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Abstract 

English title: Insight into the content of mathematics teaching materials: An analysis with 

focus on how calculation methods in addition and subtraction are presented. 

Author: Hulya Simsek 

Supervisor: Natalia Karlsson 

Research has shown mathematics education is highly dependent on teaching materials. Here 

mathematics textbooks have a dominant role in Swedish schools. When curriculum 

determines the content of textbooks, it promotes confidence in both schools and teachers. 

The purpose of this study is to analyze and compare textbooks using Basil Bernstein’s 

theoretical concepts of classification, frames and sequencing to investigate how content and 

structure are connected to the calculation methods of addition and subtraction. The following 

questions are posed: 

 In what way have the calculation methods of addition and subtraction of the natural 

and rational numbers been presented in four selected textbooks for grade 4 in Swedish 

public schools? 

 What are the similarities and differences in content and structure in these teaching 

materials?  

The study finds a variety and selection of material presented in the selected textbooks. 

Consequently, it is important for teachers to take in to consideration the content and structure 

of a textbook in mathematics to realize its potential in the classroom.  

 

Keywords: Teaching materials, textbooks, addition, calculation methods, subtraction, natural 

and rational numbers. 

Nyckelord: Läromedel, läroböcker, räknemetoder, addition, subtraktion, naturliga och 

rationella tal.  
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1. Inledning 

Den vanligaste kommunikationen i matematikundervisningen är mellan elev och läromedel. 

Detta innebär att eleverna handskas själva med läroböckerna, utan lärarens hjälp. 

Undervisningen bör vara styrd så att även läraren är integrerad i lärandet och är delaktig i 

kommunikationen mellan elev och läromedel (Löwing 2008, s. 34). Madeleine Löwing, 

filosofie doktor i matematikämnets didaktik och Wiggo Kilborn, universitetslektor i 

matematikdidaktik har i sin forskning visat att flera elever har svårigheter med att tolka texten 

i läromedlen. I den här uppsatsen undersöks matematikläroböcker för årkurs fyra. Detta 

utifrån att Skolverket (2015) skriver att elever som handskas själva med läroböckerna och 

räknar på i sin egen takt möter svårigheter inom matematiken. Trots forskningen består den 

största delen i matematikundervisningen av att elever handskas själva med läroboken 

(Bentley, 2003; Skolverket, 2003, se Löwing 2008, s. 34).  

 

Läromedel och läroböcker har en stor roll i den svenska matematikundervisningen. Forskning 

visar att matematikunderviningen oftast är läromedelstyrd. Läroböckernas upplägg och 

innehåll bör genomsyras av styrdokumentet och det medför att både skolor och lärare har 

förtroende för läroböckernas innehåll (Englund 2011, s. 26). Undervisningens innehåll och 

genomförande påverkas av valet av lärobok. Eftersom staten inte längre granskar 

läroböckernas innehåll, ligger kvalitetssäkringen på läraren (Skolverket 2015). En slutsats 

som kan dras utifrån ovanstående sammandrag är att studera läroböckernas innehåll och 

undersöka hur innehållet i läroboken presenteras.  

 

Ovanstående sammandrag visar att undervisningen i matematikämnet är läromedelstyrd. 

Faktorer som stödjer studien är att det idag finns ett behov av läromedelsanalyser i Sverige av 

den anledningen att myndigheterna inte längre granskar läromedlens innehåll. Av det faktum 

att matematikundervisningen är läromedelstyrd väcktes intresset av att undersöka läroböcker i 

ämnet matematik. Läromedelsanalyser bör lyftas fram och detta för att läraren har en viss 

tilltro till läroböckerna. Läroböckerna har olika upplägg vilket tyder på att matematiken 

framläggs olika i läroböckerna, detta är en faktor som påverkar undervisningen.  

Undersökningsområdet i studien är relevant för en blivande lärare, då detta påverkar läraren 

vid val av lärobok samt arbetssätt i undervisningen. Studien behandlar därför en undersökning 

och en jämförelse mellan fyra matematikläroböcker utifrån skriftliga räknemetoder för 

räknesätten addition och subtraktion av naturliga och rationella tal.  
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Denna studie avgränsar sig för att endast undersöka hur några läroböcker presenterar 

räknemetoder inom addition och subtraktion av naturliga och rationella tal i årkurs 4. 

Läroböckerna som undersökts i studien är, Matte Eldorado 4A/4B, Mondo Matematik 4A/4B, 

Matte Direkt Borgen 4A/4B och Koll på matematik 4A/4B. Avsikten med studien är att ge 

lärare en viss kunskap i didaktiskt syfte. Syftet med studien är att ge lärare stöd i 

matematikundervisningen vid val av lärobok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att analysera läroböcker i matematik för årkurs 4, med fokus på hur 

räknemetoder inom addition och subtraktion av naturliga och rationella tal presenteras i fyra 

olika läromedel. Följande frågeställningar kommer att användas i studien: 

 

 Hur presenteras räknemetoder inom addition och subtraktion av naturliga 

och rationella tal i fyra läromedel? 

 Vilka likheter och skillnader finns i innehåll och upplägg gällande 

räknemetoder i dessa läromedel?  

3. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras läromedlen och dess roll i undervisningen. Avsnittet beskriver även 

det som står i läroplanen angående räknemetoder och avslutas med en beskrivning av centrala 

begrepp som förekommer under studien. 

3.1. Läromedel och läroböcker 

Begreppet läromedel omfattar alla resurser som kan användas i en undervisningssituation 

(Skolverket 2015). Läroboken är det mest använda läromedlet i skolan. Läroboken anses vara 

ett möte mellan elever och ett ämne i skolan. I ämnet matematik är läroboken oftast ryggraden 

som löper genom hela undervisningen. Detta innebär att när läraren i 

matematikundervisningen har genomgångar vid tavlan utgår hen oftast från innehållet i boken 

(Skolverket 2015).  

Få lärare väljer att arbeta utan lärobok, detta kopplas till tre studier som genomförts. Dessa 

studier är: FSL:s (Föreningen svenska läromedelsproducenterna) enkät till lärare år 2003, den 

norska utvärderingen av grundskolereformen 1997 och den nationella utvärderingen av den 

svenska grundskolan 2003. I FSL:s enkätundersökning svarade fyra femtedelar av lärarna att 

de använder läroböcker så gott som det går i varje lektion (Leven 2003, se Englund 2011, s. 

280).  Den norska utvärderingens enkätundersökning visar nästan samma resultat som FSL:s 

enkätunderökning. Det är få lärare i undersökningen som inte använder en lärobok. I den 

svenska utvärderingen av grundskolan 2003 visar det sig att flera mellanstadielärare använder 
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sig av läroböcker jämfört med högstadielärarna (Skolverket 2004a, 2004b, 2004c, 2004d, 

Skolverket 2005a, 2005b, se Englund 2011, s. 280).  

Idag ligger kvalitetssäkringen av läroböckerna på lärarna (Skolverket 2015). Det finns ett stort 

val av läroböcker inom matematik och det resulterar i att skolor får svårt att se över alla 

läroböcker (Hög tid för matematik 2001, s. 41). I Lgr11 under rubriken ”rektorns ansvar” står 

det att ”Skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till läromedel av god kvalitet” 

(Lgr 11, s. 13). 

Sammanfattningsvis kan man utifrån ovanstående sammandrag om läromedel konstatera att 

läroböckerna har ett stort inflytande i matematikundervisningens innehåll och genomförande.  

3.2. Vad säger styrdokumentet om räknemetoder? 

I en rapport utgiven av Skolverket (rapport 221, Lusten att lära – med fokus på matematik, 

2003), framgår matematikens betydelse för medborgaren. Begrepp, metoder och modeller från 

matematik används i såväl vardags- och yrkesliv som i samhällelig och vetenskaplig 

verksamhet. Matematikkunnande ska bidra till möjligheter att påverka och delta i vårt 

samhälle (Skolverket 2003, s. 10). I Lgr11 står det att: 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper inom matematik 

och ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och 

metoder. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i 

vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser 

(Skolverket 2011, s. 55) 

Enligt Lgr11 ska eleverna i årkurs 4 – 6 använda centrala metoder för beräkning med 

naturliga tal och enkla tal i decimalform vid beräkningar med skriftliga metoder (Skolverket 

2011, s. 57). I kunskapskraven framgår det även att eleverna ska tillämpa sig matematiska 

begrepp och metoder med anpassning till sammanhanget för att utföra enkla beräkningar och 

lösa uppgifter (Skolverket 2011, s. 61). 

I kunskapskraven i slutet av årkurs sex ska eleven behärska de fyra räknesätten (addition, 

subtraktion, multiplikation och division) av naturliga tal och tal i decimalform, såväl i 

huvudet och med skriftlig metod. Detta är för att eleverna ska få välja och använda 

matematiska metoder anpassade till beräkningar, för att lösa uppgifter inom aritmetik. I Lgr11 

framgår det under rubriken centralt innehåll att eleverna skall kunna ”Centrala metoder för 

beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform… vid beräkningar med metoder” 

(Lgr11, s. 4). Det centrala innehållet i årkurs 4 – 6 är en fördjupning av det centrala innehållet 
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i årkurs 1 – 3. I slutet av årkurs tre ska eleverna kunna använda naturliga tal och deras 

egenskaper samt hur talen kan delas upp och används. Eleverna ska även använda naturliga- 

och decimaltal i vardagliga situationer och detta i samband med att eleverna kan tillämpa de 

fyra räknesättens egenskaper samt användning i olika situationer (Skolverket 2011, s. 56).  

3.3. Begreppsförklaring 

I följande avsnitt redogörs det för några begrepp som kommer att behandlas under studien. 

Begreppsförklaringen syftar till att ge läsaren en förförståelse av begreppen samt för att förstå 

studiens kontext.  

 

Läromedel – Begreppet läromedel innefattar alla de resurser som kan användas i en 

undervisningssituation. Förutom att läromedel är ett redskap för undervisningen, är det även 

en minnesbank för kunskap och kommunikation (Skolverket 2015). Dahllöf & Wallin (1969, 

s. 10) menar att läromedel är informationsförmedlande komponenter i undervisningen. Det 

kan utgöras av en lärobok eller en film etc. Även lärare är en informationsförmedlare och kan 

ses som ett läromedel (Dahllöf & Wallin (1969, s. 10) se Selander 2003, s. 218).  

Läroböcker – Begreppet läroböcker är en resurs för lärande och undervisning, ett läromedel i 

bokform (Nationalencyklopedin 2017).  

Skriftliga räknemetoder – Traditionella algoritmen för de olika räknesätten addition, 

subtraktion, multiplikation och division (Löwing 2008, s. 185). 

Algoritm – ”En metod som leder till en lösning genom stegvis användning av en på förhand 

bestämd rutin” (Löwing 2008, s. 121).  

Taluppfattning – ”En känsla för hur tal är uppbyggda och hur man kan operera med dem” 

(Löwing 2008, s. 122).  

Naturliga tal – Talen 1, 2, 3 etc. (Löwing 2008, s. 65).  

