
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Samband mellan de fyra räknesätten 

- en läromedelsanalys 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare: 
Veronica Blom    Handledare: Jannika Neuman 
Ulrika Gelius-Lundberg                           Examinator: Kirsti Hemmi 
                                                      
Examensarbete inom kursen  
Utveckling av matematiskt tänkande     
Vt 2012    



 1 

Examensarbete 
15 högskolepoäng 

 
SAMMANFATTNING 
 
Veronica Blom, Ulrika Gelius-Lundberg 
 
Samband mellan de fyra räknesätten  
- en läromedelsanalys 
 
 2012     Antal sidor: 33 
 
Sambandet mellan de fyra räknesätten är en del i utvecklingen av den 
matematiska förståelsen. Syftet med denna studie är att analysera hur ett 
antal olika läromedel i matematik riktade till årskurs 1-3 tar upp dessa 
samband. Med läromedel menas då läroböcker, samt tillhörande 
lärarhandledningar. Resultatet visar att flertalet av de analyserade 
läromedlen inte tar upp alla samband, medan ett fåtal tar upp alla 
samband men i olika stor omfattning. Dessutom visar analysen hur viktig 
lärarhandledningen är för att ge eleverna fler övningstillfällen i att träna 
de fyra sambanden, eftersom en stor del av dessa tillfällen förekommer i 
lärarhandledningen och inte i läroböckerna. Lärare som endast följer ett 
enskilt läromedel i sin undervisning kan alltså gå miste om mycket när 
det gäller sambandet mellan de fyra räknesätten 
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1. Inledning 
Som blivande lärare har vi uppmärksammat debatten om läromedlens vara eller inte 
vara i matematikundervisningen. Samtidigt kommer rapporter om bristande 
kunskaper i matematik hos svenska elever. Skolverket (2009)  skriver i en 
sammanfattande analys av Skolverkets nationella utvärderingar, (NU92 och NU03), 
samt internationella studier att svenska elevers resultat i bl. a. matematik har 
försämrats sedan början av 90-talet. Vidare skriver Brandell (2005) om PISA 
undersökningen 2003, där man fann tydliga tecken på en försämring i matematik hos 
15-åringar och 11-åringar under de senaste tio åren. Problemet är dock inte en ny 
företeelse, Gudrun Malmer skrev redan 1983 en artikel i nämnaren angående vikande 
kunskaper i matematik. Hon menade att läraren kände sig inkompetent pga. en 
”överintellektualisering” av matematikämnet i en av de tidigare läroplanerna; 
Läroplan för grundskolan 69. Samtidigt blev läroböckerna allt mer omfattande med 
bilder och instruktioner. Malmer (1983)  menade att lärarna passiviserades och att 
läroboken därför allt mer dominerade undervisningen. I många år har skolan av 
tradition förlitat sig på att läroboken i matematik ger eleverna grunder för sin 
matematiska förståelse och utveckling. 
 
Då läroboken har en så pass dominerande roll i många svenska klassrum är det av 
stor vikt att analysera deras matematiska innehåll och hur detta förmedlas till 
eleverna. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
[Lgr11], (Skolverket, 2011) står det att i årskurs 1-3 ska eleven kunna de fyra 
räknesättens egenskaper och samband, samt veta dess användning i olika situationer. 
På vilket sätt tas då detta upp i läromedlen? 

1.1. Bakgrund 
Mellberg (2009) skriver i Skolverkets nyhetsbrev nr 8, att resultaten från de 
nationella proven i matematik i årskurs 3 visar att 27 procent av eleverna behöver 
utveckla förståelsen för de fyra räknesätten. Några av delproven innehåller uppgifter 
inom områden som exempelvis att "Förstå samband mellan räknesätten". På detta 
delprov nådde bara 73 procent minst den lägsta kravnivån. I kommentarer från lärare 
framgår det att många väntar med genomgång av samtliga fyra räknesätten, och att 
många läromedel tar upp division först i årskurs 4. 
 
Som tidigare nämnts står det i Lgr11 (Skolverket, 2011) att eleverna genom 
undervisningen i matematik ska utveckla sin förmåga att använda och analysera 
matematiska begrepp och samband mellan begreppen. I det centrala innehållet för 
årskurs 1-3 tar man bland annat upp ”de fyra räknesättens egenskaper och samband 
samt användning i olika situationer” (Skolverket, 2011, s. 63). Vidare skrivs det att 
undervisningen i matematik ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper för att 
kunna lösa problem, väljer passande matematiska metoder och strategier, och kan 
reflektera över valda metoder. För att eleven ska ha möjlighet till detta är det viktigt 
att läromedlen lär ut sambandet mellan de fyra räknesätten, i annat fall förlorar 
eleverna viktig kunskap. Det ligger ett stort ansvar på läraren att analysera 
läromedlet innan användandet för att se till att alla bitar i läroplanen finns med, och 
vid behov komplettera det som saknas. Eftersom större delen av undervisningen i 
matematik grundar sig i vad läroböckerna tar upp, är vi intresserade av hur och vad 
läromedlen lär ut när det gäller samband mellan de fyra räknesätten. Vi har inte 
hittat mycket forskning gjord kring ämnet och därför är det intressant och viktigt att 
belysa.  
 



 5 

För att kunna genomföra denna studie måste vi dock först förtydliga vad som menas 
med ett läromedel. Enligt Korsell (2007) definieras ordet läromedel som ett 
pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen. I början på 1900-talet ansågs, förutom 
läroboken, planscher, uppstoppade djur och herbarier som läromedel. Allt fler 
läromedelspaket producerades från och med 1960-talet, då ingick huvudbok, 
studiebok, bildband och stordiaserier. På 1980-talet betraktades även tidskrifter, 
tidningar och bilder som läromedel. Idag har begreppet utvidgats då datorn har 
kommit till användning. Nationalencyklopedin definierar läromedel som ett 
”pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen, tidigare närmast synonymt med lärobok, 
numera ett vidare begrepp som innefattar t.ex. nätbaserad information, filmer och 
ljudinspelningar” (Selander, 2002). I denna uppsats kommer vi inte att fokusera på 
allt det material som innefattas i nationalencyklopedins och Korsells definition av 
läromedel. Istället har vi valt att fokusera på läroböcker med tillhörande 
lärarhandledningar, då läroböckerna är ett av de mest frekvent använda läromedlen i 
den svenska grundskolan. I denna uppsats menas då med begreppet läromedel 
elevernas grundböcker i matematik, samt tillhörande lärarhandledningar. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att undersöka om och i så fall hur fem olika läromedel 
riktade till årskurs 1-3, tar upp sambandet mellan de fyra räknesätten. Vidare syftar 
arbetet till att utreda när sambandet mellan de olika räknesätten introduceras, samt 
om det är återkommande. 
 
Arbetet utgår ifrån följande frågeställningar: 

• Tar de valda läromedlen i matematik upp sambandet mellan de fyra 
räknesätten och i så fall hur? 

• När visas sambanden i de olika läromedlen riktade till årskurs 1, 2 eller 3? 
• Hur ser progressionen ut i respektive läromedel, när det gäller sambandet 

mellan de fyra räknesätten?  
• Vilka skillnader finns det mellan de olika läromedlen, när det gäller hur 

respektive samband övas? 

2. Läroboken och lärarhandledningen  

2.1 Lärobokens roll 
Malmer (1988) skriver att i Lgr 69 infördes mängdläran i matematikämnets kursplan. 
Detta medförde att lärarna fick genomgå en fortbildning kallad DELTA- projektet. 
Enligt Malmer, som var rektor i Huddinge under denna period, kände sig många 
lärare osäkra inför allt nytt inom matematikämnet i den nya kursplanen. Detta 
medförde att läroboken fick en allt mer styrande och dominerande roll som succesivt 
passiviserade lärarna. 
 
