

I Matematik XYZ är kapitlen uppdelade i avsnitt, som i sin tur har uppgifter på fyra olika nivåer i 

ökande svårighetsgrad (Undvall, Johnson & Welén, 2011, 2012 & 2013). Avsnitten börjar med en 

informationgenomgång där ämnesinnehållet förklaras. Författarna rekommenderar att eleverna bör 

räkna minst två nivåer i varje avsnitt, men att de själva får avgöra vilka nivåer de vill jobba med. I 

varje kapitel finns också blandade uppgifter samt en diagnos. I varje nivå finns ungefär sex eller sju 

uppgifter och den sista uppgiften per nivå är en resonemangsuppgift utan facit, som är tänkt att 

eleverna kan diskutera med en klasskamrat.  

I Matematik Z, boken ämnad för årskurs 9 ingår ett kapitlet XYZ – med sikte mot framtiden. I detta 

kapitel är fokus främst på uppgifter, utan informationsavsnitt. Författarna listar det centrala innehållet 

de kommande uppgifterna kommer att behandla, men för genomgångar får eleverna söka sig till på 

annat håll, om så skulle krävas.  

Prio Matematik 

För den fjärde och sista serien, Prio Matematik, finns även där en bok menad för varje årskurs, Prio 7, 

Prio 8 och Prio 9 (Cederqvist, Larsson & Gustafsson, 2012, 2013, 2014). De enskilda böckerna är 

även där indelade i kapitel med avsnitt med längre informationsgenomgångar med tillhörande 

uppgifter uppdelade i tre nivåer med ökande svårighetsgrad. I informationsavsnitten finns förklaringar 

och ett flertal räknade exempel, vilket generellt tar upp två till tre sidor, med avvikelser uppåt och 

neråt för ämnesområden där det anses att det inte krävs lika stor plats.  

Uppgifterna i Prio Matematik kommer i tre nivåer, där de är grupperade enligt svårighetsgrad. Det 

finns genomgående flera uppgifter per nivå för varje avsnitt i boken, vilket innebär att eleverna arbetar 

med ett ämnesområde med tillhörande uppgifter innan de går vidare till nästa ämnesområde. För varje 

kapitel finns sedan ett kapiteltest, efter vilket eleverna kan fortsätta att arbeta antingen i basläger eller 

hög höjd, vilka är blandade uppgifter på kapitlet i två olika svårighetsgrader. 

I Prio 9, boken avsedd för årskurs 9, finns tre kapitel med nytt ämnesinnehåll, men även ett fjärde 

kapitel där allt centralt innehåll kortfattat repeteras. Det innebär att det generellt bara finns en sida eller 

två avsedda för varje ämnesområde, men det repeteras med information och ytterligare uppgifter i alla 

tre nivåer. 

Ämnesurval 

Tre olika ämnesområden har varit fokus under analyserandet av läromedlen; skala, likformighet och 

proportionaliteter som funktioner. Analysen är gjord på de avsnitt som specifikt hanterar dessa ämnen, 

vilket innebär att det finns en möjlighet att det dyker upp enstaka uppgifter i böckerna som inte har 

kommit med i statistiken. Dessa ämnesområden valdes efter en översikt av läromedlen, för att det är 
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ämnesområden som kräver proportionellt resonemang och som finns med som specifika och 

avgränsade avsnitt i alla fyra läromedelsserier. Studien avgränsades till dessa tre områden för att 

analysen skulle bli hanterbar på kort tid. 

Proportionaliteter som funktionsbegrepp är den mest uppenbara användningen av proportionella 

samband i svenska matematikläromedel. Genom att göra funktioner av två storheter som är 

proportionella med varandra används formeln y=kx, där k är en konstant som beskriver det 

multiplikativa sambandet mellan x och y.  

Både skala och likformighet följer detta proportionella förhållande. Skala beskriver hur längder, areor 

eller volymer förminskats eller förstorats med en faktor, där sambandet mellan den verkliga storleken 

och den förändrade storleken är proportionella mot varandra. Skala används ofta i kartor och 

mikroskop, vilket innebär att det är viktigt att verkligheten är korrekt avbildat. 

Proportionalitetskonstanten står oftast utskriven, exempelvis på kartor i formen 1:10 000. 

Likformighet fokuserar på figurer som har samma form, men är i olika storlek. Detta är ett skalenligt 

förhållande, vilket innebär att alla längder i de olika figurerna är förminskade eller förstorade med 

samma faktor. Båda följer alltså sambandet y=kx.  

Analysmetod 

Studiens analysmetod kommer främst från Lundberg (2011) som diskuterar metodval för 

innehållsanalys i termer av kvantitativ analys, där det är beskrivet att kvantitativa beskrivningar är en 

del av målbilden i analysformen. Utöver detta är kategoriseringen viktig och i denna studie har de 

enkla kategorierna sidantal, uppgiftantal och uppgiftssvårighet använts.  Analysen började med att 

göra en sidberäkning för att få en ungefärlig överblick över hur mycket plats är tillägnat 

ämnesområdena i läromedlen. Att endast se till antalet sidor ger långt ifrån en uppenbar bild över 

böckerna, framför allt för att det inte tar hänsyn dels till hur många sidor det totalt är i serierna, dels till 

att serierna är i olika sidstorlekar. För att göra en mer genomgående analys beräknades sedan den 

procentuella fördelningen av sidorna i de enskilda serierna, genom att jämföra antalet sidor tillägnade 

till skala, likformighet respektive proportionella funktioner med det totala antalet relevanta sidorna i 

läromedlen. Detta för att kunna jämföra ämnesområdena med varandra och se vilken av dem störst 

fokus är på.  