Rationella tal – ”Är samma som bråktal” (Löwing 2008, s. 266).  

Tal i bråkform – Bråk förekommer i olika situationer. Bråk kan uppfattas som ett tal, en del 

av en hel, en del av ett antal, division som metafor, en andel, en proportion, ett förhållande 

eller som en skala (Löwing 2008, s. 250).  
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 Bråk som ett tal – Utgår från att bråk är ett rationellt tal som kan storleks ordnas. 

Bråken har en bestämd plats i tallinjen, genom att dividera 2 med 5 kan man skriva 

bråket 2/5 i decimalform som 0,4 (Löwing 2008, s. 250). 

 En del av en hel – Innebär att man delar upp bråket, exempel på det: när man delar en 

pizza i bitar. Delar man pizzan i fyra bitar får man fyra fjärdedelar som kan skrivas ¼ 

+ ¼ + ¼ + ¼ (Löwing 2008, s. 250).  

 

 

 

 

 

 

Figuren visar en illustration av pizzan. 

 

 En del av ett antal – Tar man andelen 3/5 av 10 bör man se ett mönster för hur man 

kan representera de 10 kulorna. Man ordnar fem kolumner så att man kan dela kulorna 

i fem delar. Varje kolumn representerar en femtedel. Vill man ha tre femdelar väljer 

man tre kolumner (Löwing 2008, s. 251). 

     

     

     

Figuren visar fem kolumner där tre är skuggade.  

 Division som metafor – Bråket 1/5 uppfattas som 1 dividerad med 5. Detta är dock fel 

eftersom att deras betydelse är helt olikt varandra (Löwing 2008, s. 251). 

 Bråk som en andel – Andelar som ¼ översätts till procentform vilket resulterar till att 

man uttrycker sig så här: ¼ som 25/100 eller 25 % (Löwing 2008, s. 252). 

 Bråk som beskriver proportion – Till en sallad behöver man 3 msk olja och 1 msk 

vinäger. Man kan då säga att proportionen vinäger är 1/3 eller 2/6. Bråk kan skrivas på 

ett rad olika sätt, med hjälp av förkortningar eller förlängningar (Löwing 2008, s. 

253). 
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 Bråk som anger skala – Skalan 3:5 motsvarar 3/5 i verkligheten (Löwing 2008, s. 

253). 

 Bråk som anger förhållande – Fördelar man 700 kr i förhållandet 2 till 5 skriver man 

2/7 av 700kr (Löwing 2008, s. 253). 

Decimaltal – Ett tal som kan skrivas i decimalform, t.ex. 0,1 (Löwing 2008, s. 244). 

Decimaltecknet skrivs efter ental och har en avgörande betydelse. Första siffran efter tecknet 

står för tiondelar, andra för hundradelar (Bentley & Bentley 2016, s. 82). 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

I avsnittet redogörs det för professor Basil Bernsteins teoretiska begrepp som utgångspunkt 

för innehållsanalysen. Avsnittet redogör även för ämnesdidaktiska begrepp och skriftliga 

räknemetoder som behandlas under jämförelsen mellan de jämförda läromedlen.  

4.1. Innehållsanalytisk teori 

Den teoretiska utgångspunkten för läromedelsanalysen utgår från Basil Bernsteins tre 

teoretiska begrepp: klassifikation, inramning och sekvenser (Bernstein 2000). Begreppen är 

inte till för ämnet matematik, däremot följer en beskrivning längre ner av hur begreppen 

används som analysverktyg.  

Begreppet klassifikation kan beskrivas som uppdelning mellan kategorier (Bernstein 2000, s. 

6). Begreppet inramning är innehållet i ett undervisningssammanhang, i detta fall en lärobok. 

Begreppet redogör för vad som kommer först i läroboken och vad som följer näst, det innebär 

formen och innehållet. Begreppet redogör för innehållet i ordningsföljd. Begreppet sekvenser 

innebär att innehållet presenteras på ett visst sätt (Bernstein 2000, s. 12).  

Dessa tre begrepp kommer att användas vid analys av läroböckerna. För att Basil Bernsteins 

begrepp ska kunna behandlas under studien kommer det krävas att de definieras för just denna 

studie på följande sätt:  

 Med klassifikation avses i denna studie de förklaringar för hur innehållet i 

läroböckerna är upplagda.  

 Med inramning menas hur innehåll och uppgifter presenteras i läroboken. Exempel på 

detta är hur många uppgifter som behandlar addition/subtraktion inom naturliga och 

rationella tal och vilka strategier inom skriftliga räknemetoder som presenteras samt 

hur många gånger det sker. Begreppet inramning förklarar även ifall uppgiften har en 

tydlig förklaring för hur eleven ska förhålla sig vid eventuella operationer.  

 Begreppet sekvenser innebär i studien hur många uppgifter som rör naturliga- och 

rationella tal med addition och subtraktion och i vilken följd detta sker.  

4.2. Ämnesdidaktiska begrepp  

Begreppet ämnesdidaktik innebär ”läran om konsten att undervisa i ett ämne” (Liu 2017). 

Matematikdidaktik är en pedagogisk teori om undervisning och lärande i matematik som en 
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social och kulturell praktik (Engström 1997, s. 71). Nedan följer några ämnesdidaktiska 

begrepp som man stöter på under studien. För att kunna svara på studiens forskningsfrågor 

kommer begreppen subtraktion, addition och bråk att redas ut. 

4.2.1. Subtraktion 

Subtraktion omfattar tre olika strategier, ta bort, komplettera (lägga till) och jämföra. 

Madeleine Löwing, filosofie doktor i matematikämnets didaktik menar att behärska 

subtraktion innebär att eleverna i ett tidigt stadium tillägnar sig ett bra förhållandessätt till 

subtraktion så att kunskapen senare kan generaliseras. Eleverna bör därför med säkerhet 

kunna utföra räkningar med hjälp av de grundläggande räknelagarna och 

subtraktionsstrategierna samt behärska en algoritm för att subtrahera två tal med skriftlig 

metod (Löwing 2008, s. 69).   

4.2.2. Addition 

Att behärska addition innebär att eleverna kan utföra additionsoperationer på en rad olika sätt.  

Dessa olika sätt omfattar strategier. Vissa strategier fungerar bra för stunden och andra 

strategier bygger på matematiska lagar och leder vidare (Löwing 2008, s. 70). Addition 

omfattar 3 olika strategier: räkna från början (räkna alla), räkna från första termen och räkna 

från största termen. 

4.2.3. Begreppet bråk i skolan 

Det läggs inte ned tillräckligt med tid på bråkräkning i undervisningen för att lösa alla de 

typer av vardagsproblem som har anknytining till bråk. Det krävs ett mer målinriktad arbete 

med bråkens olika aspekter (Löwing 2008, s. 253).  Forskare som Wiggo Kilborn och Natalia 

Karlsson skriver att det har under flera år skett en övergång från bråktal till decimaltal. 

Additionen 1/2 + 1/4 beräknas istället som 0,5 + 0,25 = 0,75. Anledningen till att man börjat 

omvandla bråket till decimaltal är för att bråk inte används lika ofta i vardagen (Karlsson & 

Kilborn 2015, s. 92). Ett annat skäl till att bråkräkningen tonas ned är att det anses vara svårt. 

Lärare försöker undvika problemen med bråkräkning genom att övergå till decimalform. De 

är då inte medvetna om att omvandlingen till decimaltal är endast ett sätt att skriva bråk på 

(Löwing & Kilborn 2002, s. 353). Det är däremot viktigt att eleverna behärskar bråkräkning 

för att de ska kunna gå vidare till andra matematiska områden, exempelvis algebra. 

Bråkräkning är en konkretisering av algebraiska operationer (Karlsson & Kilborn 2015, s. 
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92). Nedan följer teorier för hur addition och subtraktion av rationella tal kan utföras på ett 

rad olika sätt: 

 

 Addition och subtraktion av bråk med samma nämnare innebär att bråken 2/7 + 3/7 

kan skrivas som 5/7 och 5/7 - 2/7 kan skrivas som 3/7 (Karlsson & Kilborn 2015, s. 

92).  

 Förlängning och förkortning samt addition och subtraktion av bråk innebär att man 

kan dela upp bråket på olika sätt.  

   

1/3 av rektangeln är skuggad. 

Rektangeln är skuggad med 1/3, men man kan även dela på den på olika sätt. 1/3 = 2/6. 

 

   

   

2/6 av rektangeln är skuggad. 

 Blandad form innebär att additionen 4/5 + 2/5 ger summa större än 1. Summan blir 6/5 

som kan skrivas som 1 1/5.  

 

4.3. Skriftliga räknemetoder 

Nedan följer exempel på skriftliga räknemetoder i studien. 

4.3.1. Standardalgoritm 

Standardalgoritm (uppställning) den metod som används mest i Sverige. Standardalgoritm 

innebär att eleverna ställer upp talen under varandra och därefter subtrahera/addera varje tal 

sort för sig. Man börjar räkningen från höger, ental för sig och tiotal för sig etc. (Bentley & 

Bentley 2011, s. 126).  
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Standardalgoritm (Löwing 2008, s. 136). 

 

I figuren framställs lånemetoden som är en av de vanligaste metoderna för subtraktion. För att 

subtrahera talet 4 med 7 behöver man ”låna” ett tiotal från 2:an och stryka över 2 för att sätta 

en tia ovanför entalet 4. I entalskolumner har man då 10 + 4 = 14 och 14 – 7 = 7. I 

tiotalskolumnen har man en 1:a efter en struken 2:a vilket ger 1 – 4. Man får då låna ett tiotal 

från 3:an. I sista spalten har man en tiotalsspalt som är 10 + 1 = 11 och 11 – 4 = 7. I 

hundratalsspalten blir den överstrukna 3:an 2. Detta ger 2 – 1 = 1 (Löwing 2008, s. 136).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Standardalgoritm (Löwing 2008, s. 127) 

 

I figur 2 följer beräkningen 256 + 175 som är en vanlig algoritm inom addition. Man börjar 

från höger och adderar 6 + 5. Svaret 11 delas sedan upp i två delar: en entalsdel 1 som skrivs 

som delsumman i enhetskolumnen och ett tiotal, 1, som skrivs som minussiffra i 

tiotalskolumnen. Nästa steg blir att addera 1, 5 och 7 som blir 13. Svaret 13 delas sedan upp i  

två delar: en 3:a som skrivs i tiotalskolumnen och en minnessiffra som skrivs i 

hundratalskolumnen. Slutligen adderar man 1, 2 och 1 som blir 4 (Löwing 2008, s. 127).  

 

Figur 1 och figur 2 visar hur två operationer kan räknas med naturliga tal av skriftliga 

räknemetoder. Detta genom att subtrahera och addera två tal skriftligt (Löwing 2008, s. 125).   

4.3.2. Talsortsmetoden  

I talsortsmetoden skall talsorterna beräknas var för sig, man delar upp talen i ental, tiotal och 

hundratal (Bentley & Bentley 2011, s. 50).  
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 Exempel 1: 358 + 169 (300 + 50 + 8) + (100 + 60 + 9). Därefter adderar man entalen 

för sig, tiotalen för sig själv och hundratalen för sig själv: (8 + 9) + (50 + 60) + (300 + 

100). Delresultaten 17 ental, 11 tiotal och 4 hundratal omvandlas: 17 + 110 + 400 = 7 

+ (10 + 10) + (100 + 400) = 527. 