 I Skolverkets rapport (2003) framkommer att matematik är det ämne som är mest 
beroende av en lärobok. Vidare skrivs det att bra läromedel kan bidra till en bra 
undervisning, men ett alltför ensidigt användande leder till enkelspårig och fantasilös 
matematik som kan leda till ointresserade elever. Flera lärare som deltog i 
undersökningen ansåg själva att läroboken var väldigt styrande och att många av 
eleverna varit kritiska till det. En orsak till att elevers intresse för matematik avtar 
menar man i rapporten beror på det alltför ensidiga och stereotypa upplägg som 
matematiklektionerna får när läromedlet styr undervisningen.  
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Att läromedlen styr undervisningen är inte ett fenomen som enbart förekommer i 
Sverige utan även i andra delar av världen, även om Sverige hör till de länder där 
läroboken är till hög grad styrande (Skolverket, 2008). 

2.2 Läroboken hinder och möjligheter 
Brändström (2003) skriver om hur hennes lektioner förr var bundna till 
matematikboken och att hon inte visste hur hon skulle klara sig utan denna. Genom 
att läraren var så styrd av böcker ville hon ta reda på vad böckerna har att erbjuda 
och hur de skiljer sig åt. I hennes forskning visades att det fanns brister i böckernas 
koppling till eleverna gällande bland annat kön och fritidsintressen. Det fanns även 
brister i lärarhandledningen. 
 
Det finns dock även positiva aspekter vad gäller läroböcker. Läroboken ger enligt 
Englund (1999) läraren en känsla av trygghet för att målen uppfylls och att eleverna 
får de kunskaper som krävs. Den har också en sammanhållande effekt, där både 
lärare och elever känner trygghet. Dessutom underlättar läroboken vid utvärdering 
och betygsättning. Läraren kan lätt hänvisa till vissa delar av läroboken vid prov, 
elevers frånvaro eller när elever flyttar mellan skolor. Den underlättar även för 
läraren som slipper skapa ett eget läromedel, men även för eleverna som slipper 
lösblad, olika faktaböcker m.m. Enligt Englund har läroboken också en 
disciplinerande roll då den hjälper till att förhindra kaos i klassrummet.  Hon menar 
att läromedlet underlättar arbetet för läraren på många vis då den gör arbetsbördan 
mindre och underlättar lärarens planering. Vidare menar Englund att lärare som är 
missnöjda med läromedlet, ofta inte har valt ut det själv utan skolan har köpt in det 
läromedel som ekonomin kräver. Detta bidrar till att en del lärare använder 
läromedel de är missnöjda med.  
 
Englund (1999) finner att det både finns positiva och negativa sidor med att 
läroboken styr undervisningen. Hon menar att om innehållet i läroboken 
sammanfaller med kursplanens innehåll och värderingar och läraren kritiskt 
granskar, istället för slaviskt följa lärobokens innehåll och upplägg, är det positivt. Å 
andra sidan kan en osäker lärare som helt förlitar sig på läroboken leda till elever som 
mekaniskt lär in och reproducerar kunskap utan reflektion och förståelse. I 
Skolverkets rapport 221 (2003) framkom att lärare ansåg att matematikundervisning 
utan lärobok kräver att läraren har mycket stor erfarenhet, annars skulle det inte 
fungera. 

2.3 Lärarhandledningen 
Enligt Brändström (2003) är lärarhandledningen en viktig del av läroboken. Hon 
skriver att man bör lägga större fokus på den om man vill att undervisningen ska 
förändras. Brändström anser vidare att författare till läromedel borde utnyttja 
lärarhandledningen till mer än kopieringsunderlag för diagnoser och knep och knåp. 
Om man vill att undervisningen i matematik ska utvecklas måste större fokus läggas 
på lärarhandledningen, den ska vara tänkt för läraren och ge förslag om material och 
arbetsformer. Brändström skriver även att lärarhandledningen ska vara en källa till 
inspiration och ge läraren information om material som finns utanför lärobokens 
sidor, uppslag till lektioner och mer kunskap för att minska fokus på läroboken. 
 
Ahlquist & Karlsson (2008) har analyserat lärarhandledningar och anser att 
lärarhandledningarna innehåller tillräckligt med instruktioner för att läraren ska 
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kunna ha ett kvalitativt undervisningsspråk. De menar att lärarhandledningen visar 
hur viktig lärarens roll är för undervisningen. 

3. Varför undervisa om sambanden mellan de fyra 
räknesätten? 
 
Ingrid Olsson, skriver i Matematik från början (2000), och menar att lärande i 
matematik inte handlar om att lära sig regler utantill, utan att få möjlighet att 
upptäcka och förstå samband och mönster. Ahlberg (1995) skriver om Piaget som 
menade att människan når kunskap genom sina sinnen och handlingar som ger 
förändringar i vår tankestruktur. De viktigaste förändringarna i våra tankestrukturer 
är de som är reversibla, d.v.s. kan utföras i den motsatta riktningen. När ett barn kan 
tänka reversibelt kan han eller hon utföra konkreta eller abstrakta operationer. 
 
McIntoch (2008) menar att matematik ibland beskrivs som studiet av relationer. 
Samband som eleverna bör förstå och använda på ett effektivt sätt är sambandet 
mellan multiplikation och addition: 3x4=4+4+4, samt sambandet mellan division 
och multiplikation 48/6=8 och 6x8=48. 
 
Enligt Ahlberg (2001) har barn som upptäcker samband mellan räknesätten en god 
hjälp av det. Med hjälp av informella räknemetoder kan sexåringar klara beräkningar 
som innefattar så väl division som multiplikation Trots detta får eleverna vänta länge 
på att använda dessa räknesätt i skolan. Bland annat McIntosh (2008) menar att 
många elever får onödiga svårigheter att hantera sambanden mellan räknesätten. 
Detta antingen för att de inte insett detta samband eller för att de inte vågat utnyttja 
sambandet på ett effektivt sätt. Ett exempel kan vara att en elev räknar 68 steg bakåt 
från 72 i beräkningen 72-68 istället för att räkna uppåt från 68 till 72.  
 
Allt fler rapporter om införandet av de fyra räknesätten tyder på att man vill gå ifrån 
den mest vanliga ordningen (då man börjar med addition, sedan subtraktion, och 
slutligen lär man ut multiplikation och division) och i stället införa alla räknesätten 
på en gång (Unenge, 1988). Detta eftersom det menas att man då kan bygga på 
sambanden mellan räknesätten och låta eleverna upptäcka dem. Eleverna ska då ges 
övningar där sambanden synliggörs, som exempelvis: 3+2=5, 5-2=3, 5-3=2, 3x4=12, 
12/3=4, 12/4=3. 
  
Även Wyndhamn, i Brockstedt, H. et al.(1983) tar upp vikten av att kunna se 
sambanden mellan de fyra räknesätten. Wyndhamn anser att bra kunskaper i 
användandet av de fyra räknesätten är en grundförutsättning för att klara av 
problemlösning, men även för att lösa matematiska 
vardagsproblem. Hur eleverna kan lära och förstå 
beräkningar med de fyra räknesätten tas även det upp och 
författaren visar en beskrivande bild på sambandet.  
Bilden bredvid (Figur 1) visar på olika samband mellan de 
fyra räknesätten. I teorin förklarar vi hur respektive 
samband hänger ihop. 
  

Figur 1. Wyndhamn, i 
Brockstedt, H. et al.(1983)  
s.253) 
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4. Teori 
Under denna rubrik kommer vi att behandla sambanden mellan de fyra räknesätten 
och hur dessa kan visas på olika sätt. Vi har utgått från vad forskare, lärare och 
läromedelsförfattare skrivit om de olika sambanden och inleder med att redogöra för 
olika räknemetoder i helhet. 

