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Sammanfattning 
 
Bakgrund: TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en studie som 
mäter elevers kunskaper i matematik och NO. Enligt TIMSS rapport (Skolverket, 2012) är 
matematikundervisningen i svenska skolor till störst del läroboksstyrd och matematikläroboken 
styr undervisningen i större utsträckning än i andra EU/OECD länder. Det innebär att det som 
avgör vad elever lär sig är vad läroboken har att erbjuda. TIMSS rapport visar också att svenska 
elevers resultat i matematik sjunker i jämförelse med andra länder. År 1991 avskaffades 
förhandsgranskningen av läromedel och idag ligger det på organisationen och/eller läraren att 
välja läromedel som leder till att elever utvecklar de förmågor som svarar mot kursplanen i 
matematik. I elevers utveckling av matematiska förmågor spelar kommunikationen en 
betydande roll (Ahlberg, 1995; Säljö, 2015). 
 
Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka vilka uppgiftstyper elever får arbeta med genom 
samtalsbilderna som finns i elevböckerna Favorit matematik 1-3 samt vilka 
huvudräkningsstrategier elever i årskurs 1-3 ges möjlighet att utveckla i samma läromedel. 
Syftet är även att undersöka hur och i vilken utsträckning som uppgifterna och samtalsbilderna 
uppmanar eller inbjuder elever att kommunicera matematik verbalt. Slutligen vill vi undersöka 
om det finns någon progression mellan årskurserna 1-3 vad gäller huvudräkningsstrategier och 
uppgiftstyper. 
 
Metod: I studien har olika analysinstrument använts. Vi har valt att göra en innehållsanalys 
med en kvalitativ och kvantitativ del. Det innebär att även vårt analysinstrument utgörs av en 
kvalitativ del och en kvantitativ del. Den kvalitativa analysen handlar om att identifiera 
analysenheter och variabler och den kvantitativa delen avser hur frekvent varje variabel är. 
 
Resultat: Resultatet visar att elever får tillfälle att möta och pröva olika uppgiftstyper och 
huvudräkningsstrategier i arbetet med samtalsbilderna och de tillhörande frågorna i Favorit 
Matematik 1-3. Elever får dock inte möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor i lika 
stor utsträckning via kommunikationen som rekommenderas i lärarhandledningen. Vad gäller 
progressionen för uppgiftstyp och strategi, finns det ingen jämn tillväxt eller minskning utan 
det ökar och minskar ojämnt. 
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Inledning 
Som lärarstudenter har vi gjort vår verksamhetsförlagda utbildning på olika skolor. Under 
denna tid har vi observerat att matematiklektionerna oftast kontrolleras och struktureras utifrån 
läromedel. Enligt TIMSS (Skolverket, 2012), Johansson (2006) och Skolverket (2003) och 
enligt våra egna erfarenheter har vi kunnat konstatera att det dominerande arbetssättet inom 
matematik består av läromedel i form av en lärobok. Inom ramen för vår lärarutbildning har vi 
kommit till insikt om att kommunikationen i undervisningen är en betydelsefull del för att 
elever ska kunna utveckla sina matematiska förmågor och kunskaper. Det innebär följaktligen 
att elever inte ges möjlighet att utveckla samtliga matematiska förmågor om de enbart får arbeta 
tyst i sin lärobok. Eleverna behöver även tillfällen där de får diskutera matematik med sina 
klasskamrater och lärare. Ett exempel på en förmåga elever inte får tillfälle att utveckla i den 
”tysta räkningen” är framförallt det som Skolverket (2016) betonar, om att eleven ska kunna 
föra matematiska resonemang och samtala om tillvägagångssätt. Rockström (2000) menar att 
elevers tankar, språk och kunskaper främst utvecklas i sociala sammanhang där de får samtala 
elev-lärare och elev-elev. Den “tysta räkningen” handlar oftast om att elever gissar sig fram 
med utantill lärda regler utan att egentligen ha någon grundläggande förståelse för vad de gör. 
Vidare menar hon att elever i det tysta enskilda arbetet konstruerar sina strategier som de 
befäster och använder sig av men att de ofta är både krångliga och felaktiga. Elever som inte 
får möjlighet att utveckla flexibla strategier använder sig oftast av en och samma strategi 
oberoende av vilken uppgift det är som ska lösas. Detta leder så småningom till att elever fastnar 
i sitt räknande och har svårt att komma vidare. Slutligen leder det till att elever upplever 
matematik som ointressant och tråkigt (Rockström, 2000). Med detta i åtanke vill vi därför 
undersöka om ett vanligt läromedel i årskurserna 1-3, inbjuder elever till att kommunicera 
verbalt samt på vilket sätt i utvecklandet av sina kunskaper om olika strategier för att lösa 
additions - och subtraktionsuppgifter.  
 
Under vår utbildning har vi också förstått att elever behöver ha en flexibel och bred uppsättning 
av strategier för att de ska få större potential att hitta lämpliga strategier att lösa olika uppgifter 
med. Detta stämmer överens med Löwings (2008) uppfattning om att en god huvudräknare ska 
ha kunskaper om olika strategier. Det finns en mångfald strategier och elever kan hela tiden 
utveckla nya eller vidareutveckla de befintliga. Vi har därför valt att i vår studie undersöka i 
vilken utsträckning som läromedlet genom uppgifterna och anvisningarna i lärarhandledningen 
ger eleverna tillfälle att arbeta med strategierna, det vill säga om det finns någon slags 
progression. Löwing (2008) menar att det är särskilt viktigt att elever lär sig att behärska de 
grundläggande räkneoperationer med flyt för att de längre fram inte ska få några svårigheter att 
lösa mer komplexa och varierade matematiska problem.  
 
Förhandsgranskning av läromedel i Sverige upphörde år 1991 i samband med att 
Skolöverstyrelsen och Statens institut för läromedelsinformation lades ner. Det innebär att 
ansvaret för vilka förmågor elever utvecklar genom användandet av ett läromedel helt och hållet 
ligger på organisationens och/eller lärarens förmåga att förhandsgranska läromedlet. I många 
läromedel som bland annat Favorit Matematik 1-3 kan man läsa att matematikläroboken svarar 
mot målen och innehållet i kursplanen för ämnet matematik (Skolverket, 2011). Det är viktigt 
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att man som lärare inte tar detta som ett faktum. Lärare måste själv ta ställning till lärobokens 
innehåll och lärarhandledningens struktur innan de undervisar utifrån dessa (Johansson, 2006). 
Därför har vi valt att göra en läromedelsanalys av både lärobok och lärarhandledning för att få 
en helhetsbild av hur arbetet med additions - och subtraktionsstrategier via samtalsbilder går 
till. Detta för att kommunikation och strategier ses som två avgörande kompetenser inom 
matematik. Inför vår uppsats har vi inte funnit några studier som undersöker vilken typ av verbal 
kommunikation läromedlet Favorit matematik för årskurserna 1-3 erbjuder vid arbetet med 
huvudräkningsstrategier och olika typer av uppgifter inom addition och subtraktion. Därför har 
vi valt att fylla denna kunskapslucka. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att undersöka vilka uppgiftstyper elever får arbeta med genom 
samtalsbilderna som finns i elevböckerna Favorit matematik 1-3 samt vilka 
huvudräkningsstrategier elever i årskurs 1-3 ges möjlighet att utveckla i samma läromedel. 
Syftet är även att undersöka hur och i vilken utsträckning som uppgifterna och samtalsbilderna 
uppmanar eller inbjuder elever att kommunicera matematik verbalt. Slutligen vill vi undersöka 
om det finns någon progression mellan årskurserna 1-3 vad gäller huvudräkningsstrategier och 
uppgiftstyper. I relation till vårt syfte har vi sammanställt fyra undersökande frågor:  
 

• Vilka additions - och subtraktionsuppgifter förmedlas genom samtalsbilderna i 
elevboken och vilka förekommer i de tillhörande frågorna i lärarhandledningen?  