 Exempel 2: 351 - 141 (300 + 50 + 2) + (100 + 40 + 1). Därefter subtraherar man 

entalen för sig, tiotalen för sig själv och hundratalen för sig själv: (2 – 1) + (50 – 40) + 

(300 – 100). Delresultaten 1 ental, 1 tiotal och 2 hundratal omvandlas 1 + 10 + 200 = 

211.  

4.3.3.  Kompensationsberäkning 

Kompensationsberäkning går ut på att förenkla termen till närmaste tiotal och sedan utgöra 

beräkningen av talet. I slutskedet kompenseras talet med förändringen som skedde i början av 

beräkningen (Bentley & Bentley 2011, s. 126).  

 Exempel 1: 45 – 16 = [45 – 5 = 40; 40 – 16 = 24; 24 + 5] = 29 

 Exempel 2: 45 + 16 = [45 - 5 = 40; 40 + 16 = 56; 56 + 5]= 61 

4.4. Teorireflektion 

Basil Bernstein (2000) har konstruerat tre teoretiska begrepp som är grunden för studiens 

innehållsanalys. Dessa tre begrepp är utgångspunkt för analysen av läromedlen. Begreppen 

klassifikation, inramning och sekvenser analyserar läroböckernas innehåll och upplägg 

gällande matematikområdet skriftliga räknemetoder.  

Löwing (2002, 2008), Kilborn (2002, 2015) & Karlsson (2015) har främst fokuserat på 

ämnesdidaktiska begrepp som addition, subtraktion och bråk. Madeleine Löwing, lyfter fram 

vikten av additions- och subtraktionsberäkningar samt skriftliga räknemetoder. Löwing 

tillsammans med Kilborn (2002) samt Karlsson & Kilborn (2015) lyfter upp betydelsen av 

rationella tal i matematikundervisningen. För att kunna svara på studiens forskningsfrågor bör 

dessa ämnesdidaktiska begrepp förklaras för att kunna förstå och hänga med i studiens 

resultat och analys.  

Ovan nämnda teorier och begrepp är relevanta i studien. 

 

 



 13 

5. Tidigare forskning 

I följande avsnitt representeras forskning kring räknemetoder, läromedel samt 

innehållsanalys. Avsnittet avslutar med en kort sammanfattning av alla vetenskaliga artiklar, 

forskningsbaserade böcker och avhandlingar. Forskningstexterna som behandlas i studien är: 

5.1. Skriftlig addition och subtraktion 

I boken Grundläggande aritmetik sammanställs Madeleine Löwings forskning om bland 

annat skriftlig addition och subtraktion. Madeleine Löwing, menar att skriftliga räknemetoder 

för de fyra räknesätten tillhör de allra viktigaste metoderna i en individs vardag. För att kunna 

utföra en beräkning skriftligt krävs det en god taluppfattning (Löwing 2008, s. 125).  En god 

taluppfattning innebär att man har en känsla för hur talen är uppbyggda så att man kan räkna 

flytande med talen utan att behöva reflektera över dem. En förutsättning för det är att eleverna 

ska kunna operera med tal och förstå deras egenskaper för att sedan kunna behärska additions- 

och subtraktionsoperationer, vilket är en viktig del av taluppfattningen (Löwing 2008, s. 67).  

5.2. Reflektivt tänkande i matematik – om elevers 

konstruktioner av bråk 

Arne Engströms avhandling Reflektivt tänkande i matematik – om elevers konstruktioner av 

bråk syftar till att studera elevers konstruktioner av bråk. I undersökningen konstateras det för 

att ett bråk måste ses dels som ett par av tal och dels som ett enskilt tal. Elevernas tidigare 

erfarenheter av tal leder till att de inte uppfattar att bråk är ett tal. Eleverna kan sedan tidigare 

storlekssortera naturliga tal men när de ska storlekssortera bråktal för de svårt eftersom ett 

bråktal kan skrivas på flera olika sätt, såsom 1/5, 2/10, 0,2, 0,20 osv. Eleverna har svårigheter 

med att förstå bråktal och decimaltal, eleverna upplever svårigheter när de omvandlar bråktal 

till decimaltal eller när ett bråk ska omvandlas mellan olika enheter (Engström 1997, s. 83).  

 

Redan i årkurs fyra vidgas talområdet från naturliga tal till att även omfatta rationella tal, 

alltså tal i bråkform och decimalform. Arne Engström menar att räkning med tal i 

decimalform har fått ersätta räkning med tal i bråkform. Forskning menar att detta har 

motiverats med att eleverna möter tal i decimalform i större utsträckning än tal i bråkform 

(Engström 1997, s. 98).   
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5.3. Textbooks in mathematics education – a study of 

textbooks as the potentially implemented curriculum 

Monica Johansson definierar begreppet lärobok i matematikundervisningen utifrån Strays 

definition: 

[…] a book designed to provide an authoritative pedagogic version of an area of knowledge 

(Stray 1994, s. 2 se Johnsson 2003, s. 20).  

Avhandlingen syftar till att undersöka kopplingen mellan styrdokumentet och 

matematikläroböcker. I studien konstaterar forskaren att läroböckerna har en viktig roll i 

matematikundervisningen, Johansson uttrycker sig på följande sätt: 

Textbooks play an important role in mathematics education beacuse of their close relation to 

classroom instruction. They identify the topics and order them in a way students should explore 

them. They also attempt to specify how classroom lessons can be structured with suitable 

exercises and activities (Johansson 2003, s. 20).  

I Sverige är matematikundervisningen baserad på läroböcker. Tidigare har Sveriges 

utbildningsmyndighet uttryckt oro över att matematikundervisningen är alltför strakt beroende 

av läroböckerna. Man kan ställa sig frågan och fundera över av vilken anledning de tycker att 

detta är oroväckande (Johansson 2003, s. 75). En slutsats av det kan vara att läroböckerna inte 

helt presenterar läroplanens mål. Monica Johansson menar att författarna till läroböckerna kan 

tolka läroplanens mål olika och det resulterar i att det kan bli stora skillnader när det gäller 

läroböckernas upplägg samt innehåll (Johansson 2003, s. 74).  

I avhandlingen beskriver Monica Johansson att det finns ett typiskt upplägg i läroböckerna 

som är följande: instruktion, exempel och uppgifter. Instruktionerna guidar eleverna igenom 

kapitlet och består oftast av några uppgifter. Dessa exempeluppgifter är som stöd till eleverna 

när de utför beräkningar av uppgifterna. I läroboken är uppgifterna ofta graderade, från enkla 

till mer svåra (Love & Prim 1996, se Johnsson 2003, s. 21).  

5.4. Val av tidigare forskning 

Madeleine Löwing (2008) och Arne Engström (1997) har främst fokuserat i sina 

undersökningar mot ämnesdidaktik i matematik. Forskarnas resultat visar vikten av begreppen 

skriftliga räknemetoder och rationella tal. Engström (1997) beskriver i sin avhandling, 

elevernas svårigheter med tal i decimalform och bråkform och redogör för anledningar till 

varför grundskolelever har svårigheter med att uppfatta ett bråktal samt bråktalsräkning. Detta 

kopplas till Monica Johansson (2003) som belyser i sin avhandling lärobokens betydelse för 

matematikundervisningen. I avhandlingen konstaterar Johansson (2003) att 
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matematikundervisningen i Sverige är läromedelstyrd och detta resulterar i att elever oftast får 

lära sig matematik genom att räkna uppgifterna i läroboken. Johansson har även konstruerat 

en modell som beskriver hur en lärobok är upplagd, innehållsmässigt. Ovanstående 

forskningen visar hur viktigt det är med räknemetoder av naturliga och rationella tal i 

matematikundervisningen, som oftast är läromedelstyrd. Dessa studier är relevanta att ha i 

beaktande för att kunna vara kritiskt i förhållningssättet.  
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6. Material och metod 

Detta avsnitt redogör för studiens undersökningsmetoder, urval och genomförande. Studien 

genomförs med hjälp av en innehållsanalys med kvantitativ och kvalitativ ansats. Avsnittet 

redogör även för etiska ställningsantaganden.  

6.1. Undersökningsmetod  

Utgångspunkten för denna studie är en läromedelsanalys. Syftet med studien är att analysera 

läromedel för att undersöka hur de fyra läroböckerna presenterar skriftliga räknemetoder inom 

addition och subtraktion av naturliga och rationella tal. Studiens andra forskningsfråga 

besvarar vilka likheter och skillnader finns det i innehåll och upplägg gällande detta område i 

dessa läromedel. Dessa två forskningsfrågor kommer att besvaras med hjälp av en 

innehållsanalys, en kvantitativ metod med kvalitativ ansats.  

Valet av studiens metod hänger samman med studiens syfte och teoridel. En del teorier 

fungerar ihop med kvantitativa metoder och andra fungerar bättre tillsammans med kvalitativa 

metoder (Eliasson 2013, s. 21). (Eliasson 2013, s. 30) menar vidare att det är en fördel att 

kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder. I en undersökning går det att ha kvalitativa 

analyser även om tonvikten ligger på kvantitativa metoder. Genom att kombinera olika 

metoder täcker man studiens olika infallsvinklar och ger undersökningen olika slags 

information. Det ger en fullständig bild än vad en metod kan göra. Studien genomförs i form 

av kvantitativ undersökning men för att gå in på djupet kombineras några faser med 

kvalitativt inslag. Att välja rätt metod handlar om att utforma ett verktyg som tar fram de 

uppgifter som undersökningen kräver (Eliasson 2013, s. 31). 

6.2. Urval 

De läroböcker som ingår i studien har valts utifrån vissa kriterier. Val av lärobok har skett 

genom VFU observationer samt kontakt med olika förlag. Läroböckerna som används i 

studien är Matte Eldorado 4A/4B, Matte Direkt Borgen 4A/4B, Mondo matematik 4A/4B och 

Koll på matematik 4A/4B.  

I forskningsstudien Nordic research in mathematics education visas läroböckerna Matte 

Eldorado och Matte Direkt Borgen vara de två läroböckerna som mest används i skolan 

(Winsløw 2008).  
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6.2.1. Sammanställning av läromedel 

Lärobok Förlag Utgivningsår Antal sidor 

Matte Eldorado 

4A/4B 

Natur & Kultur 2011 318 

Matte Direkt Borgen 

4A/4B 

Bonniers & Sanoma 

Utbildning 

2003 320 

Mondo Matematik 

4A/4B 

Gleerups 2016 318 

Koll på matematik 

4A/4B 

Sanoma Utbildning 2015 288 

Tabell 1. Läroböcker i matematik som används i studien.  