Vidare räknades antalet uppgifter på sidorna, kategoriserat i de tre olika ämnesområdena. Även här 

gjordes en procentuell beräkning jämfört det totala antalet relevanta uppgifter per serie. Det har till 

detta även undersökts vilka svårighetsgrader, enligt läromedlens egna nivåer, som uppgifterna faller 

inom. 
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Analys 

Skala 

Matte Direkt 

I Matte Direkt introduceras skala i Matte Direkt 7 i ett avsnitt i Grundkursen med en informationsruta 

där de visar förminskning, naturlig storlek och förstoring med tillhörande skalor och bilder av en 

tändsticka i olika storlekar. Därefter har de två räknade uppgifter, en vardera av en förstoring och 

förminskning där de verkliga storlekarna beräknades. Totalt i Grundkursen i Matte Direkt 7 behandlas 

skala på tre sidor, där den ovan nämnda förklaringen förutom en liten textruta på samma sida med 

texten ”Du kan tänka 1:2 som 1/2 och 2:1 som 2/1” (Carlsson et al., 2009, s 81). Skala fortsätter sedan 

i Blå kurs, den mer grundläggande av de två kurserna efter diagnosen.  De ger ingen ytterligare 

förklaring över skala, utan upprepar naturlig storlek, förminskning och förstoring med tillhörande 

skalor.  

Skala nämns bara en gång i Matte Direkt 8, i ett citat i Grundkursen för avsnittet som annars behandlar 

areaberäkningar. Författarna förklarar att ”Ritningar är ofta ritade i skala 1:100. Det betyder att 1 

centimeter på ritningen är 1 meter i verkligheten.” (Carlsson et al., 2010, s 52), vilket sedan ska 

användas i tre efterföljande uppgifter fokuserade på en husritning. 

I Matte Direkt 9 behandlas skala i Grundkursen och i Genrepet, kapitlet som repeterar grundkursen 

inför det nationella provet. I grundkursen behandlas areaskala och volymskala för första gången och i 

informationsrutan finns ett fokus på sambandet mellan längdskala, areaskala och volymskala. 

Förklaringen uttrycker här för första gången i serien att i skala motsvarar den vänstra siffran bilden 

och den högra siffran verkligheten, vilket tidigare inte nämnts. I genrepet summeras detta, utan de 

bilder och beräkningar, men de hänvisar tillbaka till grundkursen för vidare förklaring. I både 

grundkursen och genrepet tillkommer två sidor med uppgifter. 

Totalt behandlas skala på tio sidor i Matte Direkt, motsvarade en tredjedel av de 30 relevanta sidorna i 

serien, varav sex sidor i Grundkursen, två sidor i Blå kurs och två sidor i Genrepet. Skala nämns inte i 

Röd kurs i någon av böckerna eller i Styva linan i Matte Direkt 9. Uppgifterna med fokus på skala 

motsvarar cirka 34,5 procent av de totalt 113 uppgifterna, med 22 stycken i Matte Direkt 7, 3 stycken i 

Matte Direkt 8 och 14 stycken i Matte Direkt 9. 

Formula 

Skala introduceras i Formula 8, där de först går igenom längdskala i deras Gemensamma spår. Genom 

bilder och kortare text förklaras naturlig storlek, förminskning och förstoring. De ger inga 

beräkningsmetoder, utan genomgången fokuserar på att 1:2 ger en diameter som är hälften så lång och 

2:1 en som är dubbelt så lång som verkligheten. Den första metoden som ges kommer några sidor 

senare, då de förklarar hur man hittar skalan genom att beräkna kvoten mellan bildens storlek och den 

verkliga storleken. Det Gemensamma spåret avslutas med areaskala och förhållandet mellan areaskala 

och längdskala. I nästa Gemensamma spår i kapitlet introduceras även volymskala, vilket inkluderar 

en repetition av areaskala. Skala dyker även upp i både Spår 1 och Spår 2, där det i Spår 1 repeteras 

längdskala. I Spår 2 diskuteras sambandet mellan skala och procent och att skala 1:4 innebär 25 

procent, medan 4:1 menar 400%.  
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I Formula 9 börjar skala direkt med längdskala, areaskala och volymskala i det Gemensamma spåret. 

Avsnittet är kortfattat på en sida med två uppgifter, men dyker sedan upp igen i både Inför NP och 

Mer inför NP. I Inför NP, repetitionen på grundnivå, ger Formula beräkningsmetoder för skala för 

första gången och förklarar det multiplikativa sambandet mellan skalan, verkligheten och bilden. I Mer 

inför NP är fokus mer på problemlösning och svårare beräkningar. 