4.1 Räknemetoder  
Malmer (1983) skriver om två sätt att lära ut matematik. Den ena är en syntetisk 
metod där man utgår från en systematisk presentation av ett begränsat talområde, 
varefter man låter talen arbeta i relation till varandra efter ett visst bestämt schema: 
först presenteras addition och subtraktion i årskurs 1, multiplikation och division 
presenteras i årskurs 2. Det andra sättet att lära ut matematik som Malmer tar upp är 
ett analytiskt arbetssätt och här prioriteras innehållet framför formen. Malmer 
menar att man då utgår från helheten och i första hand försöker beskriva de olika 
talrelationerna. Genom att arbeta på detta sätt blir det inte samma stränga inbördes 
ordning mellan de fyra olika räknesätten.  
 
Malmer (1990) beskriver den analytiska metoden som att utgå ifrån barnens 
erfarenheter (helhet) och i denna urskilja delmoment eller detaljer (delar) som kan 
bli föremål för matematiska samtal. Hon fann i sina projekt att barn rörde sig 
obehindrat mellan de fyra olika räknesätten och frågar sig varför eleverna då i skolan 
ska möta de olika räknesätten separerade från varandra. 
 
Vidare skriver Malmer (1988) om den monografiska metoden, vilken är en 
tillämpning av den analytiska metoden. Där tillåts de fyra räknesätten samverka och 
ta stöd av varandra. Metoden lanserades av Grube som förespråkade en allsidig 
behandling av varje tal. Malmer skriver i sin artikel om att Grube på mitten av 1800-
talet skulle blanda och använda alla fyra räknesätten i stället för att spalta upp 
undervisningen i åtskilda räknesätt. Han menade att talbegreppet skulle fördjupas 
och sambanden mellan räknesätten skulle framgå från början. Slutligen lyfter 
Malmer fram att för barnen existerar inte olika räknesätt innan matematiska 
symboler har introducerats. 

4.2. Sambandet mellan addition och subtraktion 

4.2.1 Strategi ihop-isär 
I Matematik i grundskolan, Brockstedt, H. et al.(1983) skriver Marta Valinder om att 
subtraktion är det inversa räknesättet till addition och att sambandet kan beskrivas 
som två sidor av samma sak. Med det menas att addition är att lägga ihop och 
subtraktion är att ta isär. Vidare skriver Valinder att: ”Piaget anser att addition och 
subtraktion bör behandlas samtidig eftersom det är svårt att förstå att 5+2=7 om man 
inte också förstår att 7-2=5” (s.143).  
 
På liknande sätt beskriver Malmer (1990) sambandet mellan addition och 
subtraktion och menar att det är viktigt att barnet i mötet med addition övar på 
exempel som innebär sammanläggning. Då ökar man inte antalet, utan slår samman 
två mängder. När eleven sedan möter subtraktion bör de inte endast möta exempel 
som innebär minskning utan även exempel med samband mellan helhet och delar, 
därmed även sambandet mellan subtraktion och addition. Detta kan göras genom 
uppgifter där eleverna ska göra om en addition till en subtraktion. Ett exempel kan 
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vara uppgifter som innehåller både en sammanslagning (ihop) och en uppdelning 
(isär), eftersom dessa tankegångar är reversibla.  
 
En sådan text-tals uppgift skulle kunna se ut på följande sätt: 

1. Det är 11 bitar ljus choklad och 15 bitar mörk choklad i chokladasken. Hur 
många chokladbitar är det i asken? (ihop) 

2. Av chokladaskens 26 chokladbitar är 15 bitar mörk choklad. Hur många 
bitar är ljus choklad? (isär) 

 
Genom att tydliggöra sambandet på olika sätt menar McIntosh (2008) att man 
hjälper barn som har svårt att se dessa samband så att kunskapen kan bli 
automatiserad. Ett exempel som kan användas för att tydliggöra sambandet mellan 
addition och subtraktion kan vara att använda sig av två tärningar: Den ena 
tärningen har två prickar och den andra har fyra, då är summan 6 eftersom 2+4=6 
(ihop). Man täcker över tärningen med fyra prickar och då är tärningen med två 
prickar kvar, alltså 6-4=2 (isär). 
 
Även Billstein, Libeskind & Lott (2010) beskriver sambandet mellan addition och 
subtraktion. De menar att man kan stärka elevers kunskap i att se sambandet genom 
att de får lösa problem med verklighetsförankring. Bland annat tar de upp uppgifter 
som innehåller två mängder som måste göras lika många, eller uppgifter där den ena 
mängden ska vara av en viss storlek. Exempel på en sådan text-tals uppgift är: 

1. Pelle har tre bollar. Calle gav honom några till, nu har han åtta. Hur många 
bollar gav Calle till Pelle?  

4.2.2 Strategi jämföra 
Sambandet mellan subtraktion och addition behandlas av Ahlberg (2001). 
Författaren beskriver hur viktig förståelsen för sambandet mellan de två räknesätten 
är när elever ska kunna välja beräkningsmetoder. Strategin jämföra är en sådan 
strategi där sambandet mellan addition och subtraktion används. Jämföra innebär 
att räkna subtraktion genom att räkna uppåt. Exempelvis vid subtraktionen 58-49 
kan man tänka uppåt från 49 till 58.   
 
McIntosh (2008) skriver att en del barn är omedvetna om sambandet mellan 
addition och subtraktion och att man därför bör tydliggöra detta tidigt. Han menar 
att eleverna bör uppmuntras att diskutera olika lösningsstrategier för att lyfta fram 
betydelsen av att utnyttja sambandet. Vidare framför McIntosh att när vi ser 
sambandet mellan dessa två räknesätt kan vi omvandla exempelvis 10 - 7 = x till 7 + x 
= 10 och räkna upp från 7. 
 
Malmer (1990) beskriver i sin bok Kreativ matematik fler exempel på strategin 
jämförelse.  
Exempel på jämförelse där skillnaden efterfrågas kan vara följande text-tal: 
1: Kajsa har 9 kr. Adam har 4 kr.  

• Hur mycket mindre har Adam? 
• Hur mycket mer har Kajsa? 

 
Exempel på jämförelse där skillnaden är given kan vara följande text-tal: 
2: Kajsa har 9 kr. Adam har 5 kr mindre. 

• Hur mycket har Adam? 
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Figur 2. Endimensionell multiplikation visad på tallinje.
 

       
Figur 3. Endimensionell multiplikation visad som föremål på rad i lika stora 
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• ”Någonting, en helhet, ska fördelas i ett givet antal delar och man vill veta hur 
stor varje del blir - delningsdivision” (s.70).  

• ”Man vet storleken på varje del och vill veta hur många sådana delar som ryms 
i helheten – innehållsdivision” (s. 70). 
 

Även när situationer ska översättas till symboler kan missuppfattningar uppstå på 
grund av komplexiteten i det muntliga språket. I undervisningen ska man därför, 
enligt McIntosh, växla mellan bild, berättelser, skrivna uttryck och symboluttryck.  
 
Poskitt (2008) skriver att division blir lättare för eleverna om de behärskar 
multiplikationstabellen. Multiplikationstabellen är enligt Poskitt allt man behöver 
kunna för att kunna göra enkla multiplikationer och divisioner i huvudet. Han menar 
att om man lär sig multiplikationstabellen kan man räkna ut samma uppgifter åt 
andra hållet, vilket är division. Malmer (1990) menar att det i undervisningen är lätt 
att påvisa sambandet mellan division och multiplikation. 
 
Detta med hjälp av klossar eller rutnät, men även genom vardagsanknutna text-tals 
uppgifter såsom: 

• Om vi delar 15 kr lika mellan 3 barn, får de 5 kr var.  
• Fem barn får dela på 15 äpplen. Då får de 3 äpplen var. 

 
Paulsson beskriver i Matematik i grundskolan, Brockstedt, H. et al. (1983), division 
som en återställning av handlingar: ”Varje dag gör vi en serie av handlingar som vi 
sedan upprepar i omvänd ordning. Vi går till jobbet - vänder hem igen, vi öppnar en 
dörr - stänger den igen.”(s.173). Dessa återställningar av handlingar är inverser av de 
ursprungliga. Divisionen (utom med 0) återställer resultatet av en multiplikation.  
 