6.3. Pilotstudie 

Innan innehållsanalysen genomfördes ett pilottest på läroboken Matte Direkt Borgen som 

finns med i studien. Pilotstudien fick analysredskapet att ändras och omformuleras utifrån 

resultatet. Längre ner i avsnittet redovisas det för hur analysredskapet ändrades. Pilottestet 

fungerade som ett verktyg för hur uppgifterna skulle kunna räknas och det gav det slutliga 

redskapet som har en stor betydelse av studiens analys. Pilotstudier kan genomföras för att 

säkerställa kvalitén i analysredskapet (Ahrne & Svensson 2015, s. 35).   

6.4. Genomförande  

Val av lärobok bestämdes efter VFU observationer och läroböckerna lånades från ett 

bibliotek. Därefter utarbetades ett analysredskap utifrån Basil Bernsteins tre teoretiska 

begrepp. 

 

Steg 1 Antal sidor och antal uppgifter i läroboken samt urval uppgifter och urval sidor.  

Steg 2 Uppgifter klassificerat efter addition och subtraktion inom skriftliga 

räknemetoder. 

Steg 3 Uppgifter klassificerat efter addition och subtraktion inom naturliga och rationella 

tal. 
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Steg 4 Strategier klassificerat efter skriftliga räknemetoder som presenterar addition och 

subtraktion av naturliga tal. 

Steg 5 Strategier klassificerat efter skriftliga räknemetoder som presenterar addition och 

subtraktion av rationella tal.  

Steg 6 Vilka formuleringar använder läroboken för att eleverna skall kunna använda 

skriftliga räknemetoder. 

Steg 7 Finns det tydliga mål med uppgifterna? 

Tabell 2. Analysredskap. 

 

Analysredskapet är utformat utifrån Bernsteins begrepp: klassifikation, ramar och sekvenser. 

Steg 1, 2 & 3, innehåller förklaringar för hur innehållet i läroböckerna framställs, bland annat 

hur många uppgifter det finns. I steg 2 och 3 får man ta del av sekvenseringen som redogör 

för hur många uppgifter det finns i varje delområde. Steg 4 och 5 redogör för vilka strategier 

eleverna använder sig av vid en beräkning. Steg 4, 5 & 6 är redogörelse för hur uppgifterna 

presenteras, vilket inramning innebär i studien.  

Läroböckerna A och B analyserades och i urvalet av uppgifterna räknades även diagnoser och 

extrauppgifter. Steg 1, 2 och 3 redogör för antal sidor, detta för att få en bild över hur många 

uppgifter och sidor som boken består av i samband med hur många sidor som omfattar 

skriftliga räknemetoder inom subtraktion och addition. Alla uppgifter räknades utifrån samma 

kriterier för att resultatet ska bli trovärdigt. Uppgifterna räknades på så sätt att ifall en uppgift 

hade tre uppgifter som behövdes räkna ut, t.ex. 1a, 1b och 1c räknades uppgifterna som tre 

stycken och inte en.  

I steg 4 & 5 redogörs det för strategier som används för att lösa uppgifterna. Antal uppgifter 

per strategi räknas och sammanställs.  

I steg 6 & 7 redogörs det för formuleringar som läroböckerna använder sig av och steg 7 

redogör för ifall läroböckerna beskriver vilka mål uppgifterna har.   

6.5. Innehållsanalys 

Innehållsanalysen kan antingen göras kvantitativt eller kvalitativt. Det går även att använda 

båda metoderna. Innehållsanalysen används för att analysera texter i flera olika metoder 

(Danielson 2017, s. 285). För att svara på studiens forskningsfrågor behövs det både en 

kvantitativ och kvalitativ ansats.  
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I boken Textens mening och makt sammanställs Bergstörm & Boréus forskning om begreppet 

innehållsanalys. Forskarna menar att begreppet innehållsanalys används för analyser där 

tillvägagångssättet består i att kvantifiera, dvs. räkna och mäta företeelser i texten (Bergström 

& Boréus 2012, s. 50). Denna metod används för att besvara forskningsfrågan om hur 

räknemetoder inom addition och subtraktion av naturliga och rationella tal presenteras i 

läroböckerna. Under genomförandet av innehållsanalysen räknades totala antal uppgifter i 

varje lärobok samt urvalsuppgifter för studiens resultat.  

Innehållsanalysen kan även användas för att beskriva textinnehåll och då görs en skillnad 

mellan kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys (Bergström & Boréus 2012, s. 50). För att 

besvara den andra forskningsfrågan om vilka likheter och skillnader det finns i innehåll och 

upplägg gällande räknemetoder i läromedlen används en kvalitativ ansats för att kunna 

undersöka hur formuleringarna presenteras i varje lärobok.  Analysredskapet som presenteras 

i tabell två består av sju steg. Steg sex i analysredskapet redogör för läroböckernas val av 

formulering där den kvalitativa ansatsen tar avstamp.  

Innehållsanalysens styrka ligger i att skapa överblick över större material och sedan kunna ha 

ett underlag för att jämföra. Materialet behöver däremot i ett tidigt skede samlas in och 

avgränsas för att få en uppfattning för vilka texter som kan ge relevant information 

(Bergström & Boréus 2012, s. 54). Tidigt i uppsatsprocessen tog jag kontakt med olika förlag 

för att få veta vilka läroböcker som används mest i matematik undervisningar för en årkurs 4.  

Jag började även tidigt söka efter studier som redogör för vilka läroböcker som används mest 

i Sverige. Winsløws (2008) forskningsstudie Nordic research in mathematics education som 

presenteras i studiens urval visar att läroböckerna Matte Eldorado och Matte Direkt Borgen är 

de två läroböckerna som mest används i skolan. Efter att ha samlat ihop materialet kunde jag 

sätta mig in i läroböckernas innehåll. 

I analysen behöver man konsturera ett analysinstrument som belyser vad som noteras i 

materialet. Det är bra att bekanta sig med sitt material genom att läsa delar av det. Därefter 

skissar man analysinstrumentet för att pröva det på delar av materialet. Vidare när man hittat 

ett analysinstrument som fungerar utför man en pilotstudie som innebär att man genomför en 

liten provanalys exakt i enlighet med det man vill studera (Bergström & Boréus 2012, s. 55). 

Studiens analysredskap presenteras i tabell två. Analysredskapet bearbetades och 

omformulerades efter en pilotstudie som redovisas ovan. Ändringarna bestod av bland annat 

att omformulera och förtydliga de olika stegen.  
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6.5.1. Genomförande av innehållsanalysen 

För att få en uppfattning om hur läroböckerna presenterar räknemetoder inom addition och 

subtraktion av naturliga och rationella tal har jag räknat tre gånger om i varje lärobok, för att 

få en rättvis bild.  Genomförandet av innehållsanalysen utfördes av varje enskild bok. 

Genomförandet fick ske sida för sida i respektive bok. Därefter har en analys för varje enskild 

uppgift utförts med hjälp av räknemetoderna och strategierna som nämnts i studiens bakgrund 

och teoridel. Även extra uppgifter och diagnoser räknades in i studien, däremot ansågs 

problemlösningsuppgifter som rör addition och subtraktion inte som urvalsuppgifter för 

studien. 

Matte Eldorado 4A & 4B var den första serie läroboken som analyserades, sida för sida och 

kapitel för kapitel. Därefter analyserades varje bok. Varje uppgift och urvalsuppgift skrevs 

ned och jag antecknade hur uppgifterna var formulerade, vilket framgår i tabellerna 8-11. De 

uppgifter som utmärkte sig i framställningen som en räknemetod kategoriserades utifrån 

studiens teoretiska utgångspunkt som redogör för de olika räknemetoderna.  

6.6. Analysmetod 

Studien behandlar tre grundläggande arbetssätt som bemöter problem och gör dem hanterbara. 

Det första arbetssättet är sortera, som bemöter kaosproblemet, dvs. bemöter oordning och 

överskådlighet. Genom att sortera materialet lyckas man få ordning på sin analys (Ahrne & 

Svensson 2016, s. 220).  

Det andra arbetssättet är att reducera empiri, som bemöter representationsproblemet, dvs. att 

det är omöjligt att visa allt. Genom att beskära och sålla materialet lyckas man skapa en god 

grund för att framföra något väsentligt (Ahrne & Svensson 2016, s. 220).  

Det sista arbetssättet innebär att argumentera och bemöter auktoritetsproblemet. 

Auktoritetsproblemet innebär att göra sig hörd i forskarsamhället, vikten ligger i att kunna 

argumentera med hjälp av materialet snarare än att enbart redovisa det (Ahrne & Svensson 

2016, s. 220).  

6.7. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Denna underökning begränsar sig till att endast undersöka dessa läromedel: Matte Eldorado 

4A + 4B (Olsson & Forsbäck 2011), Mondo Matematik 4A + 4B (Brorsson 2016), Matte 

Direkt Borgen 4A + 4B (Andersson, Picetti & Sundin 2003) och Koll på Matematik 4A + 4B 

(Björklund & Dalsmyr 2015).  
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All vetenskap bygger på förtroende. Forskningens trovärdighet ligger bland annat i 

möjligheterna att generalisera. Det innebär att säga något om en annan miljö än det som har 

studerats (Ahrne & Svensson 2016, ss. 26-27). Reliabilitet och validitet är 

forskningsmetodiska begrepp som bemärker undersökningens kvalitet. Reliabiliteten mäter 

studiens kvalité och validiteten mäter det man avser att mäta (Stukat 2005, s. 133). (Stukat 

2005, s. 136) menar vidare att man bör ställa sig frågan: Undersöker jag det jag verkligen vill 

undersöka och inget annat? För att förstärka reliabiliteten krävs det att analysverktyget är 

pålitligt. Genom att omformulera och redigera analysredskapet vid pilotstudien 

uppmärksammades formuleringarna i verktyget. Varje steg i analysredskapet räknades tre 

gånger för att vara helt säker och för att tillförlitligheten skulle vara högre.  

Reliabiliteten är en nödvändig förutsättning för validiteten. Ifall mätinstrumentet mäter dåligt 

(dålig reliabilitet) kan man inte mäta det man verkligen vill mäta (studiens validitet). Men det 

räcker inte att reliabiliteten är hög, man kan ändå mäta fel. Det är viktigt att ställa sig 

frågorna: Hur pålitligt är resultatet? Vilka felkällor känner man till? Ett framhållande av 

studiens brister ger ett kännetecken på en god vetenskaplig uppsats (Stukat 2005, s. 138). För 

att studien ska få en ökad tillförlitlighet har metodvalet, urvalet och genomförandet beskrivits 

tydligt så att en person som inte är insatt i läromedelsanalyser kan göra det genom studiens 

beskrivningar av genomförandet.  
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7. Resultat och analys 

Detta avsnitt presenterar resultatet av de analyserade läroböckerna. Studien presenterar 

resultatet genom att beskriva de olika tabellerna som skapades under analysredskapet. I 

analysen kopplas resultatet till studiens teoridel och forskningsavsnitt.  

7.1. Antal sidor och uppgifter  

Tabellen redogör för läroböckernas totala antal sidor och uppgifter. Tabellen visar även 

läroböckernas uppgifter som behandlar studiens undersökning. 