Totalt är skala fokus på 17 av de 26 sidorna i Formula, motsvarande cirka 65 procent. Av dessa är nio 

sidor i Gemensamma spåret, två sidor i Spår 1, en sida i Spår 2, en sida i Inför NP och till sist fyra 

sidor i Mer inför NP. Av uppgifterna i Formula är 68 stycken i avsnitten om skala, vilket är cirka 72 

procent av de totalt 95 i serien. 

Matematik XYZ 

I Matematik XYZ introduceras skala i Matematik X, som är menad för årskurs 7, genom en 

informationssida där de skriver att “Skala visar förhållandet mellan en sträcka i en bild och dess 

motsvarighet i verkligheten.” (Undvall et al., 2011, s 243). De går sedan vidare och förklarar att om 

det första talet i skalan är minst är det en förminskning och att om det första talet i skalan är störst är 

den en förstoring. De har två räknade exempel där de använder multiplikation och division för att 

beräkna den verkliga storleken från en förminskad och en förstorad bild. 

I Matematik X är ett helt avsnitt fokuserat på längdskala, vilket innebär uppgifter på fyra olika nivåer. 

Progressionen genom de fyra nivåerna gör att uppgifterna varierar från metodfrågor som är rakt på 

sak, till resonemangsfrågor där det krävs förkunskaper inom andra ämnesområden i matematiken. Sist 

i nivå 4 introduceras areaskala genom uppgifter, där eleverna själva får upptäcka sambandet mellan 

längdskala och areaskala. Sambandet står inte förklarat i Matematik X, men dyker upp i 

informationsavsnittet i Matematik Z, tillsammans med volymskala. Här finns också ett räknat exempel 

på hur man använder längdskala för att komma fram till areaskala och volymskala.  

I Matematik XYZ är cirka 54 procent av de totalt 24 sidorna fokuserade på skala, med tillhörande 

cirka 52 procent av uppgifterna. Uppgiftsfördelningen inom series fyra nivåer på svårighetsgrad är en 

fjärdedel av uppgifterna per svårighetsgrad, något som är genomgående i alla avsnitt i Matematik XYZ 

som undersökts här. 

Prio Matematik 

I Prio Matematik kommer skala först i Prio 9, med ett avsnitt fokuserat på längdskala. I genomgången, 

som tar upp två och en halv sida av avsnittet, börjar de med förklarning om hur skalan kan beräknas 

som en kvot mellan bilden och verkligheten. Efter denna beräkning finns exempelberäkningar för både 

förstoring och förminskning och summerar sedan informationen i ett kort stycke. De formulerar även 

minnesregeln att de går att se om skalan är en förstoring eller en förminskning baserat på vilket tal 

som är störst. De avslutar informationen med tre räknade exempeluppgifter, där de visar både hur man 

räknar ut skala och hur man räknar ut längderna om man kan skalan. Avsnittet avslutas med tre sidor 

av nivågrupperade uppgifter, där de behandlar metodberäkningar och resonemangsfrågor.  

I nästa avsnitt i Prio 9 behandlas areaskala och volymskala, där det igen finns en informationsdel på 

två och en halv sida, där de förklarar sambandet mellan de olika skalorna. De har ytterligare räknade 

exempel innan avsnittet övergår i uppgifter, vilka varierar i huruvida beräkningar krävs med en av 

skalorna eller fler. Mot slutet övergår uppgifterna till problemlösningsuppgifter, där det krävs flera 

steg för att kunna göra beräkningarna.  
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Skala repeteras sedan i kapitel 4, det kapitlet i Prio 9 där hela det centrala innehållet kortfattat gås 

igenom som avslutning av matematiken för årskurs 9. Informationen repeteras snabbt där och det finns 

en sida med uppgifter i de tre nivåer som Prio Matematik använder. 

Prio Matematik spenderar 13 sidor på skala, vilket utgör cirka 32 procent av seriens totalt 41 relevanta 

sidor. Antalet uppgifter tillhörande dessa sidor är 62, motsvarande cirka 36 procent av de totala 

uppgifterna i de tre ämnesområdena. 

Likformighet 

Matte Direkt 

Likformighet behandlas först i Matte Direkt 9, där det introduceras i Grundkursen direkt efter avsnittet 

om skala. Författarna använder samma terminologi de använt för skala med förstoringar och 

förminskningar och definierar att ”Figurer eller föremål med samma form kallas likformiga.” 

(Carlsson et al., 2011, s 86). De förknippar också här likformighet med proportionalitet, där de 

uttrycker att motsvarande sidlängder i två likformiga figurer är proportionella mot varandra. 

Likformighet tar upp två sidor i grundkursen och kommer sedan tillbaka i Röd kurs, där eleverna ska 

få mer utmaning. Ekvationslösning som metod för att lösa uppgifter med likformighet introduceras 

och,i en uppgift, att figurerna inte måste ha samma orientering för att likformighet ska gälla.  

I både Genrepet och Styva linan finns avsnitt om likformighet. I genrepet har de likformighet på en 

sida, med näst intill samma förklaring som i grundkursen. Detta utökas sedan till sex sidor i Styva 

linan. I styva linan utökas likformighet med ytterligare ekvationslösning, topptrianglar, rätvinkliga 

trianglar och problemlösning.  