Slutligen skriver även Billstein, Libeskind & Lott (2010) att elever skapar förståelse 
för multiplikation och division genom att använda olika tankeformer 
(representationer). Genom att använda dessa olika tankeformer upptäcker eleverna 
att multiplikation och division är inversa räknesätt. Den viktiga förståelsen för 
sambandet mellan multiplikation och division är ett algebraiskt tänkande som 
Billstein, Libeskind & Lott menar utvecklas hos eleven under det tredje skolåret.  

4.5 Sambandet mellan division och subtraktion 
Division kan ses som en upprepad subtraktion. Detta visar Billstein, Libeskind & Lott 
(2010)  med hjälp av ett vardags relaterat exempel i form av ett text-tal: 

• Antag att vi har 24 kakor och vill packa dem i kakburkar som innehåller 8 
kakor per förpackning. Hur många burkar behöver vi? 
 

Vi kan resonera som så att om en burk är fylld har vi 24-8 (16) kakor kvar. Om vi 
fyller ännu en burk har vi 16-8 (8) kakor kvar. Slutligen kan vi placera de återstående 
åtta kakorna i den tredje burken. Vi kan beskriva hela händelsen genom att skriva 24-
8-8-8=0. Genom upprepad subtraktion har vi beräknat 24/8=3. Här har man då 
använt sig av innehållsdivision.  
 
McIntosh (2008) menar även han att innehållsdivision enklast visar på sambandet 
mellan subtraktion och division. Exempelvis kan kvoten 120/40 beräknas genom att 
man funderar på hur många gånger 40 finns i 120? Det vill sägas: Hur många gånger 
kan man ta bort 40 från 120? Detta löses genom upprepad subtraktion; 120-40=80, 
80-40=40, 40-40=0 totalt togs det bort 3 stycken 40. 
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5. Metod 
Under denna rubrik kommer vi att redogöra för hur vi valt ut de läromedel vi 
analyserat, hur vi gick tillväga när vi gjorde analysschemat, samt hur vi analyserat 
läromedlen med hjälp av detta analysschema.  

5.1 Urval 
De läromedel vi valt ut är vanligt förekommande på de skolor vi haft kontakt med, 
samt har de analyserats av Johnsson och Flodström (2010) i deras examensarbete 
Multiplikation och taluppfattning, där de analyserat fem olika läromedel i 
matematik. För att få en fortsättning och bredd i Johnssons och Flodströms analys 
har vi valt en del av läromedlen de analyserat. Vi har även kompletterat med ett helt 
nytt läromedel. I kontakt med förlaget Liber gällande läromedlet Matematikboken, 
fick vi vetskap om att det skulle revideras. Vi fick då förslag på ett helt nytt läromedel 
som vi blev intresserade av att analysera istället. Eftersom detta inte är riktigt färdigt 
är det inte helt komplett, elevboken riktad till årskurs 3 samt lärarhandledningen 
saknas. Vi har ändå valt att analysera detta läromedel då vi är intresserade av att titta 
på ett helt nytt och oprövat material. Vi är intresserade av att se om detta läromedel 
har ett nytänkande kring barns inlärning av matematik.  

5.1.2 Beskrivning av läromedel 
Eldorado ges ut av förlaget Natur och Kultur och är riktat till förskoleklass – årskurs 
6. Det är ett läromedel där varje kapitel i grundböckerna är kopplat till lärandemål. 
Varje kapitel avslutas sedan med problemlösningsuppgifter och repetition. Längst 
bak i boken finns även extrauppgifter till varje kapitel och längst ned på sidan under 
kapitlen står ibland ett sidnummer i form av en bok, då det är sidhänvisningar till 
uppslag som finns i lärarhandledningen. Materialet är anpassat till Lgr 11. Vi har från 
Eldorado valt att analysera grundbok 1-3a och 1-3b med tillhörande 
lärarhandledningar.  
 
Mattedetektiverna ges ut av förlaget Liber. Läromedlet är nytt och riktat till 
förskoleklass – årskurs 3. Läromedlet innehåller grundböcker, kuvert med laborativt 
material, läxböcker, samt deckarböcker och till varje grundbok finns uppgifter i tre 
nivåer. Läromedlet låter eleverna få hjälpa Mattedetektiverna att lösa kluriga 
detektivuppdrag. Materialet är anpassat till Lgr 11. 
Från Mattedetektiverna har vi valt att analysera grundbok 1-2a och 1-2b. 
Lärarhandledning samt grundbok 3a och 3b är inte utgivet i skrivande stund.  
 
Mattedirekt ges ut av förlaget Bonnier utbildning. Läromedlet är riktat till 
förskoleklass – årskurs 9. Mattedirekts läroböcker för årskurs 1-3 heter MatteSafari. 
Grundbokens kapitel innehåller en ”basdel” som kallas Safari, där eleven lär in det 
matematiska området som är temat för kapitlet genom olika uppgifter. Därefter följer 
en diagnos som testar elevens inlärda kunskaper. De två följande delarna i kapitlet 
har uppgifter i två nivåer. Genom hela serien dyker tre figurer upp, Tim, Tanja och 
Trixi och de hjälper till med tips och instruktioner. Till materialet hör en 
lärarhandledning på cirka 145 sidor inklusive kopieringsunderlag för arbetsblad. 
Materialet är anpassat till Lgr 11. Vi har från Mattedirekt valt att analysera grundbok 
1-3a och 1-3b med tillhörande lärarhandledningar.  
 
Mattemosaik ges ut av förlaget Liber. Läromedlet är riktat till förskoleklass – årskurs 
6 och består av grundböcker, där varje bok är 120 sidor och består av 5 kapitel. 
Läromedlet är anpassat så att det ingår både enskilt arbete och gruppuppgifter. Till 
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boken finns även praktiskt arbete. På varje sida finns en minihandledning och varje 
kapitel avslutas med en diagnos. I lärarhandledningen finns även metodanvisningar 
till varje sida i grundboken, samt kopieringsunderlag. Läromedlet är ännu inte 
anpassat efter Lgr 11. 
Från Mattemosaik har vi valt att analysera grundbok 1-3a och 1-3b med tillhörande 
lärarhandledningar.  
 
Slutligen analyserar vi även Min Matematik som ges ut av förlaget Schildts och är ett 
läromedel riktat till årskurs 1 – 6. Min matematik är ett finsk producerat läromedel, 
som innehåller grundböcker med tillhörande laborativt material i form av ett kuvert 
med utstansat material i kartong. Till läromedlet finns en lärarhandledning på cirka 
250 sidor, inklusive kopieringsunderlag. I grundböckerna finns bl.a. uppgifter i att 
räkna med euro, vilket inget av de andra läromedlen har. Varje nytt kapitel i 
grundboken inleds i lärarhandledningen med en saga som ska belysa aktuellt 
kunskapsområde. Eftersom läromedlet är finskt är det inte anpassat efter Lgr 11. Vi 
har från Min Matematik valt ut att analysera grundbok 1-3a och 1-3b med tillhörande 
lärarhandledningar.  

5.2 Analys av data 
Utifrån litteraturen som presenterats tidigare i arbetet färdigställdes ett 
analysschema. Vi valde att se på sambandet addition och subtraktion utifrån de två 
strategierna; ihop och isär samt jämföra eftersom detta är två olika sätt att använda 
sig av sambandet mellan de båda räknesätten.  
 
De färdiga rubrikerna för analys schemat blev då:   

• Sambandet addition-subtraktion, strategi ihop-isär 
• Sambandet addition-subtraktion, strategi jämföra 
• Sambandet addition-multiplikation 
• Sambandet multiplikation-division 
• Sambandet division-subtraktion 

 
I analysen av läromedlen räknade vi antal tillfällen som de olika sambanden togs upp. 
Vi diskuterade vilka uppgifter i läroboken som skulle räknas som ett tillfälle och 
fastställde dessa: 

• Uppgift utan instruktion om att använda samband mellan räknesätten. 
• Uppgift med instruktion om att använda samband mellan räknesätten. 
• Aktiviteter i lärarhandledningen för att öva samband. 