   

Läroböcker Tot. antal sidor Tot. Antal 

uppgifter 

Urval 

uppgifter 

Andel 

urvalsuppgifter 

Matte Eldorado 

4A+4B 

318 3196 429 13 % 

Mondo 

matematik 

4A+4B 

318 3169 365 12 % 

Matte direkt 

borgen 4A+4B 

320 2685 351 13 % 

Koll på 

matematik 

4A+4B 

288 1951 217 11 % 

Tabell 3: Läroböckernas totala sidor samt urval.  

Utifrån tabellen kan man konstatera att Matte Eldorado 4A+4B hade flest uppgifter som 

berörde räknemetoder inom addition och subtraktion för naturliga tal och rationella tal. Matte 

Eldorado hade 429 uppgifter av 3196 totala uppgifter vilket gav andelen 13 %. Minst 

uppgifter hade Koll på matematik 4A+4B med 217 uppgifter av 1951 totala uppgifter.  

7.2. Uppgifter klassificerat efter addition och subtraktion  

För att få förståelse för matematiskaberäkningar behöver eleverna behärska de fyra 

räknesätten. I forskningsavsnittet redogörs det för att skriftliga räknemetoder för de fyra 

räknesätten tillhör de allra viktigaste metoderna i en individs vardag (Löwing 2008, s. 125). 

Tabellen redogör just därför för läroböckernas andel av uppgifter som berör skriftliga 

räknemetoder inom addition och subtraktion.  
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Läroböcker Addition Subtraktion 

Matte Eldorado 4A+4B 212 217 

Mondo Matematik 4A+4B 204 161 

Matte Direkt Borgen 4A+4B 182 169 

Koll på matematik 4A+4B 100 117 

Tabell4: Läroböckernas antal uppgifter inom addition och subtraktion. 

Tabellen redovisar för urvalsuppgifterna för studien. Tabellen visar att det varierar mellan 

antal uppgifter för addition och subtraktion. Läroböckerna Matte Eldorado och Koll på 

matematik innehöll flera uppgifter inom subtraktion. Mondo matematik och i Matte Direkt 

Borgen innehåller flera uppgifter med addition än subtraktion. Basil Bernsteins teoretiska 

begrepp klassifikation förklarar för hur innehållet är upplagd och detta utifrån formuleringar 

och antal uppgifter.  

7.3. Uppgifter klassificerat efter addition och subtraktion 

av naturliga och rationella tal  

Tabellen redogör för läroböckernas uppdelning av addition och subtraktion inom naturliga 

och rationella tal.  

Läroböcker Addition av 

naturliga tal 

Subtraktion av 

naturliga tal 

Addition av 

rationella tal 

Subtraktion av 

rationella tal 

Matte Eldorado 

4A+4B 

156 153 61 104 

Mondo 

Matematik 

4A+4B 

112 103 81 69 

Matte Direkt 

Borgen 4A+4B 

182 179 0 0 

Koll på 

matematik 

4A+4B 

100 117 0 0 

Tabell 5: Antal uppgifter som berör naturliga- och rationella tal. 

 

Tabellen visar fördelningen mellan naturliga tal och rationella tal. I teoriavsnittet redogörs det 

för Basil Bernsteins teoretiska begrepp.  Begreppet sekvenser innebär i denna studie för 

uppdelningen av naturliga och rationella tal. Det vill säga hur många uppgifter det finns som 

rör addition och subtraktion med naturliga och rationella tal.  
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Läroböckerna Matte Eldorado och Mondo Matematik innehåller räknemetoder inom addition 

och subtraktion för både naturliga tal och för rationella tal.  I läroböckerna Matte Direkt 

Borgen och Koll på matematik finns det inga uppgifter som innehåller addition och 

subtraktion av rationella tal.  

7.4. Strategier klassificerat efter addition och subtraktion 

av naturliga tal 

Tabellen redogör för läroböckernas olika strategier inom addition och subtraktion. 

Strategierna är metoder för att lösa de urvaluppgifter av naturliga tal som valts för studien.  

Läroböcker Strategier Addition Subtraktion 

Matte Eldorado 

4A+4B 

Mellanled 

Tallinje 

Uppställning 

Valbar 

59 

12 

6 

73 

44 

17 

12 

51 

Mondo Matematik 

4A+4B 

Mellanled 

Tallinje 

Uppställning 

Valbar 

0 

0 

52 

60 

0 

0 

54 

49 

Matte Direkt Borgen 

4A+4B 

Mellanled 

Tallinje 

Uppställning 

Valbar 

77 

0 

45 

60 

62 

12 

40 

65 

Koll på Matematik 

4A+4B 

Mellanled 

Tallinje 

Uppställning 

Valbar 

44 

0 

36 

20 

33 

0 

63 

21 

Tabell 6: Strategier vid addition och subtraktion av naturliga tal. 

Tabellen redogör för strategier som används för att lösa urvalsuppgifterna. Basil Bernsteins 

teoretiska begrepp inramning redogör för vilka strategier inom skriftliga räknemetoder som 

presenteras och hur många gånger det sker.  

I Matte Eldorado 4A + 4B övervinner strategin ”valbar” i både addition och subtraktion. Det 

innebär att eleverna får välja vilken metod de vill lösa uppgiften med. Strategin som används 

minst i läroboken Matte Eldorado är ”uppställning”. Även i läroboken Mondo Matematik 4A 

+ 4B övervinner strategin ”valbar” i addition däremot innehåller läroboken flera 
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subtraktionsuppgifter med strategin ”uppställning”. Strategierna ”mellanled” och ”tallinje” 

presenteras inte i boken. Matte Direkt Borgen 4A + 4B innehåller flest uppgifter inom 

addition med strategin ”Mellanled” och inga alls med strategin ”tallinje”. I läroboken 

övervinner strategin ”valbar” i uppgifter med subtraktion och få uppgifter består av strategin 

”tallinje”, med 12 uppgifter. Även i läroboken Koll på matematik 4A + 4B övervinner 

strategin ”mellanled” i addition och strategin ”tallinje” finns inte alls med. När det gäller 

uppgifter med subtraktion övervinner strategin ”uppställning” och även i övningar med 

subtraktion finns det inga uppgifter med tallinjen.  

7.5. Strategier klassificerat efter addition och subtraktion 

av rationella tal 

Tabellen redogör för läroböckernas olika strategier inom addition och subtraktion. 

Strategierna är metoder för att lösa de urvaluppgifter av rationella tal som valts för studien.  

Läroböcker Strategier Addition Subtraktion 

Matte Eldorado 

4A+4B 

Bråk med samma nämnare 

Förlängning & förkortning 

 Blandad form 

Uppställning 

Tallinje 

Valbar 

Mellanled 

10 

0 

8 

8 

1 

18 

16 

10 

0 

4 

5 

1 

26 

22 

Mondo Matematik 

4A+4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bråk med samma nämnare 

Förlängning & förkortning 

 Blandad form 

Uppställning 

Tallinje 

Valbar 

Mellanled 

24 

0 

2 

45 

0 

4 

0 

16 

0 

2 

45 

16 

4 

0 

Matte Direkt Borgen 

4A+4B 

Bråk med samma nämnare 

Förlängning & förkortning 

 Blandad form 

Uppställning 

Tallinje 

Valbar 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Mellanled 0 0 

Koll på Matematik 

4A+4B 

Bråk med samma nämnare 

Förlängning & förkortning 

 Blandad form 

Uppställning 

Tallinje 

Valbar 

Mellanled 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Tabell 7: Strategier som presenteras vid addition och subtraktion av rationella tal. 

 

Tabellen presenterar läroböckernas strategier för rationella tal, där två böcker inte har med 

det.  

7.6. Formuleringar i läroböckerna 

Under denna rubrik presenteras läroböckernas formuleringar utifrån begrepp, strategi och 

övrigt. Varje lärobok presenteras var för sig och resultatet presenteras i form av tabeller. 

Tabellerna består av tre kategorier: Vad formuleras? Hur formuleras det? Och Uppgifter. 

Lodrätt i tabellen finner man tre andra kategorier som egentligen är underkategori för 

huvudkategorin Vad formuleras? Underkategorierna består av: Strategi, begrepp och övrigt. 

Strategierna beskriver de metoder man använder för att lösa uppgifterna, här förekommer de 

skriftliga räknemetoderna. I kolumnen begrepp förekommer det begrepp som formuleringar. 

7.6.1.  Matte Eldorado 4A + 4B 

Vad formuleras? Hur formuleras det? Uppgifter 

Strategi Välj talsortsräkning eller uppställning. 

Räkna på tom tallinje. 

Ställ upp och räkna.  

Räkna med huvudräkning eller 

uppställning. 

Räkna med uppställning. 

93 

Begrepp Börja med den största talsorten. 

Räkna upp differensen mellan de två 

termerna. 

Räkna hundratalen först. 

107 
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Räkna varje talsort för sig själv. 

Övrigt Räkna 

Räkna uppgifterna med den strategi 

som du tycker är bäst. 

Titta på talen i varje uppgift och välj 

hur du vill räkna uppgifterna.  

Skriv textuppgifter till uttrycken. 

230 

Tabell 8: Formuleringar i Matte Eldorado 4A+4B. 

I kolumnen ”övrigt” presenteras formuleringar som är valfria. Eleverna får räkna uppgifterna 

på det sättet de anser är bäst. I Matte Eldorado 4A + 4B förekommer flest formuleringar i 

kolumnen övrigt med 53 %. I läroboken kan man hitta uppgifter inom räknemetoderna: 

standardalgoritmen, talsortsmetoden och kompensationsberäkningen. Metoden 

standardalgoritm tar plats som uppställning i boken och är den dominerande metoden. Även 

när det gäller talsortsmetoden förekommer de ett flertal uppgifter inom både subtraktion och 

addition. Även metoden kompensationsberäkning förekommer i Matte Eldorado 4A + 4B, 

dock innehåller metoden betydelsefullt mindre uppgifter.  

7.6.2. Mondo Matematik 4A + 4B 

Vad formuleras? Hur formuleras det? Uppgifter 

Strategi Ställ upp och räkna. 

Tallinje.  

186 

Begrepp Skriv summan eller 

differensen.  

Addera. 

Subtrahera. 

140 

Övrigt Skriv en textuppgift som 

passar till uttrycket. 

Skriv svaret. 

39 

Tabell 9: Formuleringar i Mondo Matematik 4A + 4B. 

I läroboken Mondo Matematik 4A + 4B förekommer kolumnen ”strategi” i de flesta 

uppgifterna med 51 %. Metoden uppställning förekommer i de flesta uppgifterna, däremot 

förekommer det inte uppgifter med metoderna: talsortsmetoden och 

kompensationsberäkningen.   
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7.6.3. Matte Direkt Borgen 4A + 4B 

Vad formuleras? Hur formuleras det? Uppgifter 

Strategi Talsortsräkning. 

Räkna med uppställning. 

205 

Begrepp Räkna ut skillnaden. 

Addera och subtrahera. 

24 

Övrigt Räkna ut.  

Träna mer.  

Räkna på det sätt som du 

tycker är bäst. 

122 

Tabell 10: Formuleringar i Matte Direkt Borgen 4A + 4B. 