Totalt innehåller Matte Direkt 9 elva sidor om likformighet, varav två i Grundkursen, två i Röd kurs, 

en i Genrepet och sex i Styva linan. Av de 30 sidorna i Matte Direkt innebär det cirka 37 procent. Det 

finns 30 uppgifter, vilket blir cirka 27 procent av de totala uppgifterna i serien. 

Formula 

Likformighet behandlas endast i Formula 9, på totalt tre sidor. De förklarar att likformighet innebär 

samma form men olika storlek i en genomgång i det Gemensamma spåret, med en vidare diskussion 

om att vinklar är lika och längder i samma förhållande som varandra. Även skala är inkluderat i 

informationsrutan och kopplar kvoten i förhållandeberäkningarna och förklarar att “kvoten 3:1 är ett 

mått på skalan mellan trianglarna” (Mårtensson et al., 2014, s 207). Därefter dyker likformighet upp i 

Spår 1, där de fortsätter med sammankopplingen av likformighet och skala, med ett större fokus på 

likformigheten. Genomgången fortsätter på den sidan med att likformighet innebär att föremål 

förstoras eller förminskas i enlighet med en skala.  

I serien Formula spenderas endast dessa tre sidor på likformighet, med totalt nio uppgifter. Detta 

motsvarar cirka 12 procent respektive cirka 9 procent av de totala sidorna och uppgifterna inom alla 

tre läromedel som använts i serien. 

Matematik XYZ 

Likformighet kommer i Matematik XYZ först i boken ämnad för årskurs 9. Det finns här en 

genomgång som förklarar att ”Hos likformiga månghörningar är proportionen mellan motsvarande 

sträckor alltid densamma” (Undvall et al., 2013, s 114). De har tidigare i boken (vilket utvecklas 
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senare i denna text) förklarat proportioner och utgår alltså från dessa i sin förklaring för likformighet. 

De har två räknade exempel där de sedan introducerar korsmultiplikation (engelska: cross 

multiplication) som specifik metod för att lösa likformighetsproblem där man saknar en av fyra sidor i 

ett proportionellt samband. Detta är den enda referensen till korsmultiplikation som finns i serierna 

och de ger här en metodförklaring direkt. 

Eftersom dessa sidor är de enda i serien som handlar om likformighet innebär det att det är dessa fem 

sidor, motsvarande cirka 21 procent, av de totalt 24 sidorna som fokuserar på ämnet. Detta motsvarar 

20 uppgifter (cirka 24 procent), med fem uppgifter per nivå. 

Prio Matematik 

Likformighet kommer först i Prio 9, där författarna presenterar ämnet direkt innan avsnittet om skala. 

De inleder även här med en informationsdel på två sidor, i vilken eleverna introduceras till både 

likformighet och kongruens. Likformighet definieras som figurer i samma form, där motsvarande sidor 

är i samma förhållande med varandra. Även termen kongruens och att figurer är kongruenta får en 

tydlig definition. Att figurerna inte behöver ha samma orientering för att likformighet eller kongruens 

ska gälla tas upp direkt och i exemplen som används inkluderas uppgifter där formerna är roterade mot 

varandra.  

I uppgifterna som tillhör avsnittet finns en tydlig progression mot svårare uppgifter. I nivå ett är fokus 

på att kunna avgöra huruvida figurer är likformiga och på metodberäkningar där det inte krävs mer än 

en eller ett par steg i uträkningarna. Mot nivå två och tre krävs beräkningar i flera steg och det blandas 

även in likformigheter i koordinatsystem, där det krävs resonemang om figurer och hur man kan 

använda koordinatsystem för att beräkna längder. 

Likformigheten tar sedan ett avbrott för avsnitten om skala, men kommer tillbaka med likformiga 

trianglar och topptriangelsatsen. De introducerar här att i likformiga figurer är motsvarande vinklar 

lika stora och använder här formella symboler för vinklar och definierar att man kan skriva att två 

trianglar är likformiga genom att använda ∆ABC ~ ∆DEF. Därifrån förklarar de topptriangelsatsen och 

utgår från en definition där de använder sig av att två sidor är parallella. I uppgifterna som tillhör 

avsnittet är beräkningarna exklusivt på trianglar, men användandet av topptriangelsatsen kommer in på 

trianglar som är orienterade olika, det vill säga inte delade horisontellt. 

I Prio 9 avslutas likformigheten i kapitlet som är en repetition av allts ämnesinnehåll, där det är i fokus 

under ett par sidor. De ger en grundläggande genomgång av informationen och uppgifter på Prio 

Matematiks alla tre nivåer, så att eleverna kan repetera på varje nivå. 

I Prio Matematik används totalt 13 sidor för likformighet, motsvarande cirka 32 procent. På dessa 13 

sidor finns 56 uppgifter, vilket i sin tur motsvarar cirka 33 procent av alla uppgifter som finns i de tre 

ämnesområdena över hela serien. 