 
Det ursprungliga analysschemat (se bilaga 1) testades på ett av läromedlen för att 
säkerställa reliabiliteten. I vår pilotanalys upptäckte vi att vi bara kan ta med de 
samband som eleven eller läraren får instruktion om eftersom vi annars inte säkert 
kan säga att eleven använder sambandet. Vi valde då att ta bort rubriken: Uppgift 
utan instruktion om att använda samband mellan räknesätten. Vi beslöt oss istället 
för att endast ha en rubrik: Uppgift med instruktion om att använda samband mellan 
räknesätten. Under den rubriken räknade vi in alla tillfällen med uppgifter där 
samband övas, om det fanns en instruktion om sambandet i lärarhandledningen eller 
grundboken. 
 
Efter pilotanalysen och justeringar i vårt analysschema kom vi fram till ett nytt 
analysschema (se bilaga 2). Analysschemat använde vi som grund vid 
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dokumentanalysen av läromedel i matematik. Sedan jämförde vi hur de fyra 
räknesättens inbördes samband lärs ut i de olika läromedel riktade till årskurs 1-3. Vi 
granskade även lärarhandledningen som hör till de olika läromedlen. Vi delade upp 
läromedlen mellan varandra och valde att analysera ett läromedel i taget och 
diskuterade kontinuerligt resultaten med varandra. 
 
Hellspong och Ledin (1997) menar att vi som tolkare av texten måste vara 
uppmärksamma på vilken roll vi har i vår tolkning av texten, samt vilka 
tolkningsförutsättningar vi har genom våra förkunskaper. Förståelsen för en text 
växer fram genom en växelverkan mellan helheten och delarna. I vår analys tittar vi 
efter samband mellan räknesätt som är tydliggjorda genom elevinstruktioner eller 
lärarinstruktioner. De eventuella samband som fanns där eleven inte får någon 
instruktion för att uppmärksamma sambandet, har vi valt att inte ta med i vår analys. 
Detta för att vi inte säkert kan säga att eleven lär sig om samband mellan räknesätten 
när det inte är förtydligat i instruktioner och exempel. 

5.3 Validitet och reliabilitet     
Enligt Patel och Davidsson (2003) måste man för att erhålla god validitet veta att 
man undersöker det man avser att undersöka. Efter vår litteraturstudie i ämnet som 
vi avser att undersöka, fastställer vi ett analys schema för att säkerställa validiteten. 
Detta analysschema testar vi på ett läromedel genom att göra en pilotstudie för att 
säkert veta att vi undersöker det vi efterfrågar. För att säkerställa tillförlitligheten, 
reabiliteten, ändrade vi rubrikerna i vårt analysschema, så att vi endast räknade de 
tillfällen då eleven fått instruktion till att öva samband mellan räknesätten. 

5.4 Forskningsetiska principer  
Enligt Stukát (2005) är en undersöknings etiska aspekter viktig. Han beskriver två 
olika skrifter med etiska regler, Humanistisk – samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet (HSFR) och APA-manualen. Bägge har forskningsanvisningar 
angående etiska principer. Vi har tagit hänsyn till nyttjandekravet (HSFR). Den 
information som vi samlar in i vår analys av läromedlen kommer endast att användas 
för forskning. Vi har även tagit hänsyn till APA-manualens andra etiska princip, 
vilket innebär att forskaren är ärlig i sin redovisning av resultat, även om det inte är 
det förväntade eller önskade resultatet ska man redovisa det. 

6. Resultat 
Här redovisar vi resultatet av vår läromedelsanalys i tabellform där läromedlen ställs 
mot varandra med ett samband för varje tabell. Vi har dokumenterat antal tillfällen 
som sambandet förekommer. Med antal tillfällen, menar vi en samling med uppgifter 
som följer efter en instruktion, inte antalet enskilda uppgifter.  

6.1  Samband addition och subtraktion 

6.1.1 Strategi ihop och isär 
I tabell 1 kan man utläsa att det i Min matematik finns flest tillfällen där eleverna 
övar sambandet addition- subtraktion, ihop och isär. Dessa tillfällen ligger mest i 
grundbok och lärarhandledning 1a och b. Tabellen visar även att i Eldorado 
förekommer sambandet i grundbok och lärarhandledning 1a, b och 2a, b och 
lärarhandledning 3b. I Mattedetektiverna förkommer sambandet endast en gång i 
grundbok 2a. 
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Samband addition-subtraktion ihop och isär  

Läromedel 
G
1a 

L
1a 

G
1b 

L
1
b 

G
2a 

L
2
a 

G
2b 

L
2
b 

G
3a 

L
3
a 

G
3b 

L
3
b 

Summa 
läromedel 

Eldorado 1 7 1 7 2 5 0 1 0 0 0 3 27 
Mattedetektiverna 0 - 0 - 1 - 0 - - - - - 1 
Mattedirekt 0 0 0 0 0 4 0 0 3 4 0 0 11 
Matte mosaik 0 1 1 4 0 0 2 0 0 0 3 0 11 

Min matematik 11 
1
5 8 7 1 1 0 0 0 2 0 0 45 

Alla Läromedel addition-
subtraktion, ihop isär 12 

2
3 10 

1
8 4 

1
0 2 1 3 6 3 3 95 

Tabell 1. Visar på antal tillfällen som respektive läromedel tar upp sambandet ihop 
och isär för addition och subtraktion. G står för grundbok och L står för 
lärarhandledning. 

 

6.1.2 Strategi jämföra 
I tabell 2 kan man utläsa att tillfällen där eleverna övar sambandet addition- 
subtraktion, strategi jämföra endast finns i Mattedirekt samt ett tillfälle i Eldorado. 
Dessa tillfällen förekommer i grundbok och lärarhandledning 2b och 3a, b. Övriga 
läromedel visar inte på något sådant samband. 
 
Samband addition-subtraktion jämföra 

Läromedel 
G
1a 

L
1a 

G
1b 

L
1b 

G
2a 

L
2
a 

G
2b 

L
2
b 

G
3a 

L
3
a 

G
3b 

L
3
b 

summa/lär
omedel 

Eldorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Mattedetektiverna 0 - 0 - 0 - 0 - - - - - 0 
Mattedirekt 0 0 0 0 0 0 2 2 14 11 7 3 39 
Matte mosaik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Min matematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alla läromedel addition-
subtraktion jämföra 0 0 0 0 0 0 2 2 14 11 7 4 40 
Tabell 2. Visar på antal tillfällen som respektive läromedel tar upp sambandet 
jämföra för addition- subtraktion. G står för grundbok och L står för 
lärarhandledning. 

 

6.2 Samband addition och multiplikation 
I tabell 3 kan man utläsa att i Min matematik finns flest tillfällen där eleverna övar 
sambandet addition och multiplikation. Dessa tillfällen ligger mest i grundbok och 
lärarhandledning 2a och 3a. Tabellen visar även att i Mattedirekt förekommer 
sambandet vid ett flertal tillfällen i grundbok 2a, b samt 3 a, b med tillhörande 
lärarhandledning. Alla läromedel vi analyserat har något tillfälle där samband övas 
när det gäller addition och multiplikation. Dock tar Mattedetektiverna enbart upp 
sambandet 2 gånger. 
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Samband addition-multiplikation  

Läromedel 
G
1a 

L
1a 

G
1b 

L1
b 

G
2a 

L
2a 

G
2b 

L
2b 

G
3a 

L
3a 

G
3b 

L
3b 

summa/lär
omedel 

Eldorado 0 0 1 5 2 10 2 0 0 2 0 1 23 
Mattedetektiverna 0 - 0 - 0 - 2 - - - - - 2 
Mattedirekt 0 0 0 0 5 10 2 9 2 3 2 1 34 
Matte mosaik 0 0 3 5 0 3 2 5 0 0 1 0 19 
Min matematik 0 0 0 0 15 9 6 4 15 4 0 0 53 
Alla läromedel addition-
multiplikation 0 0 4 10 22 

3
2 14 18 17 9 3 2 131 

Tabell 3. Visar på antal tillfällen som respektive läromedel tar upp sambandet 
mellan addition- multiplikation. G står för grundbok och L står för 
lärarhandledning. 