I läroboken Matte Direkt Borgen 4A + 4B övervinner kolumnen strategi med 58 %. De flesta 

uppgifterna innehöll talsortsmetoden, men det fanns även flera uppgifter med uppställning. 

Det fanns även ett antal uppgifter med metoden kompensationsräkning.  

7.6.4. Koll på matematik 4A + 4B 

Vad formuleras? Hur formuleras det? Uppgifter 

Strategi Talsorträkna. 

Ställ upp och räkna. 

128 

Begrepp Addera. 

Subtrahera 

10 

Övrigt Välj den metod som du 

tycker passar bäst. 

Räkna. 

79 

Tabell 10: Formuleringar i Koll på Matematik 4A + 4B. 

I läroboken Koll på matematik 4A + 4B förekommer flest uppgifter inom kolumnen ”strategi” 

med 59 %. I kolumnen strategi förekommer skriftliga räknemetoder som uppställningar, 

talsortsräkning och kompensationsräkning. Talsortsräkning och uppställningar väger mest 

uppgiftmässigt.  

7.7. Mål 

I studien framgår det att lärare och skolor har en viss tilltro till att läroböckernas innehåll 

genomsyrar styrdokumentets mål. Under denna rubrik presenteras ifall läroböckerna lyfter 

fram kapitlets mål. 
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Läroböcker Beskrivs målen? Hur beskrivs målen? 

Matte Eldorado 4A+4B Nej - 

Mondo Matematik 4A+4B Ja I början av varje kapitel 

beskrivs avsnittets mål och 

begreppsanvändning.  

Matte Direkt Borgen 4A+4B Ja I början av varje kapitel 

beskrivs avsnittets mål och 

begreppsanvändning. 

Koll på Matematik 4A+4B Ja I början av varje kapitel 

beskrivs avsnittets mål och 

förmågor. 

Tabell 11 redogör ifall målen beskrivs i samtliga läroböcker. 

I tabell 11 redovisas samtliga läroböckers beskrivning av målen. I läroboken Matte Eldorado 

4A + 4B finns inga beskrivningar av målen för varje kapitel. Läroböckerna Mondo Matematik 

4A + 4B, Koll på Matematik 4A + 4B och Matte Direkt Borgen 4A +4B innehåller 

målbeskrivningar i början av varje kapitel. 

Basil Bernsteins teoretiska begrepp inramning beskriver för hur uppgifter presenteras. 

Formuleringar är beskrivningar för förklarar hur uppgifterna presenteras. 

7.8. Sammanfattning av tabellerna 

Tabellerna redogör för studiens analysverktyg. I studiens teoriavsnitt redogörs det för Bentley 

& Bentleys undersökning om att standardalgoritm (uppställning) är den metod som används 

mest i den svenska matematikundervisningen (Bentley & Bentley 2011, s. 126). Detta är 

något som man tydligt kan se i studiens resultat. I varje lärobok förekommer 

standardalgoritmen som den dominerande metoden. Däremot framgår Talsortsmetoden i tre 

av fyra läroböcker i studien. Mondo Matematik 4A och 4B är den enda läroboken som inte 

har med den metoden vid beräkningarna. Räknemetoden Kompensationsberäkning 

förekommer i studiens två läroböcker vilket är Matte Eldorado & Koll på Matematik.  

Formuleringarna i läroböckerna varierar beroende på vilken lärobok som undersöks. 

Talsortsräkning och uppställning är två strategier som dominerar i läroböckerna och 

begreppen addera och subtrahera är två begrepp som förekommer i de flesta läroböckerna. 

Även begreppen räkna ut skillnaden eller differensen förekommer i flera uppgifter. Övrigt var 
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det många uppgifter med formuleringen räkna. Resultatet av tabellerna avslutas med tabell 11 

som redogör för ifall målen beskrivs i böckerna.  

7.9. Hur presenteras räknemetoder i läroböckerna? 

För att kunna besvara på den här frågan har jag använt mig av Basil Bernsteins (2000) teori. 

Avsnittet presenterar även läroböckernas innehåll och upplägg. Avsnittets ansats tar avstamp i 

Basil Bernsteins teoretiska begrepp: Klassifikation, inramning och sekvenser. 

Sammanfattningsvis avses klassifikation i denna studie förklaringar för hur innehållet i 

läroböckerna är upplagda. Begreppet inramning innebär hur innehåll och uppgifter presenteras 

och sekvenser innebär hur många uppgifter som finns i ett delområde. Även 

forskningsfrågorna besvaras i analysen. 

 Forskningsfråga 1: Hur framställs skirfltiga räknemetoder inom addition och 

subtraktion i naturliga och rationella tal i läromedel?  

 Forskningsfråga 2: Vilka likheter och skillnader finns i innehåll och upplägg 

gällande räknemetoder i dessa läromedel?  

7.9.1. Matte Eldorado 

Läroboken Matte Eldorado 4A + 4B består av totalt 318 sidor och 3196 uppgifter. För studien 

är urvalsuppgifterna 429 stycken. I resultatsavsnittet redovisar tabell fyra att sekvenseringen 

av addition och subtraktionsuppgifter är nästan lika många, 212 additionsuppgifter och 217 

subtraktionsuppgifter. I tabell sex i studien framkommer det att strategin ”valbar” dominerar i 

läroboken vid lösning av en uppgift. Strategin ”valbar” innebär att eleverna får välja en valfri 

metod för att utföra beräkningen och därefter motivera varför man valt att använda den 

metoden och lösningsstrategin. Läroboken omfattar alla räknemetoder som nämnts under 

studiens teoriram, vilket redovisades under forskningsfråga ett. I kursplanen för grundskolan 

ska undervisningen i matematik ge eleverna förutsättning till att utveckla förmåga att 

formulera och lösa problem med hjälp av valda strategier och metoder. Undervisningen ska 

även syfta till att eleverna väljer och använder lämpliga matematiska metoder för beräkningar 

och för att lösa rutinuppgifter (Lgr11, s. 55).  

Matte Eldorado är en av två läroböcker i studien som innehåller uppgifter med addition och 

subtraktion av rationella tal. I studiens forskningsavsnitt redogör Engström (1997, s. 98) för 

att redan i årkurs fyra vidgas talområdet från naturliga tal till att även omfatta rationella tal, 

alltså tal i bråkform och decimalform.  
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Läroboken innehåller åtta kapitel, varav fyra stycken i varje bok. Varje kapitel innehåller 

delmoment som utvärdering, repetition och kul med matte. Innehållsförteckningen i 

respektive lärobok redovisar kapitellinnehållet med sidhänvisning. Det finns en tydlig gräns 

mellan varje kapitel och område, detta kan ses tydligt i innehållsförteckningen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilderna redogör för innehållsförteckningen för både Matte Eldorado 4A och 4B (Forsbäck 

& Olsson 2011). 

Kapitel två i läroboken Matte Eldorado 4A presenterar addition och subtraktionsuppgifter. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av de skriftliga räknemetoderna som behandlas under 

läroboken. Standardalgoritmen, talsortsmetoden och kompensationsberäkning är tre 

räknemetoder som lyfts fram i kapitlet. Nedan redovisar bilderna exempel på hur läroboken 

Matte Eldorado 4A representerar standardalgoritm, talsortsmetoden och 

kompensationsberäkning:  

 

 

 

 

 

 

Standardalgoritm i Matte Eldorado 4A (Olsson & Forsbäck 2011, s. 62). 
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Talsortsmetoden i Matte Eldorado 4A (Olsson & Forsbäck 2011, s. 65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompensationsberäkning i Matte Eldorado 4A (Olsson & Forsbäck 2011, s. 71). 

Kapitel åtta i läroboken 4B presenterar bråkräkning. Nedan följer en bild som presenterar hur 

rationella tal framställs i boken med hjälp av standardalgoritmen och talsortsmetoden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  

 

 

 

Kompensationsberäkning och talsortsmetoden i Matte Eldorado 4A (Olsson & Forsbäck 

2011, s. 133). 

 

I läroboken förekommer inte begreppen naturliga eller rationella tal.  



 33 

7.9.2. Mondo Matematik 

Läroboken Mondo Matematik 4A + 4B innehåller totalt 318 sidor med 3169 uppgifter. För 

studien är urvalsuppgifterna 365 stycken. I tabell fyra i resultatdelen visar undersökningen att 

det finns fler uppgifter med addition än subtraktion. Det finns totalt 204 uppgifter med 

addition och 161 uppgifter med subtraktion. I tabell sex i studien framkommer det att 

strategierna ”valbar” och ”uppställning” dominerar i läroboken vid addition och 

subtraktionsuppgifter med naturliga och rationella tal. I läroboken framkommer det inte 

uppgifter med strategin ”tallinje” i addition, men det förkommer ett få antal med 

subtraktionsuppgifter. Även talsortsmetoden och kompensationsberäkningen är två 

räknemetod som saknas i läroboken. Mondo Matematik är även en av två läroböcker i studien 

som innehåller beräkningar av rationella tal.  

Läroboken Mondo Matematik innehåller sex kapitel tillsammans, varav tre kapitel i varje 

lärobok. I början av boken följer en beskrivning på hur boken är upplagd och hur eleverna 

kommer att få arbeta i boken. Kapitlet inleds med matematiska förmågor som fokuserar extra 

i just det kapitlet. I slutet av varje kapitel följer tre delar, minikoll, uppföljning och aktivitet. 

Minikoll och uppföljning, är repetition av kapitlet och aktivitet är en praktisk aktivitet som 

görs i grupp. I slutet av boken följer en faktasamling som redogör för matematiska begrepp. 

Innehållsförteckningen i respektive lärobok redovisar kapitellinnehållet med sidhänvisning.  

 

 

 

 

 

Bilderna redogör för innehållsförteckning för både Mondo Matematik 4A och 4B (Brorsson 

2016). 
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Kapitel ett i läroboken Mondo Matematik 4A presenterar addition och subtraktionsuppgifter. 

Kapitlet inleds med enkla addition- och subtraktionsberäkningar. Standardalgoritm är den 

enda räknemetoden som lyfts fram i boken. Nedan redovisar bilden exempel på hur läroboken 

Matte Eldorado 4A presenterar standardalgoritm (räkning med uppställning):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardalgoritm i Mondo Matematik 4A (Brorsson 2016, s. 12). 

I Mondo Matematik 4B presenterar kapitel fem standardalgoritmer med rationella tal. Nedan 

följer exempel på hur läroboken instruerar eleverna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardalgoritm med rationella tal i Mondo Matematik 4A (Brorsson 2016, s. 63). 

 

I läroboken förekommer inte begreppen naturliga och rationella tal.  

7.9.3. Matte Direkt Borgen 

Läroboken Matte Direkt Borgen 4A + 4B består av totalt 320 sidor och 2685 uppgifter. För 

studien är urvalsuppgifterna 351 stycken. I tabell fyra i resultatdelen framgår det att det finns 

flera additionsuppgifter än subtraktion. I urvalsuppgifterna finns det 182 uppgifter med 
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addition och 169 uppgifter med subtraktion. I tabell sex i studien framkommer det att 

strategierna ”valbar” och ”uppställning” dominerar i läroboken vid lösning av en uppgift. 