• Vilka huvudräkningsstrategier för att lösa additions - och subtraktionsuppgifter finns 
representerade genom elevbokens samtalsbilder respektive i de tillhörande frågorna 
som finns i Favorit matematiks lärarhandledning? 

• På vilket sätt ger elevbokens samtalsbilder möjlighet att samtala om och utveckla 
additions - och subtraktionsstrategier?  

• Finns det någon progression mellan årskurserna 1-3 vad gäller uppgiftstyp och strategi 
inom addition och subtraktion i arbetet med elevbokens samtalsbilder?  

 
Studien har avgränsats till de fyra undersökningsfrågorna ovan. Studien har också avgränsats 
till läromedlet Favorit Matematik för årskurserna 1-3. För att besvara undersökningsfrågorna 
har en innehållsanalys med en kvalitativ del och en kvantitativ del använts. 

Begreppsdefinitioner 
I genomförandet av vår studie har vi använt oss av några centrala begrepp som vi har definierat 
nedan.  
 
Läromedel 
Begreppet läromedel har, enligt Selander (2003), flera olika betydelser, men oftast förknippas 
det med flera olika undervisningsmaterial, det vill säga samtliga resurser som används i 
undervisningen. Mera specifika begrepp är exempelvis lärobok och lärarhandledning vilka 
syftar på skolans pedagogiska texter. Selander (2003) menar att läromedel används både som 
redskap för undervisning och som en minnesbank för lärande. Följaktligen är läroböcker och 
tillhörande lärarhandledning artefakter dels för undervisningen och dels för lärande och de ska 
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således passa både lärare och elev. Innehållet i dessa består av förutbestämd kunskap som 
författarna har valt. Det innebär också att läromedel avgör vilken kunskap elever får ta del av 
samt vad som räknas som kunskaper inom en undervisningskontext.  
 
Lärobok 
Selander (2003) menar att läroboken är en viktig artefakt inom skolans och undervisningens 
värld som ska passa både läraren och den studerande eleven. Läroboken är skapad med avsikt 
att innehålla all information angående elevers lärande och fungera som ett användbart redskap. 
Läroboken i sig är en produkt som skapar villkoren för lärande.  
 
Lärarhandledning 
Lärarhandledningar kan variera beroende på läromedel men är oftast utformad med bland annat 
idéer och förslag på hur undervisningen kan gå till i arbetet med läromedlet. I 
lärarhandledningen finns också facit för den tillhörande läroboken. Således är lärobok och 
lärarhandledning sammankopplade och kompletterar varandra. 
 
Huvudräkning 
Enligt Nationalencyklopedins (Ne.se) definition är huvudräkning “räkning utan hjälp av papper 
och penna vanl. om enklare addition, multiplikation o.d.”. Hedrén (2000) definierar 
huvudräkning som en metod där endast svaret på uppgiften skrivs ned och där inga tekniska 
hjälpmedel används. 
 
Uppgiftstyp 
Uppgifter kan se ut på olika sätt beroende på räknesätt och typ. Under rubrikerna 
Additionsuppgifter och Subtraktionsuppgifter beskrivs de olika uppgiftstyperna som använts i 
studien.  
 
Huvudräkningsstrategi 
Strategier används i utförandet av beräkningar med syfte att underlätta och effektivisera en 
beräkning. Under rubrikerna Additionsstrategier och Subtraktionsstrategier beskrivs de 
strategier som använts i studien. 

Styrdokument – läroplan och kursplan i matematik 
Läromedel 
Läroplanen (Skolverket, 2016) är en förordning som har utfärdats av regeringen för att följas 
och användas i skolor och undervisning. I läroplanen presenteras verksamhetens värdegrund 
och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet i verksamheten. I LGR11 anges att ett särskilt 
ansvar för skolan är att eleverna ska ha tillgång till: 

•  ”[…] läromedel av god kvalitet […]” (Skolverket, 2016 s.18). 

Huvudräkning 
I kursplanen för ämnet matematik (Skolverket, 2016) är ett av syftena för undervisningen att 
eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. 
Undervisningen ska såväl bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera 
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och lösa problem samt reflektera över och värdera strategier, metoder, modeller och resultat 
(Skolverket, 2016 s.55). 
 
Ett av målen för huvudräkning är att elever ska utveckla: 
 

• ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och 
överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder [...]” (Skolverket, 2016 
s.56). 

 
Under kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs tre, i förhållande till 
huvudräkning formuleras att: 
 

• ”Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra 
räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar 
av enkla tal i ett utvidgat tullområde. Vid addition och subtraktion kan eleven välja och 
använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren 
ligger inom heltalsområdet 0–200.” (Skolverket, 2016 s.60). 

 
Kommunikation 
I kursplanen för ämnet matematik betonas det att undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar förmågan att argumentera och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom 
undervisningen ges möjlighet att också utveckla en förtrogenhet med matematikens 
uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i matematiska 
sammanhang (Skolverket, 2016). Vidare under kunskapskraven formuleras att: 
 

• “Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande 
sätt och använder då konkret [...] symboler och andra matematiska uttrycksformer med 
viss anpassning till sammanhanget.” (Skolverket, 2016, s.60). 
 

• “Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt 
[...] genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak för till ämnet.” (Skolverket, 
2016, s.60-61).  

Teoretisk utgångspunkt 
Under denna rubrik presenteras det som ligger till grund för vår studie. Vi inleder avsnittet med 
en beskrivning av uppgiftstyper och sedan strategier. Därefter beskrivs samtalsmodeller som 
hänger ihop med frågetyperna som kommer efteråt. Slutligen beskrivs Phyes taxonomi. 
Utgångspunkterna har valts eftersom de är adekvata för studiens syfte.   
 
Uppgiftstyper 
För att kunna svara på vår första undersökningsfråga har vi utgått från Löwings (2017) och 
Malmers (2002) kategoriseringar av additions- och subtraktionsuppgifter. För addition har vi 
använt oss av kategorierna Lägg till, Sammanläggning och Jämföra. För subtraktion har vi 
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använt oss av kategorierna Ta bort, Komplettera och Jämföra. Utöver dessa har vi själva lagt 
till ytterligare en uppgiftstyp för respektive räknesätt som vi kallar för Dela upp tal.  
 
Strategier 
För att kunna svara på vår andra undersökningsfråga har vi använt oss av Löwing och Kilborns 
(2003), Löwings (2017) och Rockströms (2000) kategoriseringar av additions och 
subtraktionsstrategier. För addition har vi använt oss av kategorierna Kommutativa lagen, 
Räkna uppåt/framåt, Tiokompisar och tiotal, Framåthopp, Varje talsort för sig, Räkna upp till 
tiotal och addera resten och Från första term. För subtraktion har vi använt oss av kategorierna 
Varje talsort för sig, Räkna nedåt/bakåt, Tiokompisar och tiotal, Bakåthopp, Räkna ned till 
tiotal och subtrahera resten och Subtraktionspar. Strategierna Framåthopp, Bakåthopp och 
Subtraktionspar har vi själva lagt till i efterhand och är alltså inte en del av författarnas 
kategoriseringar. 
 