 

6.3 Samband multiplikation och division 
I tabell 4 kan man utläsa att Eldorado och Mattedirekt har flest tillfällen där 
sambandet mellan multiplikation och division övas. Alla läromedel vi analyserat har 
något tillfälle där samband övas när det gäller multiplikation och division. Tidigast 
börjar eleverna öva sambandet i grundbok 2a . 
 
Samband multiplikation-division  

Läromedel 
G
1a 

L
1a 

G
1b 

L1
b 

G
2a 

L
2a 

G
2b 

L
2b 

G
3a 

L
3a 

G
3b 

L
3b 

Summa/lär
omedel 

Eldorado 0 0 0 4 5 8 0 5 3 10 1 1 37 
Mattedetektiverna 0 - 0 - 0 - 8 - - - - - 8 
Mattedirekt 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 12 10 33 
Matte mosaik 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 7 19 
Min matematik 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 0 1 19 
Alla läromedel 
multiplikation-division 0 0 0 4 5 8 8 5 18 

2
9 20 19 116 

Tabell 4. Visar på antal tillfällen som respektive läromedel tar upp sambandet 
mellan multiplikation- division. G står för grundbok och L står för 
lärarhandledning. 
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6.4 Samband division och subtraktion 
I tabell 5 ser man att i lärarhandledningen till Mattemosaik och Eldorado 3b finns ett 
tillfälle där eleverna uppmanas att kontrollera division med upprepad subtraktion. I 
övriga läromedel tas inte sambandet upp. Sambandet division-subtraktion kan ses 
som innehållsdivision och innehållsdivision kan finnas i de olika läromedlen men 
kopplas inte till subtraktion och därför har vi inte räknat med dessa som ett tillfälle 
att öva sambandet. 
 
Samband division-subtraktion  

Läromedel 
G
1a 

L1
a 

G1
b 

L1
b 

G
2a 

L
2a 

G
2b 

L2
b 

G
3a 

L
3a 

G
3b 

L3
b 

Summa/läro
medel 

Eldorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Mattedetektiverna 0 - 0 - 0 - 0 - - - - - 0 
Mattedirekt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Matte mosaik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Min matematik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alla läromedel division-
subtraktion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Tabell 5. Visar på antal tillfällen som respektive läromedel tar upp sambandet 
mellan division- subtraktion. G står för grundbok och L står för lärarhandledning. 

7. Slutsats 

7.1 Tar de valda läromedlen i matematik upp sambandet 
mellan de fyra räknesätten och i så fall hur? 
Alla läromedel som vi har analyserat tar upp någon form av samband mellan de fyra 
räknesätten. Det samband som övas vid flest tillfällen är sambandet addition- 
multiplikation och sambandet multiplikation- division. Det samband som övas vid 
minst antal tillfällen är sambandet division- subtraktion. 
 
När det gäller sambandet addition- subtraktion övas detta vid flest tillfällen genom 
strategin ihop och isär. Detta visas genom uppgifter där eleven uppmanas att 
kontrollera subtraktioner med hjälp av addition. Strategin jämföra, visas med hjälp 
av att subtrahera genom att räkna uppåt, men är inte så vanligt förekommande i de 
läromedel vi analyserat. Strategin förekommer endast i två läromedel, i Mattedirekt 
vid 39 tillfällen och Eldorado vid endast ett tillfälle, som dessutom förekommer i 
lärarhandledningen.  
 
När det gäller sambandet addition- multiplikation visas det oftast genom föremål 
som ligger på rad i lika stora grupper, mer sällan visas sambandet med pilar på en 
tallinje. Detta samband är det som övas vid flest tillfällen i läromedlen vi analyserat. I 
Min matematik övas sambandet vid flest tillfällen och förutom Mattedetektiverna 
(som inte är fullständig) så har Mattemosaik minst antal tillfällen där sambandet 
addition- multiplikation övas.  
 
Sambandet multiplikation- division visas oftast med uppgifter där eleven uppmanas 
att kontrollera division med multiplikation. I Eldorado och Mattedirekt övas 
sambandet vid flest tillfällen, i övriga läromedel förekommer det inte lika ofta. 
Eftersom Mattedetektiverna inte är fullständigt går det inte att jämföra med de 



 

övriga läromedlen. Dock tar 
multiplikation- division vid ett tidigare tillfälle än de övriga läromedlen.
 
Sambandet division-subtraktion
ett ställe i lärarhandledning 3b, då eleven uppmanas att 
upprepad subtraktion. 
 
Sammantaget ser vi att flest
räknesätten förekommer i lärarhandledningen
 

Diagram 1. Visar sammanlagda tillfällen där sambandet mellan 
grundbok jämfört med lärarhandledning.
 

7.2 När visas sambanden i de olika läromedlen riktade till 
årskurs 1, 2 eller 3? 
I diagram 2 kan man se en illustration över när och hur många gånger sambandet 
mellan de olika räknesätten visas i 
addition- subtraktion, ihop och isär
läromedlen riktat till årskurs 1, medan 
främst visas i de senare delarna 
 
Sambandet addition- multiplikation 
årskurs 1 på vårterminen, men tyngdpunkten på sambandet ligger
och grundbok 2a. 
 
Sambandet multiplikation-
lärarhandledning och grundbok 3
1 och 2. 
 
Sambandet division- subtraktion (se diagram 2
två tillfällen, i lärarhandledning och grundbok 
 
Sammantaget ser vi att sambandet addition
linje) förekommer vid flest tillfällen i läromedlen riktade till årskurs 1 och 2 samt 
återkommer som progression, medan sambandet addition
diagram 2, grön linje ), och multiplikation
förekommer i de senare böckerna.
turkos linje) förkommer nästan inte alls.

44%
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övriga läromedlen. Dock tar Mattedetektiverna och Eldorado 
division vid ett tidigare tillfälle än de övriga läromedlen.

subtraktion förekommer endast i Matte mosaik
ett ställe i lärarhandledning 3b, då eleven uppmanas att räkna ut

flest tillfällen då eleverna får öva på sambandet mellan 
räknesätten förekommer i lärarhandledningen (se diagram 1, röd markering).

 
Diagram 1. Visar sammanlagda tillfällen där sambandet mellan räknesätten övas, 
grundbok jämfört med lärarhandledning. 
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Diagram 2. Hur ofta de olika sambanden mellan räknesätten förekommer i 
respektive årskurs och termin. L står för lärarhandledning och G står för grundbok. 

 

7.3 Hur ser progressionen ut i respektive läromedel, när det 
gäller sambandet mellan de fyra räknesätten?  

7.3.1 Eldorado 
I Eldorado, tas sambandet addition-subtraktion, strategi ihop och isär, upp vid flest 
tillfällen i läromedel riktade till årskurs 1. Eldorado tar endast upp sambandet med 
strategin jämföra i lärarhandledning 3b. Eldorado har också flest tillfällen med 
uppgifter med sambandet mellan multiplikation-division och läroboken tar även upp 
sambandet mellan addition och multiplikation (Se tabell 6). 
 
Grundbok och lärarhandledning  
Samband Åk 1 Åk 2 Åk3 
Addition- subtraktion  
Ihop och isär 16 8 3 
Addition- subtraktion 
Jämföra 0 0 1 
Addition- multiplikation 6 14 3 
Multiplikation- division 4 18 15 
Division- subtraktion 0 0 1 
Tabell 6. Visar på antal tillfällen som Eldorado tar upp sambanden. 
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7.3.2 Mattedetektiverna 
Mattedetektiverna, går inte att jämföra med de andra läromedlen på samma sätt 
eftersom den saknar lärarhandledning och den tredje läroboken. I Mattedetektiverna 
visas sambandet mellan multiplikation-division vid flest tillfällen och de förekommer 
i läromedlet riktad till årskurs 2. I läromedlet riktade till årskurs 1, visas inga tillfällen 
där eleven övar samband mellan räknesätten (se tabell 7). 
 