Forskare Bentley & Bentley konstaterar att uppställning (standardalgoritmen) är den mest 

vanliga metoden som används i de flesta läroböckerna.  

Läroboken behandlar alla räknemetoder som nämnts under studiens teoriram. I läroboken 

finns det dock inga uppgifter med tallinjen som rör addition.  

Matte Direkt Borgen är en av två läroböcker i studien som inte behandlar addition och 

subtraktion av rationella tal. Detta kan kopplas till studiens tidigare forskning där Engström 

(1997, s. 98) menar att eleverna i årkurs fyra ska möta på rationella tal och kunna utföra 

beräkningar med dem. Forskaren menar att eleverna har svårigheter med att utföra 

beräkningar med rationella tal. Det framgår även i Lgr11, i centrala innehållet att eleverna ska 

använda centrala metoder för att utföra beräkningar av naturliga och rationella tal. Detta är en 

anledning varför läroböcker behöver ha med additions och subtraktionsoperationer när det 

gäller rationella tal. Trots detta visar undersökningen Nordic research in matematics 

education (Winsløw 2008) att Matte Direkt Borgen är en av två läroböcker som används mest 

i Sveriges matematikundervisning.  

Matte Direkt Borgen innehåller 10 kapitel tillsammans, fem i respektive bok. I början av varje 

kapitel introduceras kapitlets mål och begrepp som tillämpas. I slutet av varje kapitel 

sammanfattas uppgifterna som eleverna räknat och i slutet av läroboken följer repetition av 

varje kapitel. 
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Bilderna redogör för innehållsförteckningen för både Matte Direkt Borgen 4A och 4B 

(Andersson, Picetti & Sundin 2003). 

 

Kapitel två i läroboken Matte Direkt Borgen 4A presenterar addition och 

subtraktionsuppgifter. Kapitlet inleds med en beskrivning av målet och därefter följer en kort 

instruktion av uppgifterna. Två av räknemetoderna som lyfts fram under studiens teoridel 

behandlas i läroboken, standardalgoritm och talsortsmetoden. Nedan redovisar bilderna 

exempel på hur läroboken Matte Eldorado 4A presenterar räknemetoderna med naturliga tal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardalgoritm i Matte Direkt Borgen 4A (Andersson, Picetti & Sundin 2003, s. 42).  

 

Talsortsmetoden i Matte Direkt Borgen 4A (Andersson, Picetti & Sundin 2003, s. 38).  

I läroboken förekommer inte begreppen naturliga och rationella tal. Det förekommer även inte 

uppgifter med räknemetoder inom addition och subtraktion av rationella tal.  

7.9.4. Koll på matematik 

Läroboken Koll på Matematik 4A + 4B består av totalt 288 sidor och 1951 uppgifter. För 

studien är urvalsuppgifterna 217 stycken. I tabell fyra i resultatdelen visar undersökningen att 

läroboken innehåller fler subtraktionsberäkningar än addition. Urvalsuppgifterna består av 

117 uppgifter med subtraktion och 100 uppgifter med addition. I tabell sex i studien 

framkommer det att strategierna ”mellanled” och ”uppställning” dominerar i läroboken vid 
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lösning av uppgift. Läroboken omfattar alla räknemetoder som nämnts under studiens 

teoriram. Koll på matematik är en av två läroböcker som inte har med addition och 

subtraktion av rationella tal. I det centrala innehållet för årkurs fyra ska eleverna känna till 

begreppet rationella tal och deras egenskaper samt använda centrala metoder för beräkningar 

med naturliga och rationella tal (Lgr11, s. 57). 

Läroboken Koll på Matematik innehåller tio kapitel, varav fem kapitel i varje bok. Varje 

kapitel innehåller delmoment som träna mera, fördjupning samt begrepp och metoder. 

Innehållsförteckningen i respektive lärobok redovisar kapitellinnehållet med sidhänvisning. 

Det finns en tydlig gräns mellan varje kapitel och område, detta kan ses tydligt i 

innehållsförteckningen.  

  Bilderna redogör för innehållsförteckningen för både Koll på Matematik 4A och 4B 

(Björklund & Dalsmyr 2015).  

 

Kapitel tre i läroboken Koll på matematik 4A presenterar addition och subtraktionsuppgifter. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av målet och därefter följer en kort instruktion av 

uppgifterna. Räknemetoderna som lyftes fram under studiens teoridel behandlas i läroboken, 

standardalgoritm, talsortsmetoden och kompensationsberäkning. Nedan redovisar bilderna 

exempel på hur läroboken Matte Eldorado 4A presenterar räknemetoderna med naturliga tal:  
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Talsortsmetoden i Koll på Matematik 4A (Björklund & Dalsmyr 2015, s. 66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompensationsberäkning i Koll på Matematik 4A (Björklund & Dalsmyr 2015, s. 61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardalgoritm i Koll på Matematik 4A (Björklund & Dalsmyr 2015, s. 68).  

 

I läroboken presenteras inte begreppen naturliga och rationella tal. Det förekommer även inte 

uppgifter med räknemetoder inom addition och subtraktion av rationella tal. 

7.10. Sammanfattande resultat och analys utifrån 

teorierna 

Nedan följer en analys utifrån studiens frågeställningar. Hur presenteras räknemetoder inom 

addition och subtraktion av naturliga och rationella tal? Vilka likheter och skillnader finns i 
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innehåll och upplägg gällande räknemetoder i dessa läromedel? Analysen är baserad på 

studiens teoriavsnitt ”skriftliga räknemetoder”.  

7.10.1. Matte Eldorado 4A + 4B 

Läroboken presenterar alla räknemetoder som presenteras i studiens teoriavsnitt av Löwing 

(2008) och Bentley & Bentley (2011). De räknemetoder som presenteras i läroboken är, 

standardalgoritm, talsortsmetoden och kompensationsberäkning.  

Som helhet kan man dra en slutsats att läroboken erbjuder olika strategier av naturliga och 

rationella tal, av Karlsson & Kilborn (2015) teorier för hur addition och subtraktion av 

rationella tal kan utföras på ett rad olika sätt. Dessutom ger läroboken eleverna möjlighet till 

att välja och använda sig av de presenterade strategierna och räknemetoderna.  

7.10.2. Mondo Matematik 4A + 4B 

Läroboken presenterar några strategier som även presenterats i tabell 6 och 7. De strategier 

som presenteras i Mondo Matematik 4A/4B är, uppställning och valbar. Däremot presenteras 

inte strategierna mellanled och tallinje. Detta resulterar i att enbart räknemetoden 

standardalgoritm erbjuds i läroboken. Räknemetoderna talsortsmetoden och 

kompensationsberäkning erbjuds inte i läroboken Mondo Matematik 4A/4B.  

Som helhet kan man dra en slutsats av läroboken inte erbjuder alla skriftliga räknemetoder 

som lyfts fram i studiens teoriavsnitt. Däremot ger Mondo Matematik 4A/4B eleverna 

möjligheten att välja och använda strategier och räknemetoder i uppgifter. 

7.10.3. Matte Direkt Borgen 4A/4B 

Läroboken presenterar en stor del av strategierna som presenterades i tabell 6. De strategier 

som presenteras i läroboken är, uppställning, mellanled och valbar. Strategin tallinje erbjuds i 

form av subtraktionsuppgifter men inte i uppgifter med addition. Detta resulterar i att alla 

räknemetoder som presenterats av Löwing (2008) och Bentley & Bentley (2011) erbjuds i 

läroboken. Dessa räknemetoder är, standardalgoritm, talsortsmetoden och 

kompensationsberäkning, detta framgår även i resultatet. Dock erbjuder läroboken inte 

beräkningar av rationella tal, vilket framgår i tabell 7. 

En slutsats som man kan dra av läroboken är att Matte Direkt Borgen 4A/4B erbjuder alla 

räknemetoder och en stor del av strategierna som lyfts fram i studiens teoriavsnitt. Läroboken 
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erbjuder eleverna även möjligheten att välja och använda strategier och räknemetoder i 

uppgifter.  

7.10.4. Koll på matematik 

Läroboken presenterar en stor del av strategierna som presenterades i tabell 6. De strategier 

som presenteras i läroboken är, mellanled, uppställning och valbar. Strategin tallinje erbjuds 

inte i läroboken. Läroboken Koll på Matematik 4A/4B erbjuder alla räknemetoder, 

standardalgoritm, talsortsmetoden och kompensationsberäkning vid beräkningar av naturliga 

tal. Däremot finns det inga beräkningar av naturliga tal.  

Som helhet kan man dra en slutsats av läroboken inte erbjuder alla skriftliga räknemetoder 

som lyfts fram i studiens teoriavsnitt. Däremot ger Koll på Matematik 4A/4B eleverna 

möjligheten att välja och använda strategier och räknemetoder i uppgifter. 

7.11. Resultat av analysen 

Respektive läromedel, Matte Eldorado 4A/4B, Mondo Matematik 4A/4B, Matte Direkt 

Borgen 4A/4B och Koll på matematik 4A/4B erbjuder eleverna olika strategier och metoder. 

Jämförelsen av samtliga läromedel visar att det finns både likheter och skillnader i hur 

läroböckerna presenterar räknemetoder och Basil Bernsteins (2000) teoretiska begrepp.  

 

Basil Bernsteins (2000) teoretiska begrepp; klassifikation, inramning och sekvensering 

presenteras i varje lärobok som studerats i studien. Klassifikation avses i denna studie 

förklaringar för hur innehållet i läroböckerna är upplagd. I resultatet framgår det även 

beskrivningar för hur respektive lärobok är upplagd, med hjälp av bilder och beskrivningar av 

boken. I tabellerna kan man även få ta del av sekvenseringen, som innebär antal uppgifter i ett 

delområde. Tabell 5 redogör för uppgifter klassificerat efter addition och subtraktion av 

naturliga och rationella tal. Begreppet inramning innebär hur innehåll och uppgifter 

presenteras. Detta synliggörs tydligt i tabellerna 6 och 7 som redogör för strategierna och i 

tabell 8 som redogör för formuleringarna. Dessa tre begrepp går hand i hand i varandra och 

har i resultatet och analysen bakats ihop till en löpande text.  

 

Löwings (2008) och Bentley & Bentleys (2011) beskrivningar av räknemetoderna, 

standardalgoritm, talsortsmetoden och kompensationsberäkning presenteras olika i 

läroböckerna. I läroböckerna, Matte Eldorado 4A/4B, Matte Direkt Borgen 4A/4B och Koll 
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på Matematik 4A/4B presenteras alla räknemetoder som presenteras ovan. Däremot 

presenterar Mondo Matematik 4A/4B enbart standardalgoritmen och inte de två andra 

räknemetoderna.  