Funktioner 

Matte Direkt 

I Matte Direkt 8 introduceras först jämförpris, vilket presenteras som linjära samband i Grundkursen i 

två sidor med uppgifter. Därefter förklarar de jämförpris som proportionalitet och förklarar att 

eftersom kostnaden ökar lika mycket för varje kilogram är kostnaden proportionell. I 

informationsrutan finns också en förklaring för hur ett proportionellt samband ser ut i ett 
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koordinatsystem. De har även hastighet som ett annat samband som är proportionellt. Därefter dyker 

proportionalitet upp i Röd kurs, där författarna beskriver reguladetri, som en räknemetod för att räkna 

på proportionaliteter. 

Proportionaliteter nämns sedan kort i Matte Direkt 9, dels i Grundkursen, där de använder 

proportionella samband som en del av linjära funktioner, men även i Genrepet, där en sida behandlar 

proportionella grafer. 

Totalt har Matte Direkt nio sidor gällande proportionalitet, varav sex i Grundkursen, två i Röd kurs 

och en i Genrepet, motsvarande 30 procent av de totala sidorna. De har med 44 uppgifter, motsvarande 

cirka 39 procent av de totalt 113 uppgifterna i serien. 

Formula 

I Formula 9 beskrivs proportionalitet som en del av samband i koordinatsystem. I informationsrutan 

beskrivs hur funktioner och grafer med hjälp av värdetabeller. Proportionalitet beskrivs som ett 

specialfall när grafen är en rät linje och går genom origo. I förklaringen säger dem att en sådan 

funktion kallas för en proportionalitet och specificerar därmed att proportionaliteter hör till funktioner. 

De går vidare med att beskriva att en kostnad är proportionell mot vikt om det stämmer att om vikten 

dubbleras så dubbleras kostnaden, samt att om vikten halveras så halveras kostnaden. Denna 

genomgång kommer i det Gemensamma spåret, där de i uppgifterna fokuserar dels på att hitta formler 

för proportionella samband och dels på att jämföra olika proportionella samband. 

Utöver detta dyker proportionaliteter som funktioner upp i Spår 1 i samma kapitel, där informationen 

gås igenom en gång till på ett liknande sätt som tidigare. De använder andra exempel, men utöver det 

är förklaringen väldigt lik den tidigare. Sist finns proportionaliteter med i Inför NP, där det finns en 

grundgenomgång av vad funktioner och proportionaliteter innebär. 

I Formula används totalt sex av de 26 sidorna som analyserats till proportionaliteter som 

funktionsbegrepp, motsvarande cirka 23 procent. Totalt finns även 18 uppgifter, vilket är cirka 19 

procent av de totalt 95 som tillhör de relevanta avsnitten i serien. 

Matematik XYZ 

Matematik Z introducerar proportionalitet som en del av funktioner med att förklara kilopris och 

sambandet mellan kostnad och vikt. Detta leder till en introduktion av begreppet proportionell och vad 

det innebär för två storheter. Även här diskuteras att dubbleringar i vikt leder till dubbleringar i 

kostnad om ett samband är proportionellt och det beskrivs hur proportionaliteter går genom origo. I de 

räknade exempeluppgifterna förklarar de hur man kan avgöra om ett samband är proportionellt både 

grafiskt och algebraiskt.  

I Matematik XYZ är 25 procent av sidorna ägnade till proportionaliteter som funktioner, vilket 

motsvarar sex sidor i böckerna. Antalet uppgifter kommer till 20 stycken, vilket i sin tur motsvarar 

cirka 24 procent av uppgifterna som analyserats i serien. 

Prio Matematik 

Proportionalitet dyker upp redan i Prio 8, i ett avsnitt som de kallar ”Proportionalitet och linjära 

samband” (Cederqvist et al., 2013, s 155). De utgår från jämförpris och beskriver att det är när något 

ökar lika mycket i kostnad för varje viktenhet. Detta övergår sedan i att jämförpris är ett exempel på 

proportionalitet. I informationen säger de sedan att ”Ett proportionellt samband kan beskrivas med 

ord, tabell, formel eller en graf i ett diagram” (Cederqvist et al., 2013, s 155) och ger sedan ett 
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exempel där de beskriver proportionalitet i deras fyra kategorier. De avslutar detta med en rät linje i en 

graf och utgår från denna för att förklara linjära samband och det specifika fallet att proportionella 

samband går genom origo. Informationssidorna avslutas sedan som vanligt för serien med ett par 

räknade exempel över hur man använder informationen i uppgifter.  

Ämnet återkommer sedan i Prio 9, som en del av ett avsnitt om linjära funktioner. Proportionaliteten 

kommer därmed inte som ett eget avsnitt i ett kapitel, utan blandas med räta linjens ekvation med 

skärningspunkter utanför origo. De gör skillnad på den vanliga räta linjens ekvation, y=kx+m, och 

specificerar att proportionaliteter kan beskrivas med sambandet y=kx. I förklaringen ingår inte att 

anledningen till att man kan göra detta är på grund av att m-värdet är noll i origo. I uppgifterna som 

tillhör detta avsnitt behöver man kunna göra skillnad på samband som är proportionella och inte, 

främst genom grafer och formler. Det behövs även kunskap om hur man kan gå från en graf till en 

funktion, vilket inte tidigare inkluderats.  