Grundbok 
Samband Åk 1 Åk 2 
Addition- subtraktion 
Ihop och isär 

0 1 

Addition- subtraktion 
jämföra 0 0 

Addition- multiplikation 0 2 
Multiplikation- division 0 8 
Division- subtraktion 0 0 
Tabell 7. Visar på antal tillfällen som Mattedetektiverna tar upp sambanden. 

 

7.3.3 Mattedirekt 
I Mattedirekt tas sambandet addition-subtraktion, strategi ihop och isär, upp först i 
läromedlet riktade till årskurs 2. I Mattedirekt får eleverna flest tillfällen att lära om 
strategin jämföra i läromedlet riktade till årskurs 3. Sambandet addition-
multiplikation får eleverna öva från och med årskurs 2 och när det gäller 
multiplikation-division tar Mattedirekt upp det först i läromedlet riktat till årskurs 3. 
I läromedlet riktade till årskurs 1, visas inga tillfällen där eleven övar samband mellan 
räknesätten (se tabell 8). 
 
Grundbok och lärarhandledning  
Samband Åk 1 Åk 2 Åk3 
Addition- subtraktion  
Ihop och isär 0 4 7 
Addition- subtraktion 
Jämföra 0 2 35 
Addition- multiplikation 0 26 8 
Multiplikation- division 0 0 33 
Division- subtraktion 0 0 0 
Tabell 8. Visar på antal tillfällen som Mattedirekt tar upp sambanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21

7.3.4 Matte mosaik 
Matte mosaik tar upp sambandet mellan addition-subtraktion strategi ihop och isär 
redan i läromedlet riktat till årskurs 1. Däremot tar de inte upp strategi jämföra i 
någon årskurs. 
Sambandet addition- multiplikation börjar övas redan från läromedlet riktat till 
årskurs 1, och avtar sedan i läromedlet riktat till årskurs 3. Sambandet 
multiplikation- division övas enbart i läromedlet riktat till årskurs 3. Slutligen är 
Matte mosaik ett av de få läromedel där sambandet division-subtraktion tas upp, 
dock visas det enbart en enda gång i läromedlet riktat till årskurs 3 (se tabell 9). 
 
Grundbok och lärarhandledning  
Samband Åk 1 Åk 2 Åk3 
Addition- subtraktion  
Ihop och isär 6 2 3 
Addition- subtraktion 
jämföra 0 0 0 
Addition- multiplikation 8 10 1 
Multiplikation- division 0 0 19 
Division- subtraktion 0 0 1 
Tabell 9. Visar på antal tillfällen som Matte mosaik tar upp sambanden. 

 

7.3.5 Min matematik 
I Min matematik får eleverna möjlighet att lära sig om sambandet mellan addition-
subtraktion strategi ihop och isär, i läromedlet riktat till årskurs 1, men detta 
försvinner nästan helt i de följande böckerna. I Min matematik finns många tillfällen 
att öva sambandet addition-multiplikation fr.o.m. läromedlet riktat till årskurs 2. 
Sambandet multiplikation-division övas enbart i läromedlet riktat till årskurs 3 (se 
tabell 10). 
 
Grundbok och lärarhandledning  
Samband Åk 1 Åk 2 Åk3 
Addition- subtraktion  
Ihop och isär 41 2 2 
Addition- subtraktion 
jämföra 0 0 0 
Addition- multiplikation 0 34 19 
Multiplikation- division 0 0 19 
Division- subtraktion 0 0 0 
Tabell 10. Visar på antal tillfällen som Min matematik tar upp sambanden. 

 

7.4 Vilka skillnader finns det mellan de olika läromedlen, när 
det gäller hur respektive samband övas? 
I diagram 3 syns det att Mattedetektiverna har väldigt få tillfällen där eleven övar 
sambanden mellan räknesätten, men eftersom Mattedetektiverna inte är fullständigt 
går det inte att riktigt jämföra med de övriga läromedlen. Flest tillfällen där eleven 
övar samband mellan räknesätten är i Min matematik, där får dock inte eleven 
möjlighet att öva alla strategier när det gäller sambandet mellan addition- 



 

subtraktion. I Eldorado får
Matte mosaik övas alla samband utom sambandet addition
jämföra. I Mattedirekt övas alla samband utom sambandet division
läromedel tar upp sambandet addition
addition-multiplikation, samt

 
 Diagram 3. Visar hur många tillfällen respektive samband förekommer i de olika 
läromedlen.  

8. Diskussion 
Under denna rubrik kommer vi att diskutera dels vår metod, dels det resultat som 
studien visar. Slutligen ges även förslag till fortsatt forskning.

8.1 Metoddiskussion
Enligt Hellspong och Ledin (1997) går en hermeneutisk analys ut på att tolka en text 
och klargöra förutsättningarna för att förstå den. Det är viktigt att man betänker o
texten kan uppfattas på flera sätt, det vill säga vilken tolknings
svårighet som vi upptäckte när vi
personer att analysera exakt likadant
Eftersom de olika läromedlen har olika upplägg n
antal bilder och uppgifter, samt tydligheten i
avgörandet av vilket som ska räknas som ett tillfälle när eleverna övar sambandet 
mellan de olika räknesätten
ställning till om vissa tillfällen skulle räknas eller inte
diskuterade våra respektive resultat kom vi gemensamt fram till
analyser. När vi analyserade läromedlen
tolkningen, dessa diskuterade vi sedan och kom på så sätt fram till en gemensam 
tolkning. Exempel på olika tolkningar där vi sedan kom fram till en gemensam var de 
uppgifter som löpte över flera sidor. Då kunde vi inte vara säkra på att eleverna hade 
kvar vetskap om att använda sambandet även på flöjande sidor.
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att inte räkna följande sidor som ett tillfälle att öva samband om inte eleverna fick ny 
instruktion. 

8.2 Resultatdiskussion 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur fem olika läromedel till årskurs 1-3, tar 
upp sambandet mellan de fyra räknesätten. När vi analyserat läromedlen har vi sett 
att det finns många tillfällen i grundboken där eleven skulle kunnat lära sig och öva 
sambanden mellan räknesätten. Men eftersom det saknas information som 
medvetandegör eleven på sambandet, förloras viktiga tillfällen till kunskap. 
Wyndhamn (1983) anser att bra kunskaper i användandet av de fyra räknesätten är 
en grundförutsättning för att klara av problemlösning, men även för att lösa 
matematiska vardagsproblem. Genom att tydliggöra sambandet på olika sätt, bland 
annat i läromedel, hjälper man barn som har svårt att se dessa samband så att 
kunskapen kan bli automatiserad. 
 
Ett exempel på ett förlorat inlärningstillfälle är ur Matte mosaik 1b, (Olstorpe, 1998, 
s.61). På sidan finns en stor bild med små möss som dansar till en Ekorre som spelar 
fiol. Till bilden finns ett rim; 
 

Tre plus sex är nio, 
det blir inte tio. 

Nio minus sex är tre 
går bra de´ me´. 

 
Därefter följer åtta uppgifter med addition och subtraktion (se figur 4). Uppgifterna 
är ett samband av addition- subtraktion där strategin ihop och isär kan användas vid 
uträkning. Det framgår inte att eleven kan använda sig av detta samband för att 
räkna ut uppgifterna. Inte heller i lärarhandledningen finns någon instruktion om att 
uppmärksamma eleverna om sambandet på denna sida. Om uppgifterna istället hade 
haft en instruktion om att räkna från vänster till höger, och att detta är ett samband 
mellan addition och subtraktion, hade inlärningsmöjligheten ökat. 
 