Samtalsmodeller – IRE och utforskande samtal 
Skolforskningsinstitutet i rapporten Klassrumsdialog i matematikundervisningen - matematiska 
samtal i helklass i grundskolan (2017) tar upp att samtalen i matematikundervisningen kan se 
olika ut och vidare ge olika förutsättningar för elevers lärande och deltagande. Samtalsmodellen 
utforskande samtal är en typ av klassrumsdialog som innebär att elever får möjlighet att 
uttrycka sina egna matematiska idéer samt engagera sig i andras. På så vis kan elever nå en 
gemensam förståelse om det aktuella ämnet som det diskuteras. Under utforskande samtal är 
elevernas tankar det centrala vilka i fortsättningen också blir utgångspunkten för andra samtal. 
Samtalsmodellen IRE (Initiering, respons, evaluering) beskrivs som motsatsen till utforskande 
samtal. Det som kännetecknar samtalsmodellen IRE är att läraren dominerar och inleder 
samtalet med en fråga och eleverna får möjlighet att bidra i en begränsad utsträckning genom 
att svara kort. Här görs ingen uppföljning av det eleven svarar utan läraren utgår endast från 
facit för att se om eleven svarat rätt eller fel. De frågor läraren ställer har således oftast ett rätt 
svar och kallas för stängda frågor. Stängda frågor ställs i syfte att kontrollera om eleven har 
förstått snarare än hur. I utforskande samtal inleder läraren däremot med öppna frågor vilket 
ger möjlighet till fler svarsalternativ och där flera svar kan vara rätt. Med hjälp av öppna frågor 
introduceras olika lösningsstrategier för elever och på så vis kan samtal om elevers olika idéer 
och som till exempel felaktiga lösningar, fördjupa deras gemensamma matematiska 
resonemang (Skolforskningsinstitutet, 2017). 
 
Frågetyper 
För att kunna besvara vår tredje undersökningsfråga har vi använt oss av 
Skolforskningsinstitutets (2017) samtalsmodeller IRE och Utforskande samtal. Utifrån dessa 
har vi skapat kategorierna Fråga- svar som motsvarar samtalsmodellen IRE sam Utforskande 
frågor som motsvarar samtalsmodellen Utforskande samtal. Vi har också använt oss av Phyes 
taxonomi för att besvara vår tredje undersökningsfråga. 
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Fråga- svar 
De frågor som inte kräver elevers tankar och beskrivningar om en beräkning utan där elever 
enbart ger ett kort svar som enligt facit antingen är rätt eller fel, har vi bestämt att benämna för 
fråga-svar frågor.  
 
Utforskande frågor 
De frågor som kräver elevers tankar och idéer om vilka procedurer de har använt sig av under 
beräkningar, har vi bestämt att benämna för utforskande frågor. 
 
Phyes taxonomi  
Taxonomi är hierarkiska klassificeringar av olika typer av kunskap (Korp, 2011). Den taxonomi 
vi har valt att använda i vår studie bygger på Phyes tre olika kunskapsnivåer som delas in i, 
deklarativ kunskap, processkunskap, och strategisk kunskap.  
 
Deklarativ kunskap  
Den deklarativa kunskapen handlar om att veta vad, som exempelvis information om 
ordkunskap, begrepp och fakta. 
 
Processkunskap 
Handlar om att veta hur, således om att elever kan gruppera, kombinera, rekonstruera och 
assimilera deklarativ kunskap i praktiken. I akademiskt lärande innebär det här att exempelvis 
kunna omvandla information till strategier och idéer etcetera.  
 
Strategiska kunskap 
Handlar om att eleven har en förmåga att veta när samt hur både den deklarativa kunskapen 
och processkunskapen ska tillämpas för att åstadkomma inlärningsresultat eller lösa ett problem 
(Korp, 2011; Korp, 2003).  
 
För att besvara vår sista och fjärde undersökningsfråga har vi enbart räknat ihop de 
uppgiftstyper och strategier för att få fram vårt resultat. Det innebär att ingen ny teoretisk 
utgångspunkt användes för att besvara frågan.  

Tidigare forskning 
Under denna rubrik presenteras den tidigare forskning som är relevant för vår studie. Först 
redogör vi vår definitionen av begreppet läromedel och därefter presenteras läromedlets 
(läroboken/elevbokens) roll i matematikundervisningen. Sedan presenteras förhandsgranskning 
av läromedel, hur det gjordes förr och hur det bör göras idag. Vidare följer ett avsnitt som 
handlar om vilka förutsättningar som krävs för att elever ska kunna behärska huvudräkning och 
dit hör underrubrikerna God taluppfattning, Räknelagar och Tabellkunskaper. Och sedan ett 
avsnitt som handlar om kommunikationens roll i undervisningen. Kapitlet avslutas med ett 
avsnitt som handlar om arbetsminnets betydelse vid huvudräkning. 
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Läromedlets roll i matematikundervisningen 
Rapporten TIMSS (Skolverket, 2012) visar att i Sverige används matematikläroboken i större 
utsträckning än andra länder inom EU/OECD. Anledningen till att läroboken är dominerande 
och har en stor påverkan i matematik enligt Johansson (2006) är att den ses som ett verktyg 
som definierar samt ordnar dessa på det sätt eleverna ska studera dem i undervisningen. Vidare 
anges i läromedlen förslag till hur lektioner i klassrummet kan struktureras gällande 
undervisningens uppbyggnad och innehåll, som till exempel ge förslag på aktiviteter och 
övningsuppgifter. Följaktligen menar Johansson (2006) att läroboken inte enbart påverkar 
vilket matematiskt innehåll eleverna ska arbeta med eller på vilket sätt lärarna ska presentera 
det i undervisningen, utan också hur matematiken är avbildad gällande begrepp och funktioner. 
Läroboken kan trots det se olika ut genom att ett område kan ha en framträdande plats i en 
lärobok medan den kan nästan förbises i en annan. I rapporten Lusten att lära – med fokus på 
matematik (Skolverket, 2003) förklaras att matematikundervisningen tycks vara ett ämne som 
är beroende av läromedel på både gott och ont. Bra läromedel kan leda till en positiv utveckling 
i undervisningen medan användningen av en alltför ensidigt läromedel, kan leda till 
enformighet och att elever tar avstånd från ämnet. 
 
I rapporten Lusten att lära – med fokus på matematik (Skolverket, 2003) förklaras att 
matematikundervisningen kan reformeras om dominansen av läroboken minskar och lärare 
istället använder läroboken i en lägre grad (Brändström, 2003). Johansson (2006) förklarar 
istället att användandet av läromedel i undervisningen sparar tid och erbjuder lärarna mindre 
arbete. Istället för att lärare ska behöva formulera egna uppgifter som eleverna ska arbeta med, 
anses läroboken som ett färdigt redskap redo att användas. Förutom att det i Sverige är en 
tradition att lärare använder sig av läroböcker i matematik, förväntar sig även elever, föräldrar 
och kollegor att undervisningen ska pågå med användandet av en lärobok. Detta förväntas för 
att garantera att eleverna i skolan ges möjlighet att arbeta med alla delar av matematiken som 
är nödvändiga för dem. Selander (2003) anser också att användandet av läromedel för att 
planera lektioner uppfattas som en säker arbetsmetod för att elever ska nå de olika målen och 
utveckla förmågor inom matematiken. 
 