När det gäller vilka typer av uppgifter respektive lärobok presenterar, inser man att det finns 

likheter i bland annat i upplägget av ett matematikområde.  Alla dessa fyra läroböcker följer 

Johanssons (2003) modell för hur upplägget i läroböckerna ser ut.  Modellen, instruktion, 

exempel och uppgifter presenteras i varje lärobok. Detta redovisas i resultatet och det finns 

tydliga bilder som visar på att varje lärobok har en kort instruktion för varje kommande 

matematikdelområde med exempel och i följd av det presenteras uppgifter.  
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8. Diskussion och slutsats 

Följande avsnitt följs av diskussioner av studiens resultat och metod. Studiens 

forskningsfrågor diskuteras i samband med studiens teoridel och forskningsdel.  

8.1.1. Resultats diskussion 

Syftet med studien har varit att analysera läromedel i matematik i årkurs fyra, med fokus på 

hur skriftliga räknemetoder inom addition och subtraktion presenteras av naturliga och 

rationella tal. Kortfattat har studien kommit fram till att de fyra analyserade läroböckernas 

innehåll och upplägg presenteras olika. Studien kom även fram till att läroböckerna innehåller 

olika metoder, men att standardalgoritmen är den metoden som finns i varje lärobok. Detta är 

något som under studien lyfts fram, nämligen att standardalgoritm är den vanligaste metoden 

som används i den svenska undervisningen (Bentley & Bentley 2011, s. 126). 

Studiens resultat och analys av forskningsfråga ett och två visar att upplägget och innehållet i 

de jämförda läroböckerna är olika. Läroböckerna presenterar olika många räknemetoder, 

vilket framgår i studiens resultat och analysdel. Detta är något som lyfts fram under studiens 

forskningsdel. (Johansson 2003, s. 74) menar att författarna till läroböckerna kan tolka 

läroplanens mål olika och det resulterar i att det kan bli stora skillnader när det gäller 

läroböckernas upplägg samt innehåll. Detta är ett faktum av varför läromedelsanalyser bör 

utföras. Läromedelsanalyserna hjälper läraren i ett didaktiskt syfte, lärare får ta del av vad en 

lärobok innehåller och hur innehållet presenteras. 

Det finns alltså likheter såväl som skillnader mellan varje lärobok. Undersökningen visar att 

de fyra analyserade läroböckerna i studien innehåller studiens ämnesdidaktiska begrepp 

addition, subtraktion och bråk. Detta synliggörs tydligt i läroböckernas innehållsförteckning 

som redovisats i studiens resultats del, varje ämnesdidaktisk begrepp i studien har ett enskilt 

kapitel i varje lärobok.  

Undersökningen visar även att skillnaderna mellan läroböckerna. Den stora skillnaden är 

läroböckernas framställning gällande bråkräkning. I studiens forskningsavsnitt belystes det för 

att elever har svårigheter när det gäller bråkräkning. (Engström 1997, s. 83) menar att elever 

har svårigheter med att förstå bråktal och decimaltal, eleverna upplever svårigheter när de 

omvandlar bråktal till decimaltal eller när ett bråk ska omvandlas mellan olika enheter. 

Redan i årkurs fyra vidgas elevernas talområde från naturliga tal till att även omfatta 

rationella tal, alltså tal i bråkform och decimalform (Engström 1997, s. 98).  Matte Direkt 
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Borgen och Koll på matematik är två läroböcker i studien som inte innehåller beräkningar av 

addition och subtraktion av rationella tal. Även begreppen naturliga och rationella tal 

presenteras inte i studiens läroböcker. Det kan bli svårt för eleverna att förstå begreppet 

rationella tal och dess innebörd när det inte framgår i läroböckerna.  

Matte Eldorado och Mondo Matematik är de två läroböcker i studien som innehåller 

subtraktions- och additionsberäkningar av rationella tal. Dessa läroböcker innehåller 

beräkningar med räknemetoder av rationella tal, dock omvandlas bråktalen till decimaltal vid 

beräkningarna. I studiens teoridel har forskare som Kilborn & Löwing lyft fram att de under 

flera år skett en övergång från bråktal till decimaltal vid beräkningar (Löwing & Kilborn 

2002, s. 353). Forskning visar här att när man omvandlar bråktal till decimaltal får eleverna 

svårt att förstå bråkräkningen och det resulterar i inte eleverna enbart utför beräkningar i 

decimalform. Fokus hamnar istället på decimaltalsräkning (Engström 1997, s. 98).  Engström 

(1997, s. 83) menar att eleverna har svårigheter med att förstå bråktal och decimaltal, eleverna 

upplever svårigheter när de omvandlar bråktal till decimaltal eller när ett bråk ska omvandlas 

mellan olika räknesätt. Trots forskning visar det sig att eleverna oftast handskas själva med 

läroböckerna i matematikundervisningen och det leder till att de bland annat missar ett stort 

matematikområde (Löwing 2008, s. 34). 

I studiens forskningsavsnitt konstaterar Monica Johansson att läroböckerna har en viktig roll i 

matematikundervisningen. I Sverige är matematikundervisningen i princip baserad på 

läroböcker (Johansson 2003, s. 20). Det är ett problem att vissa läroböcker inte behandlar 

skriftliga räknemetoder för de fyra räknesätten av rationella tal. Madeleine Löwing, menar att 

skriftliga räknemetoder för de fyra räknesätten tillhör de allra viktigaste metoderna i en 

individs vardag (Löwing 2008, s. 125). 

8.1.2. Metoddiskussion 

Sammanfattningsvis kan man utifrån studiens resultat konstatera att samtliga läromedel utgår 

från Love & Prims (1996) modell: instruktion, exempel och uppgifter. I resultatet redovisades 

instruktionerna för hur de skriftliga räknemetoderna presenteras i varje lärobok. I 

avhandlingen beskriver Johansson (2003) att det är instruktionerna som guidar eleverna 

igenom kapitlet och består oftast av några uppgifter. Dessa exempeluppgifter är som stöd till 

eleverna när de utför beräkningar av uppgifterna (Love & Prim 1996, se Johnsson 2003, s. 

21). 
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Undersökningen innehåller studier av fyra läroböcker, dessa böcker har valts utifrån 

forskningsstudien Nordic research in mathematics education (Winsløw 2008) där Matte 

Eldorado & Matte Direkt Borgen är de två läroböcker som används mest i den svenska 

skolan. Läroboken Matte Direkt Borgen är skriven innan den nya läroplanen 2011 och har 

valts till studien eftersom i Winsløws (2008) undersökning framgår det att det är den mest 

använda läroboken i matematikundervisningen. Resterande läroböcker, Koll på matematik 

och Mondo Matematik valdes utifrån VFU observationer samt kontakt med olika förlag. 

I början var det enbart tänkt att utföra läromedelsanalysen med fokus på naturliga tal. Vid 

sökning av forskning hittades det flera forskningsartiklar om begreppet bråk och rationella tal. 

Många studier menar att grundskoleelever har svårigheter med bråktal och detta skapade 

intresse till att analysera läroböcker med fokus på naturliga och rationella tal. För att kunna 

hitta det man söker efter behövde man vara specifik. Läsning av avhandlingar, artiklar, böcker 

och andra texter ledde till att studiens nyckelord kunde hittas för att söka vidare.  

Bergström & Boréus (2012, s. 54) belyser i studiens teoriavsnitt att innehållsanalysen i 

studien används för att beskriva textinnehållet, där den kvantitativa metoden består av att 

räkna och mäta.  I studiens forskningsdel beskrivs innehållsanalysen. För att utföra en 

innehållsanalys krävs ett analysredskap som innebär att man talar om i detalj vad som ska 

undersökas (Bergström & Boréus 2012, ss. 54-55). I denna studie redovisas ett analysredskap 

som är grunden för studien. Analysredskapet testades genom en pilotstudie. (Bergström & 

Boréus 2012, s. 55) menar att en pilotstudie fungerar som en liten provanalys exakt i den 

enlighet som man vill studera.  

Under studiens delrubrik ”genomförande av innehållsanalysen” framgick det att läroböckerna 

består av flera deluppgifter och i studien räknades det som i exemplet, 1a och 1b räknas som 

två uppgifter. Det ledde till att i undersökningen fick man se att uppgifterna var graderade. 

Uppgift 1a var en uppgift som nästan var lik instruktionsuppgiften och 1b var snäppet svårare. 

Forskning visar att i läroboken är uppgifterna oftast graderade, från enkla till mer svåra (Love 

& Prim 1996, se Johnsson 2003, s. 21).  

Studiens resultat redovisas i tabeller. Anledningen till att resultatet redovisas med hjälp av 

tabeller är för att tabeller är användbara när man redovisar materialet (Eliasson 2013, s. 143). 

Studien får en högre trovärdighet ifall författaren kan visa exakt i vilken utsträckning 

resultatet är insamlad (Denscombe 2009). För denna studie är det svårt att säkerställa allt som 

är insamlat och därför ansågs tabeller vara det smidigaste sättet att redovisa det på.  
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Studiens trovärdighet kan ifrågasättas när det gäller antal utvalda uppgifter och totala antal 

uppgifter. Jag har räknat tre gånger om för att säkerställa att antalet uppgifter verkligen 

stämmer överrens. En svaghet med studien är att jag själv har valt urvalsuppgifterna utifrån 

min kunskap om vilka uppgifter som verkligen ingår som urvalsuppgift. Däremot är fördelen 

att jag under lärarutbildningen haft flera matematikkurser där räknemetoder inom addition och 

subtraktion av naturliga och rationella tal lyftes upp. Forskning visar att läromedel och 

läroböcker har en stor roll i den svenska matematikundervisningen. Matematikundervisningen 

är alltså läromedelstyrd (Englund 2011, s. 26). För att ytterligare öka studiens trovärdighet 

hade jag kunnat intervjua lärare och se ifall deras matematikundervisning är läromedelstyrd. 

Sammanfattningsvis har den här studien undersökt hur räknemetoder inom addition och 

subtraktion av naturliga och rationella tal presenteras i fyra läroböcker. Detta gjordes genom 

en innehållsanalys med utgångspunkt av Basil Bernsteins (2000) teorietiska begrepp, 

klassifikation, inramning och sekvenser. Studiens resultat är enbart baserad på de utvalda 

läroböckerna inom det matematikdelområdet.  

8.2. Studiens relevans och användningsområde 

Avsikten med denna studie är inte att kritisera läroböckerna utifrån deras upplägg utan snarare 

att analysera dem i utvecklingssyfte. Avsikten med studien är att ge lärare en viss kunskap i 

didaktiskt syfte. Studien syftar till att ge lärare stöd i matematikundervisningen genom 

läromedelsanalysen. Denna studie är relevant för blivande lärare och all personal som arbetar 

inom skolvärlden. Genom studien får man en bild av vad en lärobok i matematiken innehåller 

och hur innehållet presenteras. Denna studie kan användas som stöd vid val av 

matematiklärobok. 

8.3. Vidare forskning 

För att komplettera denna studie hade det varit intressant att undersöka andra läroböcker och 

göra en jämförelse mellan dem. Studien visar även att det är lärare som väljer lärobok för 

matematikundervisningen. Det hade varit intressant att intervjua lärare om hur de väljer 

läromedel och vad de fokuserar på vid valet. 

En bättre skola leder till en bättre framtid.   
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