6+3=__  9-3=__  0+3=__  3-3=__ 
3+6=__  9-6=__  3+3=__  6-3=__ 
Figur 4. Figuren visar uppgifter med sambandet addition- subtraktion, strategi 
ihop-isär, tagna ur Matte mosaik 1b (Olstorpe, 1998, s. 61). 
 
Genomgående när det gäller dessa fem läromedel som vi analyserat, har författarna 
förlorat många tillfällen med samband mellan de fyra räknesätten, då de till exempel 
kunnat uppmana eleverna att kontrollera subtraktioner med hjälp av addition, 
divisioner med hjälp av multiplikation osv. 
 
Enligt Brändström (2003) är lärarhandledningen en viktig del av läroboken. Hon 
skriver att man ska lägga större fokus på den om man vill att undervisningen ska 
förändras.  Genom vår analys ser även vi att lärarhandledningen är en väldigt viktig 
del av läromedlen. Vi upptäckte att fler tillfällen att öva sambanden mellan 
räknesätten finns i lärarhandledningen än i grundboken. Om läraren inte använder 
lärarhandledningen aktivt går eleven miste om flera övningstillfällen när det gäller 
sambanden.  
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Eftersom vi ser att det är så stor skillnad mellan dessa fem läromedel inom de fyra 
räknesätten och deras samband, påverkar det elevernas inlärning beroende på vilket 
läromedel skolorna väljer. Om dessutom lärarens undervisning bygger på läromedlet, 
vilket bland annat Skolverket (2003) framför att så är fallet i dagens skola, kan detta 
leda till kunskapsluckor hos eleverna. McIntosh (2008) menar att många elever får 
onödiga svårigheter att hantera sambanden mellan räknesätten. Detta antingen för 
att de inte insett detta samband eller för att de inte vågat utnyttja sambandet på ett 
effektivt sätt. Enligt Ahlberg (2001) har barn som upptäcker samband mellan 
räknesätten god hjälp av det. Av den anledningen är det av stor vikt att läromedlet tar 
upp dessa samband. Om inte annat är det viktigt att läraren uppmärksammar att 
sambanden ej tas upp i det använda läromedlet och ger eleverna uppgifter från annat 
håll för att träna detta. 
 
Trots att Mattedetektiverna är nyproducerat och anpassat utifrån Lgr11, där det i det 
centrala innehållet för årskurs 1-3 står att eleven ska kunna ”de fyra räknesättens 
egenskaper och samband samt användning i olika situationer”(Skolverket, 2011, s. 
63) förvånas vi över att det endast förekommer vid ett fåtal tillfällen sammanlagt. 
Hänsyn får tas till att vi inte har Mattedetektivernas lärarhandledningar. Det är 
möjligt att författarna tänkt ta upp fler tillfällen med samband mellan räknesätten i 
lärarhandledningen. Men som sagt förordar det också att läraren är uppmärksam på 
detta och använder lärarhandledningen aktivt i undervisningen. 
 
När det gäller progressionen av de olika sambanden är det naturligt att sambandet 
addition-multiplikation dyker upp i de senare böckerna eftersom eleverna behöver 
förtrogenhet med addition innan de har förmågan att förstå sambandet med 
multiplikation. Likaså sambandet multiplikation-division, då eleverna behöver vara 
säkra på multiplikation för att förstå sambandet med division. En annan orsak till att 
antalet tillfällen att öva sambanden minskar i de senare böckerna kan vara att vi 
endast räknat de tillfällen som har instruktion, och i de senare böckerna förväntas 
eleverna kanske kunna dessa samband och använda dem trots att instruktion saknas. 
 
Ett läromedel behöver inte vara bäst bara för att de har flest tillfällen att öva 
samband, eftersom elevens förståelse av de räknesätt som sambandet bygger på 
måste grundläggas först. Vi har inte räknat antal tillfällen eleven övar addition innan 
de ska lära sig om sambandet addition-multiplikation osv. För att få vetskap om 
vilket läromedel som ger djupast kunskaper när det gäller inlärningen av de fyra 
räknesätten, behövs varje läromedel analyseras när det gäller antal tillfällen för 
inlärning av addition, subtraktion, division och multiplikation och därefter koppla 
dessa analyser till resultatet på analysen om sambanden mellan räknesätten. Då har 
dessa fem läromedel scannats igenom tillräckligt grundligt för att kunna jämföras. 
 
Sambandet division- subtraktion finns enbart i två utav de fem läromedlen som vi 
analyserat. Det vi fann var ett tillfälle i lärarhandledningen till Matte mosaik 3b och 
ett tillfälle i lärarhandledningen till Eldorado 3b. Anledningen till detta skulle kunna 
vara att detta samband kommer i läromedel riktare till senare år. Detta eftersom vi 
endast påträffat detta samband i två lärarhandledningar som är riktade till årskurs 3. 
Sambandet division-subtraktion, kan ses som innehållsdivision och just 
innehållsdivision förekommer vid ett flertal tillfällen i de olika läromedlen vi 
analyserat. Men eftersom det inte kopplas som ett samband genom instruktioner till 
eleverna har vi inte räknat dessa som tillfällen för att öva sambandet division-
subtraktion. 
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Enligt flertalet forskare är det många lärare som följer matematikboken utan att 
tänka på att den inte tar upp hur eleverna kan tänka kring sambanden mellan de fyra 
räknesätten. Genom att ha analyserat läromedel ser vi vikten av att lärarens arbete 
behövs för att förklara sambanden, eftersom läromedlen (åtminstone de som vi har 
analyserat) inte gör det i tillräcklig utsträckning. Lärare som litar på enbart ett 
läromedel går miste om mycket i sin undervisning.  
 
Englund (1999) finner att det både finns positiva och negativa sidor med att 
läroboken styr undervisningen. Hon menar att om innehållet i läroboken 
sammanfaller med kursplanens innehåll och värderingar och läraren kritiskt 
granskar, istället för slaviskt följer lärobokens innehåll och upplägg, är det positivt. Å 
andra sidan kan en osäker lärare som helt förlitar sig på läroboken leda till elever som 
mekaniskt lär in och reproducerar kunskap utan reflektion och förståelse. Av den 
anledningen är det av stor vikt att läromedel som används i undervisningen verkligen 
analyseras för att alla viktiga aspekter av matematiken ska täckas upp. 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 
I arbete med denna uppsats har många nya frågor väckts och studien skulle med 
fördel kunna vidareutvecklas. Vid vidare forskning kan man bland annat titta på 
utländska läromedel; vad de tar upp när det gäller sambanden mellan de fyra 
räknesätten. Man kan även studera hur man arbetar med sambandet mellan de fyra 
räknesätten i klassrummet, samt undersöka lärares medvetenhet om läromedlets 
begränsningar när det gäller sambanden mellan räknesätten. Eftersom sambandet 
division- subtraktion finns i enbart två utav de fem läromedlen som vi analyserat kan 
det vara intressant att forska kring om det finns med i andra läromedel eller i 
läromedel riktade till årskurs 4 och uppåt. 
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Bilaga 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antal tillfällen med samband mellan addition och multiplikation. 
 

Mattedirekt Eldorado Matte mosaik 
Min matematik 

 

Matematik 
detektivern

a 
 

 

1a
 

1b
 

2a
 

2b
 

3a
 

3b
 

1a
 

1b
 

2a
 

2b
 

3a
 

3b
 

1a
 

1b
 

2a
 

2b
 

3a
 

3b
 

1a
 

1b
 

2a
 

2b
 

3a
 

3b
 

1a
 

1b
 

2a
 

2b
 

U
p
p
gi
ft
 m
ed
 

in
st
ru
kt
io
n
 o
m
 

at
t 
an
vä
n
d
a 

sa
m
ba
n
d
 m
el
la
n
 

rä
kn
es
ät
te
n
 

                            

A
kt
iv
it
et
er
 i 

lä
ra
rh
an
d
le
d
n
in
ge
n
 

fö
r 
at
t 
öv
a 
sa
m
ba
n
d
 

m
el
la
n
 r
äk
n
es
ät
te
n
. 

 

                            