Likt både skala och likformighet tidigare besöker Prio 9 funktioner och proportionaliteter igen i deras 

repetitionskapitel. Som i de andra avsnitten i detta kapitel finns en kortare genomgång över den 

information som krävs på miniminivå när man går ut grundskolan, men det finns uppgifter i alla tre 

nivåer. 

I Prio Matematik är proportionalitet som funktionsbegrepp fokus, eller del av fokus, på totalt 15 sidor, 

motsvarande cirka 37 procent av de totalt 41 sidorna i serien. Motsvarande uppgifter kommer upp i 54 

stycken, vilket utgör cirka 19 procent av de relevanta uppgifterna i Prio Matematik. 

Resultat 

Sammanställning 

Det totala sidantalet som analyserats varierar mellan de fyra serierna, där Matte Direkt använder 30 

sidor till skala, likformighet och funktionsbegreppet proportionalitet, Formula använder 26 sidor, 

Matematik XYZ använder 24 och Prio Matematik har 41 sidor. Antalet uppgifter varierar också stort, 

med Matte Direkt på totalt 113 stycken, Formula med 95, Matematik XYZ med 84 och Prio 

Matematik med 172. Hur dessa sidor och uppgifter fördelas på de olika ämnesområdena diskuteras 

mer nedan, men syns i tabell 1 och tabell 2. 

 

 Skala Likformighet  Funktion 

Matte Direkt 33,3% 36,7% 30,0% 

Formula 65,4% 11,5% 23,1% 

Matematik XYZ 54,2% 20,8% 25% 

Prio Matematik 31,7% 31,7% 36,6% 

Tabell 1: Sidfördelningen procentuellt jämfört det totala antalet relevanta sidor per serie 

De fyra olika serierna har distinkta skillnader i både sidfördelningen och uppgiftsfördelningen per 

ämnesområde. Det finns också skillnader i hur information presenteras för eleverna. Formula har få 
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räknade exempel, utan de exempel som finns kommer generellt in då författarna behöver något 

konkret att utgå ifrån i deras genomgångar. I Matte Direkt är det en blandning, vissa avsnitt har en 

eller ett par räknade exempel medan det i andra avsnitt inte finns några överhuvudtaget. I både 

Matematik XYZ och i Prio Matematik finns minst två eller tre längre räknade exempeluppgifter som 

en del av informationen innan uppgifterna börjar. 

 

 Skala Likformighet  Funktion 

Matte Direkt 34,5% 26,5% 38,9% 

Formula 71,6% 9,5% 18,9% 

Matematik XYZ 52,4% 23,8% 23,8% 

Prio Matematik 36,0% 32,6% 31,4% 

Tabell 2: Uppgiftsfördelningen procentuellt jämfört det totala antalet relevanta uppgifter per serie 

 

Strukturjämförelse 

Ser man till upplägget på böckerna i de fyra serierna är det en markant gräns som separerar ett par från 

ett annat par. Matte Direkt och Formula följer på ett ungefär samma strukturupplägg, dock med olika 

namn. Den främsta skillnaden i strukturen är att Matte Direkt har en grundkurs per kapitel, medan 

Formula har två av det motsvarande gemensamma spåret. Matte Direkt övergår sedan i blå kurs eller 

röd kurs, motsvarande Formulas spår 1 och spår 2. Båda serierna använder också samma trefärger för 

att göra skillnad på de olika delarna i kapitlet; blå, grön och röd, med skillnaden att blå i Formula 

betyder det gemensamma spåret, jämfört Matte Direkts grön för grundläggande kursen. I båda fallen 

behandlas allt ämnesinnehåll i underrubriker i grundkursen eller det gemensamma spåret, vilket sedan 

återkommer i efter diagnoserna i de respektive formerna.  

Fortsatt behandlar varken Matte Direkt eller Formula allt i grundkursen/gemensamma spåret i de 

efterföljande delarna. I Matte Direkt finns inga av vad de anser att vara svårare uppgifter rörande 

skala, varken i röd kurs eller styva linan i boken för årskurs 9. Liknande gäller för likformighet och 

funktioner, där varken av dem dyker upp i den blå kursen i någon bok. Formula är i en jämförbar 

situation gällande just likformighet och funktioner, där ingetdera finns att hitta i de svårare avsnitten i 

böckerna. 

Informationsdelarna i dessa två serier liknar även dem varandra strukturmässigt. Det är kortare 

genomgångarna, generellt ungefär en halv sida, med få om inga räknade exempel. Även 

metodgenomgångar syns sällan under de sidor som behandlas i serierna, utan i majoriteten av 

informationsrutorna beskrivs samband utan att författarna direkt förklarar hur uppgifterna bör 

beräknas. 