Rapporten Lusten att lära – med fokus på matematik (Skolverket, 2003) tar upp att faktorer som 
enskild arbete i läroboken kan bidra till ett enformigt arbetssätt i undervisning. 
Matematikdelegationen (2004) förklarar att elever under matematiklektioner tilldelas i högsta 
grad tid åt att enskilt arbeta i olika takt med samma innehåll och uppgifter i läroboken. I 
undervisningen förekommer nästan inte alls gemensamma diskussioner som utvecklar elevers 
begreppsförståelse, eller tankesätt. Trots att kursplanen i matematik betonar att undervisningen 
i matematik ska ge eleverna möjlighet att arbeta med problemlösning, kommunicera och 
argumentera, är matematik i grundskolan det tystaste ämnet. När läroboken är något som aktivt 
leder undervisningen istället för läraren, kan det i sin tur leda till individualiserad undervisning. 
Detta innebär att eleverna vid det självständiga arbetet blir hänvisade till läroboken och läraren 
avgår från sin lärarroll. Löwing (2004) förklarar att även om matematiken betraktas som ett 
svårt ämne, anses den vara lätt att undervisa i skolan. En av orsakerna är att man i 
undervisningen inte alltid skiljer mellan innehåll och arbetssätt. På så sätt är det lätt för lärare 
att använda sig av läromedel och enbart be eleverna arbeta med hjälp av läroboken och förklara 
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hur de ska lösa uppgifter. Vidare framhåller Löwing (2004), Matematikdelegationen (2004) och 
NCMs rapport Hög tid för matematik (2001) att undervisning i matematik är starkt bunden till 
läroboken vilket påverkar lärarens roll genom att läraren upplevs som enbart en handledare och 
därmed får en underordnad roll. 
 
Granskning av läromedel 
Under 1930-talet införde Sveriges riksdag lagen om förhandsgranskning av läromedel. Alla 
läromedel oavsett ämne skulle granskas av staten innan de fick användas i skolan. Myndigheten 
Statens läroboksnämnd inrättades år 1938 och hade till uppgift att granska olika läromedel. 
Granskningen gick ut på att staten kontrollerade kvalitén genom att se om lärobokens innehåll 
samverkade med kursplanens krav, således om läroboken var anpassad för de aktuella 
förkunskaper och förmågor eleverna var i behov av att utveckla. Likaså granskades läromedlens 
pris, disposition och språk (Johansson Harrie, 2009).  
 
Från år 1938- 1974 var det alltså obligatorisk förhandsgranskning av läromedel som gällde 
oavsett ämne. Därefter skulle endast centrala läromedel i de samhällsorienterade ämnena 
granskas mellan år 1974-1983. Granskningen omfattade att läromedlet skulle gå i linje med 
läroplanens mål och riktlinjer. Granskarna hade sex frågeställningar att förhålla sig till som stöd 
i arbetet och sedan fattades beslut av Statens läromedelsnämnd, vilket också var en del av 
Skolöverstyrelsen, SÖ. Mellan år 1983-1991 övergick Läromedelsnämnden till att ge ett 
omdöme om läromedlet till konsumenterna och avgjorde inte längre om ett läromedel fick 
användas eller inte. Detta gällde fortfarande endast centrala läromedel i de samhällsorienterade 
ämnena och granskningen gick till på samma sätt, med hänsyn till de sex frågeställningarna. År 
1991 avskaffades förhandsgranskningen vilket innebär att det i dagsläget inte finns någon 
statlig förhandsgranskning av läromedlen. Idag är det därför lärarna som själva får granska och 
avgöra kvalitén på läromedlen (Harrie, 2009). Skolinspektionen är en myndighet som har 
möjlighet att utföra varierande granskningar på skolor. Den senaste granskningen av 
Skolinspektionen som omfattade bland annat undervisningen och läromedlen i ämnet 
matematik presenterades i en rapport år 2009 (Skolinspektionen, 2009:5). 
 
Fram till år 1991 hade läromedel en legitimerad funktion eftersom de granskades i linje med 
det allmänna styrdokumentet. Efter att läromedlen blev lagligt berättigade kan man enligt 
Harrie (2009) tänka sig att bruket av läromedel skulle minskat men tvärtom visar forskning på 
att läromedel fått en större roll i undervisningen. Eftersom det inte finns någon lag som 
understryker att författare och publicister är skyldiga att följa den tidsenliga kurs - och läroplan 
är det viktigt att lärare kritiskt granskar de läromedel som används i klassrummen (Johansson 
2006). Enligt Harrie (2009) bör både de som framställer och konsumerar läromedlen göra 
granskningar av de läromedel som används i skolan.  Johansson (2006) menar att det krävs en 
ökad kännedom om läroböckernas innehåll samt hur de kan användas i undervisningen. Genom 
den ökade medvetenheten skapas också en förståelse för hur undervisningen samt 
matematiklärandet kan utvecklas. 
 
Enligt Skolinspektionens granskningsrapport (2009:5) är den vanligaste arbetsformen i 
matematikundervisningen enskilt arbete och arbete i smågrupper där arbetet består av 60% eget 
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arbete i läroboken och 40% arbete med andra matematikuppgifter som läraren delat 
ut.  Johansson (2006) förklarar att lärares beroende av läroböcker har uttryckts som 
oroväckande. En sådan omfattande användning av läroböcker i matematikundervisningen är 
inget exklusivt i Sverige utan förekommer i fler länder världen över. I rapportens resultat har 
lärare nämnt läroboken som ett betydelsefullt stöd att förhålla sig till i undervisningen. Lärarna 
har ett relativt fritt val i vilka läroböcker de väljer och oftast görs det gemensamt i diskussion 
med kollegor. Enligt Skolinspektionen (2009:5) är lärarnas val av läromedel det som i sin tur 
blir avgörande för vilka kompetenser eleverna får träna. 
 
I sin studie skriver Catarina Player-Koro (2012) om lärarutbildningens form och struktur för 
blivande matematiklärare och menar på att undervisningen inte förändrats trots den pågående 
IT-revolutionen. Resultaten visar att  den undersökta lärarutbildningen främst är baserad på en 
traditionell matematikundervisning. Det som betonas är förmågan att lösa övningsuppgifter 
hämtade från läroböcker. Enligt Player-Koro (2012) har tonvikten av det formella 
ämnesinnehållet genom den politiska utvecklingen ökat. 
 