Det andra paret serier är Matematik XYZ och Prio Matematik, vilka båda följer strukturen att dela in 

kapitlen i informationsavsnitt med olika ämnesinnehåll. Det innebär att ämnet generellt bara kommer 

en gång per kapitel, jämfört med Matte Direkt och Formula där det tenderar att finnas flera gånger i 

samma kapitel. Ett undantag för detta är likformigheten i Prio 9, vilket behandlas i två olika avsnitt 

separerade av skala i mitten.  
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I båda serierna finns minst ett par räknade exempeluppgifter, där de går igenom de grundläggande 

metoderna som krävs för att klara av avsnitten. Uppgifterna som kommer efter är sedan 

nivågrupperade, med fyra nivåer i Matematik XYZ och tre nivåer i Prio Matematik. I alla de 

undersökta delarna finns alla nivåer med, vilket innebär att alla ämnesområden ger en chans att öva på 

alla nivåer.  

Distribution över ämnesinnehåll 

Serierna varierade stort baserat på hur mycket plats de lät det undersökta ämnesinnehållet ta. I både 

Matte Direkt och Prio Matematik är både sidfördelningen och uppgiftsfördelningen relativt jämn, där 

alla tre ämnesområden har mellan 30 och 40 procent av både sidorna och uppgifterna, med det enda 

undantaget att uppgifterna för likformighet i Matte Direkt ligger på 26,5%. Jämförs detta med Formula 

märks en tydlig diskrepans mellan de tre ämnesområdena. Skala är tydligt överrepresenterat, då det tar 

upp över 60% av sidorna och över 70% av uppgifterna. Likformighet är klart det ämnesområde som 

läggs minst vikt på i Formula, där mindre än 10% av uppgifterna är fokuserade på ämnet, vilket 

motsvarar nio uppgifter. Detta kan jämföras med 18 uppgifter inom funktioner och 68 uppgifter inom 

skala. I Matematik XYZ finns även där en skillnad med skala i fokus, men den är mindre uttalad än i 

Formula med 54,2% inom ämnet. Detta kommer främst från att skala behandlas i både Matematik X 

och Matematik Z, medan likformighet och funktioner endast uppkommer i Matematik Z.  

Formula och Matte Direkt har totalt sett liknande antal sidor, med 26 sidor i Formula och 30 sidor i 

Matte Direkt. Även uppgiftsantalet är liknande, där Matte Direkt med 113 uppgifter bara har 18 fler än 

Formulas 95. Distributionen av sidor och uppgifter över ämnesinnehållet är detta till trots, som sagt 

ovan, markant. Även i Matematik XYZ är antal sidor och uppgifter jämförbara med Formula och 

Matte Direkt, med totalt 24 sidor och 84 uppgifter. Även här finns, som sagt, en tyngd vid skala, som 

är överrepresenterat jämfört de andra ämnesområdena. 

I Prio Matematik är både antalet sidor och antalet uppgifter flest, med en relativt stor marginal. Att 

antal sidor är fler kommer naturligt från att informationen i Prio Matematik tar upp större plats än i 

Matte Direkt och Formula. Jämför man sidlayouten för bokserierna är det tydligt varför Prio 

Matematik har flest uppgifter. Serien är den som har till ytan störst sidor, vilket gör att det får plats två 

kolumner av uppgifter per sida, jämfört de andra seriernas enda kolumn. Uppgiftsantalet i Prio 

Matematik är nästan dubbelt antalet i Formula och ungefär 50 procent mer än i Matte Direkt, vilket till 

stor del kommer från skillnader i sidlayout. Prio Matematik har elva sidor fler än Matte Direkt och 

femton sidor fler än Formula, men ett antal av dessa sidor tas upp av information istället för uppgifter.  

Matematik XYZ, med längre genomgångar likande Prio Matematik, använder däremot minst antal 

sidor och har även färre uppgifter än de andra tre serierna. Eftersom alla svårighetsgrader för 

uppgifterna finns för alla ämnesområden, finns det 20 uppgifter för både likformighet och funktioner. 

För skala finns fler uppgifter, 44 stycken. 

Bokspecifikt innehåll 

Reguladetri 

I Matte Direkt 8 dyker det upp en referens till reguladetri som räknemetod, vilket är det enda stället 

detta begrepp finns i serierna som undersökts. För att förklara begreppet finns ett räknat exempel, där 

de går igenom hur man hittar ett saknat värde om man har de tre andra i ett proportionellt samband 
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(a/b = c/d). Denna metodförklaring dyker upp i Röd kurs, vilket innebär att eleverna först måste ta sig 

igenom Grundkursen utan metodförklaringar för att senare få en metod beskriven.  

Proportion i Matematik XYZ 

I Matematik Z finns ett avsnitt som är helt tillägnat proportioner, men som faller utanför de tre 

ämnesområden som valts analyseras. Det är dock en viktig referens till begreppet, som utöver detta 

dyker upp inom likformighet och sedan funktioner. Författarna lägger en grund för att förklara 

likformighet med hjälp av proportionsbegreppet genom att i ett tidigare kapitel tillägna information till 

hur proportioner fungerar och vad det innebär att två storheter förhåller sig till varandra. I de andra tre 

bokserierna dyker begreppet endast upp när det gäller funktioner, vilket innebär att Matematik XYZ 

framställer begreppet annorlunda jämfört dem.  