Huvudräkning 
Löwing (2008) förklarar att all räkning innefattar huvudräkning, men menar samtidigt att det 
finns olika uppfattningar av vad huvudräkning innebär. Många uppfattar huvudräkning som 
muntliga övningar av till exempel additionstabellen. Vidare menar hon att detta visserligen är 
huvudräkning på ett eller annat sätt, men att detta inte är det som är huvudräkning i kursplanens 
mening. Vad gäller huvudräkning måste man vara medveten om två saker, dels att det inte går 
att räkna ut alla uppgifter med hjälp av huvudräkning, dels att diverse huvudräkningsuppgifter 
kräver olika strategier (Löwing, 2008). Enligt Löwing och Kilborn (2003) innebär 
huvudräkning att man använder sig av räknelagarna, det vill säga den associativa - samt den 
kommutativa lagen, på ett varierande sätt beroende på vilken uppgift det är som ska beräknas. 
Dock gäller inte dessa två lagar för subtraktion utan istället används härledda räkneregler ( “ta 
bort”, “jämföra”, “komplettera”) (Karlsson & Kilborn, 2015). När en uppgift däremot beräknas 
med hjälp av en algoritm används även räknelagarna men på ett annat sätt. I beräkningen med 
hjälp av en algoritm följs ett förutbestämt mönster stegvis. Löwing och Kilborn (2003) menar 
att huvudräkning är betydligt mer än att man bara utför beräkningar i huvudet. De anser att om 
matematikundervisningen betonar regler och lagar för hur man räknar genom att de lyfts fram 
via diskussion utgörs grunden för arbetet med algebra (räkning med bokstäver). Karlsson och 
Kilborn (2015) likt Löwing och Kilborn (2003) menar att huvudräkning grundar sig i ett smart 
användande av räknelagar och regler som bör uppmärksammas för att skapa sig en förståelse 
för algebra, även utveckla en resonemangsförmåga. 
 
Vid huvudräkning i allmänhet är det viktigt att noga leta efter samband och strukturer i talen 
som kan underlätta uträkningen. Det som blir avgörande vid uträkningen är kunskapen om 
talmönster och räknelagar, ju större kunskap om dessa, desto större möjligheter har eleven att 
kunna använda sig av huvudräkning som ett effektivt redskap (Malmer, 2002). McIntosh (2008) 
menar att den större delen av alla beräkningar (cirka 80%) som utförs i vardagen görs genom 
huvudräkning. Därav är huvudräkning det mest grundläggande sättet att räkna på. Således är 
huvudräkning något vi har fördel av. Istället för att ta till med olika hjälpmedel vid beräkningar 
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går det oftast snabbare att räkna ut ett svar i huvudet. Enligt Hedrén (2000) är huvudräkning en 
förutsättning för överslagsräkning och menar att med ökad användning av tekniska hjälpmedel, 
såsom dator och miniräknare, blir denna färdighet allt viktigare att besitta. McIntosh (1995) 
menar dock att i dagens skolor tränas huvudräkning alltför lite och dessutom på fel sätt. 
 
Huvudräkning som en viktig del i undervisningen 
McIntosh (2008) understryker att huvudräkning ökar elevers kompetens, självförtroende och 
förståelse för tal. Enligt Malmer (1984) kan huvudräkning betraktas som en konst eftersom den 
kräver både kreativitet och fantasi i ett socialt samspel. Dock menar Unenge (1988) att det 
sociala samspelet utnyttjas alldeles för lite medan den tysta räkningen utnyttjas alldeles för 
mycket i matematikundervisningen. Enligt Unenge (1988) tycks undervisningen i 
huvudräkning innehålla två grundproblem som kan vara problematiska för både lärare och 
elever. Det första problemet beskrivs som “Det organisatoriska problemet” och kan lösas 
genom att läraren samlar eleverna för diskussion och samtal under det tysta arbetet i 
färdighetsträning. I diskussionen ska elevernas val och tankar kring beräkningar 
uppmärksammas och sedan följas upp av en systematisk och målinriktad träning. Läraren ska 
här vara lyhörd och lyssna till elevernas tankar. Det andra problemet beskrivs som “Det 
metodiska problemet” och innebär att man som lärare låter huvudräkning bli en integrerad del 
av undervisningen genom att man låter elever räkna ut och själva välja strategier utan att 
uppgifterna placeras i en kontext. Undersökningar visar att ett sådant arbetssätt kan leda till att 
elever utvecklar och tillämpar effektiva sätt att räkna på. 
 
Karlsson och Kilborn (2015) menar att undervisningen i huvudräkning ska bygga på variation 
genom att bland annat ge elever tillfällen att lösa samma uppgift på olika sätt. De olika 
lösningarna kan ge upphov till att eleverna resonerar med varandra eller med sig själva i 
tankarna. En lösning som anses vara enkel för en elev behöver nödvändigtvis inte vara enkel 
för en annan. Eleverna löser uppgifter på det sätt som enligt de själva är det mest effektiva. 
Solem, Alseth och Nordberg (2011) och Caney (2004) förklarar att när elever får lyssna till sina 
kamraters tankar och lösningar kan de antingen få tips och ändra på sin strategi eller ta sig an 
och utveckla en helt ny strategi. Eleverna utvärderar även sina egna tankar när de vet att andra 
ska lyssna. Löwing (2008) menar att diskussioner där lärare och elever utvärderar olika 
strategier är central för att elever ska behärska ett flertal strategier och kunna avgöra vilken av 
dessa som lämpar sig bäst att använda i en viss kontext. Även diskussionen elever sinsemellan 
är betydelsefull då Löwing precis som Solem et al. (2011) menar att elever lär av varandra och 
kan ta del av sina kamraters strategier och tankesätt. Enligt Caney (2004) ska undervisningen i 
huvudräkning inte endast fokusera på elevernas slutgiltiga svar utan också på processer och 
strategier, det vill säga, hur elever kommer fram till ett svar. Löwing och Kilborn (2003) likt 
Unenge (1988) beskriver två perspektiv som är viktiga att ta hänsyn till vid undervisning i 
huvudräkning. Det första är att föra samtal i en elevgrupp och belysa olika strategier. Det andra 
är att anordna en individuell träning där elever får möjlighet att skapa sig en uppfattning om 
och tillämpa dessa strategier. McIntosh (2008) menar att huvudräkningsstrategier ska 
introduceras en åt gången och att det i introduktionen inte ska framstå som att en strategi är den 
enda rätta. 
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Huvudräkningsstrategier 
Forskning gjord av Carpenter och Moser (1984) tyder på att barn redan innan skolstart naturligt 
har utvecklat tre olika uppfattningar kring subtraktion. Med dessa uppfattningar kan barnen, 
med hjälp, finna olika strategier för att utföra mer komplicerade subtraktioner. Till varje 
uppfattning om subtraktion kan olika beräkningsstrategier utvecklas. De tre olika 
uppfattningarna är: ta bort, komplettera och jämföra. Liksom Carpenter och Moser menar 
McIntosh (2008) att vissa elever upptäcker strategier i tidig ålder. McIntosh (2008) menar även 
att elever i senare ålder endast nyttjar ett fåtal huvudräkningsstrategier vid beräkning av de 
grundläggande additions- och subtraktionskombinationerna. Många elever använder sig enbart 
av uppåträkning vid addition och nedåträkning vid subtraktion. En sådan begränsad uppsättning 
av strategier kan på sikt leda till att elever får problem med de uppgifter som inte lämpar deras 
strategier. Vid 8-9 års ålder kan elever utveckla egna strategier att räkna med om 
undervisningen inte erbjudit några. De utvecklade strategierna kan dock komma att bli negativa 
eftersom elever kan låsa sig till den strategi de utvecklat i brist på andra. Idag bör elever tillåtas 
möta variationer av strategier i de tidigaste åren, där de också får tillfälle att uppmuntras för de 
strategier de själva kommer med. 
 
Övergången från räkneprocedurer till automatisering kan liknas vid den utveckling som sker 
när man lär sig att läsa, det vill säga, övergången från fonologisk medvetenhet till ortografisk 
medvetenhet (Sterner & Lundberg, 2002). Sterner och Lundberg hänvisar till en amerikansk 
psykolog Geary som under 1900-talet och framåt har forskat om elevers matematiska 
utveckling och svårigheter. Geary (1993, 2000) påpekar att många elever använder sig av så 
kallade omogna strategier, det vill säga, att de fingerräknar, använder sig av konkret material 
eller räknar högt. Ostad (1999) som också nämns i Sterner och Lundberg (2002) menar att 
anledningen till att elever nyttjar omogna strategier kan vara på grund av brister i 
undervisningen. Stödet för att de ska utveckla strategier räcker inte till och elever får då ingen 
möjlighet att använda sig av formella strategier som bland annat innebär att man hämtar talfakta 
från långtidsminnet. 
 
Förutsättningar för huvudräkning 
Enligt Löwing och Kilborn (2003) kräver all inlärning någon form av förkunskap. Innan elever 
introduceras för olika huvudräkningsstrategier behöver de förkunskaper. För att eleven ska 
kunna utveckla en effektiv huvudräkningsförmåga krävs att denna behärskar tabellkunskaper, 
kan utveckla kreativitet, kan tillämpa räknelagar samt att eleven innehar en grundläggande 
taluppfattning (Malmer, 2002).  
 
God taluppfattning 
Hur en god taluppfattning definieras skiljer sig något mellan olika författare. Taluppfattning 
enligt Reys et al. (1995b) definition innebär att eleven har en övergripande förståelse för tal 
samt vilja och förmåga att bruka tal i olika situationer och sammanhang. Fler forskare inom 
området betraktar taluppfattning (number sense) som ett av de mest grundläggande begreppet 
och en förutsättningen för all matematikinlärning (Löwing, 2008, McIntosh, 2008, Reys et al. 
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1995b, Malmer, 2002,). Enligt Reys et al. (1995b) har eleven utvecklat en god taluppfattning 
om denna: 
 

• Förståelse av tals betydelse och storlek. (Number concepts)   
• Förståelse och användning av ekvivalenta uttryck och representationer av tal (Multiple 

Representations)   
• Förståelse av operationers innebörd och funktion. (Effect of operations) 
• Förståelse och användning av ekvivalenta uttryck. (Equivalent Expressions) 
• Strategier för beräkning och antalsbestämning. (Computing and counting Strategies) 

• Referenspunkter vid mätning. (Measurement benchmarks)   

Enligt en rad olika internationella studier har det visat sig att elever som visar upp goda resultat 
på skriftliga matematiska test inte per automatik besitter en grundläggande taluppfattning. 
Tvärtom har studierna visat att elever som ofta får goda resultat också visar förvånande brister 
i sin taluppfattning. De svårigheter som tycks uppstå när eleverna utför beräkningar är att 
algoritmer används som en mekanisk procedur snarare än något noga valt och genomtänkt 
hanterande av tal och operationer (Reys et al., 1995b). Löwing (2008) menar att en betydelsefull 
del av taluppfattning är att elever behärskar de grundläggande additions - och 
subtraktionsoperationerna med flyt. Enligt Löwing kännetecknas en god taluppfattning av att 
eleven kan operera med tal, det vill säga, behärskar tal och dess egenskaper på ett sådant sätt 
att operationerna sker med flyt. Känslan för talens uppbyggnad ska innebära att eleven, utan 
någon vidare reflektion, ska kunna operera med talen. Löwings definition av vad taluppfattning 
är utgår från fem aspekter; att eleven behärskar talens ordning och dess grannar; tals 
uppdelning; positionssystemet; kunna avgöra tals storlek och avrunda tal samt behärskar och 
kan tillämpa räknelagarna. Framförallt menar Löwing (2008) den kommutativa - och den 
associativa lagen för addition. 

Räknelagar 
Malmer (2002) menar att elever bör komma i kontakt med och uppleva räknelagarna tidigt utan 
att benämningarna nödvändigtvis införs. När elever får möjlighet att upptäcka hur räknelagarna 
används blommar deras kreativitet ut. Genom tillämpningen av räknelagar kan uppgifter 
förenklas och på så vis kan elever utföra beräkningar betydligt enklare (Löwing & Kilborn, 
2003). För subtraktion gäller inte den kommutativa - eller den associativa lagen (Löwing, 
2008). 
 
Associativa lagen för addition 
I allmänhet används den associativa lagen för att skifta ordning, till en mer gynnsam, när tre tal 
ska adderas. Den som behärskar den associativa lagen kan genast göra beräkningar något lättare 
särskilt om denna behärskar tiokamraterna (Löwing & Kilborn, 2003). 
Räknelagen lyder: 
 

• (a + b) + c = a + (b + c) 
(Malmer, 2002, s. 160) 
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• Förtydligande, (57 + 86) + 14 = 57 + (86 + 14) = 57 + 100 = 157 

( Löwing & Kilborn, 2003, s.84) 
 
Kommutativa lagen för addition 
Den kommutativa lagen som nämnts tidigare används inom addition och innebär att termerna 
kan byta plats med varandra utan att summan påverkas. Talen kastas om till en enklare 
kombination att beräkna (Löwing & Kilborn, 2003).  
Räknelagen lyder: 
 

• a + b = b + a 
(Malmer, 2002, s.160) 
 

• Förtydligande, 3 + 8 = 8 + 3 
(Löwing & Kilborn, 2003, s.85) 
 
Tabellkunskaper 
En viktig baskunskap inom ämnet matematik är att elever under de första skolåren får 
kunskaper om additions - och subtraktionstabellerna (Löwing & Kilborn, 2002). McIntosh 
(2008) förklarar att additioner från 0 + 0 till 10 + 10 och respektive subtraktioner är 
grundläggande additions - och subtraktionskombinationer, det vill säga tabeller. När elever 
använder sig av dessa kombinationer i undervisningen, utvecklar de parallellt både personliga 
“verktygslådor” med effektiva strategier för att räkna och får en förståelse för sambanden i 
tabellerna. Löwing (2008) menar att de grundläggande additions - och 
subtraktionskombinationerna är 200 vardera till antalet, vilket innebär att de elever som 
behärskar dessa kombinationer med flyt har stora fördelar när de ska lösa problem av olika slag. 
Kombinationerna är inte oberoende av varandra och man kan finna en rad enkla mönster som, 
om de utnyttjas på rätt sätt, i hög grad kan underlätta inlärningen. Vidare förklarar McIntosh 
(2008) att en betydande aspekt av grundläggande tabellkunskaper är huvudräkningsfärdigheter. 
Aktiviteter med huvudräkning har större effekt än skriftliga övningar när det gäller att utveckla 
elevernas känsla för tal. För att elevernas utveckling av huvudräkningsfärdigheter ska inträffa, 
är det därför viktigt att de lär sig de grundläggande kombinationerna.  
 