Diskussion 

Shield och Dole (2013) framhäver att det är viktigare för eleverna att förstå proportionellt resonemang 

snarare än att de ska lära sig metoder för att lösa frågor med proportionellt innehåll. I både Prio 

Matematik och Matematik XYZ finns ett större fokus på metoder än i Matte Direkt och Formula, 

vilket kan underlätta för eleverna i deras räkningar. Huruvida detta fokus ger eleverna en bättre 

förståelse för proportionellt resonemang är omöjligt att säga inom ramarna för denna analys. Ahl 

(2016) diskuterar att i den studien, som också gjorts på svenska matematikläromedel, visade resultaten 

på brister i utlärning om proportionellt resonemang, med utgångspunkten att metodutlärning inte var 

prioriteten. Denna studie stödjer detta resultat, då det har framgått att antingen saknas grundliga 

genomgångar, eller så är de fokuserade på metoder för att lösa problem där proportionalitet används. 

I kursplanen för matematik i årskurs 7-9 nämns inte ordet proportionalitet, och inte heller proportioner 

(Skolverket, 2011). Både skala och likformighet finns med under rubriken geometri och är därför 

något som måste behandlas under grundskolans senare år. Att proportionalitet saknas kan komma från 

att det explicit står med i kursplanen för årskurs 4-6 under rubriken samband och förändring. Under 

motsvarande rubrik för årskurs 7-9 står det istället om funktioner och räta linjens ekvation, där 

proportionella samband är ett specialfall av det senare. Det finns även centralt innehåll som säger att 

eleverna ska kunna enkla matematiska modeller, där proportionella samband som jämförpris skulle 

kunna ingå (ibid.).  

Att skala är överrepresenterat i två av fyra serier, med nästan tre fjärdedelar av en av serierna, verkar 

därmed omotiverat och det framgår inte varför författarna har valt att skriva fram vissa ämnesområden 

mer än andra. Som nämnt i bakgrunden tidigare finns det en risk att om ett ämnesområde inte 

behandlas i läromedlen så finns det en risk att eleverna inte får lära sig om dem (Ahl, 2016). Att 

Formula bara har totalt tre sidor med fokus på likformighet innebär att det finns en risk att eleverna 

inte får träna nog på detta moment, vilket ingår i det centrala innehållet.  

Vidare kursplansanalys har inte gjorts i denna studie, eftersom det skulle kräva en egen analysstudie i 

sig. I framtida studier skulle kursplanen kunna vara ett intresseområde, framför allt om man också 

jämför med äldre kursplaner och ser om det finns eventuella samband mellan de äldre kursplanerna 

och hur proportionaliteter är utformade idag. Detta ligger dock långt utanför ramarna för denna studie. 
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Eftersom matematikundervisningen är så baserad på läromedlen som den är idag (Skolinspektionen, 

2009; Lundberg, 2011; Ahl, 2016) betyder det att brist på innehåll (så som likformighet i Formula) 

skulle kunna leda till att det inte finns nog med stöd för lärarna i deras undervisning. Eftersom fokus är 

så stort på läromedel inom matematikämnet så borde eventuellt läromedelsförfattare reflektera över 

den plats de låter ett ämnesområde ta i deras böcker. Det är även viktigt för lärare att vara medvetna 

om detta när de väljer de läromedel som kommer att användas i undervisning, eftersom böckernas 

upplägg eventuellt har ett inflytande i hur undervisningen läggs upp.  

I både Formula och Matematik XYZ är skala det överrepresenterade ämnesområdet. I Matematik XYZ 

är cirka hälften av sidorna dedikerade till skala, medan den andra hälften är jämt fördelad på 

likformigheter och funktioner. Som nämnt tidigare innebär detta att det finns 20 uppgifter i serien om 

dessa två. I Formula är de en stor brist och de kommer bara upp i nio uppgifter inom likformighet för 

högstadieelever. Eftersom likformighet står tydligt utskrivet i kursplanen för årskurs 7-9 (Skolverket, 

2011) visar detta på en tydlig brist i serien som det är viktigt för en undervisande lärare att vara 

medveten om. 

Det är möjligt att informationsavsnitten i Prio Matematik och Matematik XYZ ger ett bättre stöd för 

lärarna i deras undervisning, än vad avsaknaden av information ger i Formula och Matte Direkt. Även 

om innehållet i genomgångarna eventuellt är baserat för mycket på lösningsmetoder och för lite på 

resonemang kring proportionaliteter, i enlighet med vad Shield och Dole (2013) anser fokus bör ligga 

på, ges en grund för lärarna att basera deras undervisning på.  

Denna studie tar inte hänsyn till hur uppgifter egentligen är utformade, utan uppgiftsanalysen är 

grundad i författarnas val. Det görs ingen jämförelse mellan seriernas uppgifter för att avgöra om 

nivåerna är jämförbara, vilket skulle kunna vara ett intresseområde i en framtida studie om 

matematikläromedel i Sverige. Potentiellt är det som en författare anser svårt inte motsvarande en 

annan författares åsikt. En lösningsmetodsanalys har inte gjorts i studien heller, likt vad Lundberg 

(2011) och Ahl (2016) har haft som ett fokusområde, eftersom studien är begränsad i tid och resurser.  
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