McIntosh (2008) pekar på vikten av säkra minneskunskaper, det vill säga att elever ska på sikt 
kunna veta eller snabbt kunna härleda grundläggande additions - och 
subtraktionskombinationer. I undervisningen är det däremot viktigt att inte blanda ihop de två 
faserna; 1. den fasen där grunderna läggs och 2. den fasen där de memoreras övas och befästs. 
Hastighet och exakthet ska betonas samt memorering av tabellkunskaper ska uppmuntras, dock 
enbart först när elever redan har effektiva metoder för att beräkna dessa uppgifter i huvudet 
eller snabbt kan härleda dem. Denna kunskap, tillsammans med att elever har förståelse för 
positionssystemet och räkneoperationer, är grunderna för att de ska kunna hantera aritmetik - 
de fyra räknesätten - med flersiffriga tal (McIntosh, 2008). 
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Kommunikationens roll i matematikundervisningen 
I en undersökning av de svenska elevernas svårigheter i ämnet matematik visar den 
internationella studien TIMSS (Skolverket, 2007) att elever behöver få fler tillfällen att 
diskutera matematik. Detta för att elevernas kunskaper inom ämnet behöver förbättras och för 
att de i undervisningen ska få en bekräftelse på att de har förstått något korrekt. Löwing (2004) 
framhäver att undervisningen handlar om att man diskuterar eller presenterar ett budskap, med 
en eller flera personer. I matematikundervisningen handlar det om kommunikationen som sker 
mellan två deltagare, lärare och elev. I detta sammanhang spelar lärare en stor roll eftersom de 
leder, planerar samt bedömer arbetet i undervisningen. Ahlström et al. (2007) förklarar att det 
muntliga arbetet med matematik har flera olika funktioner som stärker elevers språkutveckling, 
vilket vidare hjälper de att utveckla sin matematiska tankeförmåga. Elevers deltagande är också 
betydelsefullt eftersom det är när de får uttrycka sina handlingssätt och tankegångar som 
tankarna blir synliga för både eleven själv, kamraterna och läraren. När elever får möjlighet att 
kommunicera i undervisningen genom samtal med varandra, synliggörs deras olika 
uppfattningar om matematiken. På så vis kan läraren få syn på elevers förkunskaper samtidigt 
som deras tankar övergår till att bli innehållet i undervisningen. I undervisningen kan det också 
förekomma missuppfattningar och när elever får tillfälle att beskriva hur de tänker, ges de 
möjlighet att på egen hand ändra sitt tänkande och sina missuppfattningar. Då elever pratar 
matematik i undervisningen stödjer både matematiken och språket varandra, vilket innebär att 
kommunikationen mellan lärare och elever anses viktig för elevernas matematiska utveckling. 
Löwing (2004) menar att det är läraren som genom sitt sätt att utnyttja språket formar den 
språkliga miljön i klassrummet och blir i det sammanhanget elevernas vägledning för hur de 
ska uttrycka sig. När elever aktivt deltar och tillåts kommunicera i undervisningen, lär de sig 
att hantera det matematiska språket och utveckla sitt sätt att tänka matematiskt.  
 
Löwing (2008; 2017) menar även att lärare i undervisningen kommunicerar matematik på olika 
sätt och för olika syften beroende på meningen med samtalet. De olika sätten reds ut på följande 
sätt: formellt undervisningsspråk som i sin tur delas upp i, beskrivande (algoritmisk) språk och 
förklarande språk samt informellt undervisningsspråk som delas upp i, tillämpande 
(vardagsanknutet) språk och laborativt (manipulativt) språk. Det beskrivande språket används 
när exempelvis lärare eller elever räknar högt på tavlan, till exempel, när de ska beskriva en 
procedur under beräkningen med strategier. Det förklarande språket tydliggörs av hur och 
varför man nyttjar en viss procedur. Det tillämpade språket används när man tar en 
vardagshändelse som utgångspunkt för att förklara en procedur exempelvis, när elever brukar 
det laborativa språket vid användning av laborativa hjälpmedel såsom pengar. Elever använder 
sig kort sagt av stavar eller knappar för att utföra en beräkning. Det formella 
undervisningsspråket bygger på det som gäller termer och begrepp medan syftet med det 
informella språket är att koppla samman termer och begrepp till elevernas vardag eller till 
konkret material. De olika språken bör vara väl anpassade för både lärare och elever under ett 
undervisningsskede eftersom de ska kunna växla mellan dem utan att de tappar någon 
nödvändig information. I arbetet med matematik är det viktigt att den terminologi som används, 
informellt som formellt, på ett korrekt sätt speglar det aktuella innehållet eftersom termer och 
begrepp måste vara samordnade.  
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Caney (2004) förklarar också vilken betydelse kommunikation och samtal har för elever som 
arbetar med huvudräkning och strategier. När elever arbetar med huvudräkning ska fokus inte 
ligga på att eleven får rätt svar i en beräkningen. Det som ska vara i fokus är hur eleven har gått 
tillväga för att nå fram till sitt svar. Vikten ska således ligga på själva processen och inte på det 
slutgiltiga svaret. Ahlström et al. (2007) framhåller att när elever får chans att resonera om en 
lösning kan de på egen hand utvecklas mot att lära sig att bedöma slutsatser och beräkningar 
istället för att alltid förhålla sig till facit eller läraren. Skolforskningsinstitutet (2017) beskriver 
att flera elever kan vara tveksamma inför att dela med sig av tankegångar som de inte känner 
sig säkra på. Vidare visar forskningen att det läraren gör har stor betydelse för hur samtalen i 
klassrummet skapas. Genom sitt handledande har lärare möjlighet att förändra samtalen till att 
elever i större utsträckning deltar i olika gemensamma resonemang. På så vis kan läraren få 
med de elever som känner sig osäkra och inte vill delta. Caney (2004) menar att när elever får 
arbeta muntligt, det vill säga när de får beskriva sina idéer och svara på olika frågor, hjälper det 
läraren att få en uppfattning om elevernas tankar och förstå saker ur deras perspektiv. När de 
får ta del av sina klasskamraters idéer och samtidigt samtala om deras egna, får de ett tillfälle 
att detaljgranska och rätta till sina egna processer och strategier de använder i sina beräkningar.  
 
Vilken strategi lämpar sig till uppgiften? 
När en uppgift ska beräknas med hjälp av huvudräkning måste en strategi således väljas med 
hänsyn till uppgiftens karaktär innan man kan sätta igång med själva beräkningsprocessen. 
Valet av strategi är oftast kopplat till uppgiftens utseende vilket kräver att elever känner till ett 
flertal olika strategier. När en elev kan använda sig av flera strategier och skifta mellan dem är 
sannolikheten större att eleven hittar en lämplig strategi att använda för att lösa uppgifter av 
olika slag. Vad som anses vara en lämplig strategi varierar beroende på tillfälle och elev. En 
strategi kan vara passande vid ett tillfälle och samtidigt opassande vid ett annat. På samma sätt 
kan tillämpningen av en strategi tyckas vara enkel för en elev medan samma strategi kan tyckas 
vara mer komplicerad för en annan. En god huvudräknare använder sig således av den mest 
passande och effektiva strategin för att minska belastningen av arbetsminnet (Löwing, 2017). 
Vid undervisning om huvudräkning är det viktigt att lärare ger elever tillfälle att pröva och möta 
olika strategier för att de på så vis ska få en flexibel uppsättning av strategier att variera mellan 
i arbetet med matematiska uppgifter. Dock bör eleverna behärska de förkunskaper som krävs 
med flyt innan de får lära sig att utföra beräkningar i huvudet. Det är även av stor vikt att 
eleverna får diskutera räknelagar och strategier för att de ska utveckla ett matematiskt språk 
och för att befästa kunskaper (Löwing, 2017). 
 
Arbetsminnets betydelse vid huvudräkning 
I matematikundervisningen är arbetsminnet en viktig faktor och ett vanligt krav i arbetet med 
de flesta matematiska delarna. Vid huvudräkning utförs alla beräkningar i huvudet, där elever 
emellertid behöver växla mellan olika strategier för att sedan välja en strategi som passar bäst 
för att lösa en uppgift (Löwing, 2008). Arbetsminnet hjälper elever att hålla reda på en mängd 
information i huvudet i utförandet av beräkningar. Tack vare arbetsminnet klarar elever av att 
utföra en större räkningsoperation med hjälp av deloperationer och komma ihåg alla tal som 
ska beräknas. Inom matematik spelar därför arbetsminnet en stor roll (Lundberg & Sterner, 
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2006). Lopez (2014) har genomfört en studie där förhållandet mellan elevers arbetsminne och 
val av strategi undersöktes. Undersökningen visar att arbetsminnet påverkar vilken 
huvudräkningsstrategi elever nyttjar i sina beräkningar. Vidare visar undersökningen att 
användningen av huvudräkningsstrategier främst används av elever med högpresterande 
arbetsminne medan användningen av kontrollstrategier (omogna strategier) oftast används av 
elever med lågpresterande arbetsminne (Lopez, 2014). Likt Lopez (2014) menar Sterner och 
Lundberg (2002) att de elever som har högpresterande arbetsminne och automatiserad 
grundläggande talfakta och kombinationer också kan genomföra beräkningar på ett effektivt 
sätt. 
 
Arbetsminnet har dock en begränsad kapacitet. Denna begränsning kan exempelvis vara att en 
elev inte behärskar grundläggande additions - och subtraktionsoperationer.  När samma elev 
beräknar en additions- eller subtraktionsuppgift utan de nämnda grundläggande förkunskaperna 
kommer dennes arbetsminne att överbelastas (Löwing, 2008). Witt (2010) genomförde också 
en studie där elevers arbetsminne undersöktes. Studien visar på att elever med lågpresterande 
arbetsminne har svårigheter att hantera tal under huvudräkning. Eleverna i sin tur använde sig 
av fingerräkning eller andra strategier för att lösa uppgifter. Enligt Sterner & Lundberg (2002) 
kan en enkel additionsuppgift som exempelvis 16 + 9 bli för utmanande att räkna i huvudet för 
elever med lågpresterande arbetsminne. Elever bestämmer att emellanåt beräkna uppgiften med 
komplicerade strategier och algoritmer på grund av att de har svårigheter med att automatisera 
operationer. Till följd av att det måste eleverna hantera stora mängder information i huvudet 
vilket i sin tur leder till att elevernas arbetsminne överbelastas. Av detta skäl får elever 
svårigheter och felaktiga beräkningar (Lundberg & Sterner; McIntosh, 2008). Vidare föreslår 
Witt (2010) att lärare i liknande situationer hjälper elever utveckla deras 
huvudräkningsstrategier genom att råda de att skriva ner beräkningen steg för steg. Detta leder 
till att elevernas arbetsminne avlastas. Vidare kan ett avlastat arbetsminne och dess kapacitet 
nyttjas mer effektivt (Lundberg & Sterner, 2006; Löwing, 2008; Löwing, 2017).  
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis är läromedel olika undervisningsmaterial i form av läroböcker vilka idag 
dominerar i svensk matematikundervisning. Det innebär att kommunikationen inte får 
tillräckligt med utrymme för att elever ska få möjlighet att utveckla sina förmågor trots att 
kursplanen i matematik betonar att elever ska få tillfälle att kommunicera, resonera och 
argumentera. Förhandsgranskningen av läromedel avskaffades år 1991 och idag finns det inga 
krav på vilka förmågor ett läromedel ska behandla. Det innebär att olika läromedel fokuserar 
på olika förmågor.  
 
Huvudräkning ökar elevers kompetens och är ett effektivt redskap där kunskaper om räknelagar 
och talmönster används. Undervisningen i huvudräkning ska bygga på variation med diskussion 
och arbete med olika strategier. Elever utvecklar huvudräkningsstrategier i tidig ålder och de 
fortsätter att utvecklas i matematikundervisningen. Om undervisningen brister i att lära ut 
effektiva strategier, kommer elever fortsätta att använda sig av omogna strategier som att räkna 
med fingrarna. För att elever ska kunna räkna med huvudräkning krävs förkunskaper som god 
taluppfattning, kunskap om räknelagar och tabellkunskaper. I arbetet med huvudräkning spelar 
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även arbetsminnet en stor roll. Arbetsminnet hjälper elever att hålla reda på sina beräkningar 
och hjälper de att skifta mellan olika strategier. Olika uppgifter kräver olika strategier, således 
behöver eleven ta hänsyn till uppgiftstypen i valet av strategi. 

Metod 
I denna del kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga med vår läromedelgranskning. 
Först presenteras de sökmetoder vi har använt oss av i vår litteratursökning, där vi beskriver 
urval av litteratur och motiven bakom urvalen. Därefter presenteras den valda metoden för 
analysen av läromedlet och urvalet av läromedel beskrivs. Sedan presenteras genomförandet av 
analysen och slutligen beskriver vi studiens tillförlitlighet – kvalitet och etiska 
ställningstaganden. 
 
Litteratursökning 
När det gäller våra sökningar har vi fått en hel del träffar som varit relevant och irrelevant. Det 
har därför varit en utmaning att begränsa oss till det som är relevant för vår studie bland 
informationsmassorna. Hartman (2003) menar att det som orsakar svårigheter i sökandet av 
litteratur är överflödet av material snarare än bristen på det. Rienecker och Jørgensen (2002) 
beskriver tre sökmetoder som de anser är grundläggande i litteratursökningen. Metoderna är:  
 
Kedjesökning 
Att undersöka referenslistor i böcker och dokument från till exempel tidigare kurser för att hitta 
lämplig litteratur att använda sig av. Det studenten hittar i det ena dokumentet leder till det 
andra och så vidare.  
 
Systematisk/elektronisk sökning 
Här söker studenten information, artiklar och tidskrifter i olika elektroniska databaser som 
exempelvis ERIC och LIBRIS 
 
Slumpmässig sökning 
Metoden innebär att studenten söker texter slumpmässigt via webbsidor och böcker. De texter 
som intresserar studenten undersöks noggrant. Slumpen blir alltså det som avgör vad studenten 
hittar.  
 
I vår studie har vi använt oss av alla tre metoder. Först har vi använt oss av 
undersökningsmetoden Systematisk/elektronisk sökning genom att vi sökte olika vetenskapliga 
artiklar i databasen ERIC (Educational Resources Information Center) som innehåller artiklar 
och tidsskrifter från världen över. Därefter använde vi oss även av metoden Slumpmässig 
sökning där vi med hjälp av olika sökord sökte artiklar och texter i sökmotorn Google. Texterna 
vi fick fram undersökte vi noggrant och därpå använde vi oss av metoden Kedjesökning. Efter 
att vi hade undersökt en text tog vi således ut de referenser som vi fann relevanta för vår studie 
genom att undersöka referenslistan. Vi har även använt oss av kedjesökningar i våra egna 
dokument från tidigare kurser som handlat om matematik och vi har också undersökt 
referenslistor i litteratur som författarna har refererat till. I stort sett har vi nyttjat alla sökverktyg 
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i hög grad men den största delen av vår litteratursökning har genomförts med den 
Systematiska/elektroniska metoden. Sökorden som använts vid sökningen i databasen ERIC är 
på engelska och i sökmotorn Google har vi använt oss av både engelska och svenska sökord. 
Vi har också gjort ett antal sökningar i den nätbaserade katalogen LIBRIS. 
 
Urval av litteratur 
För att inte drunkna i all information var det nödvändigt för oss att begränsa vårt urval i 
litteratursökningen (Hartman, 2003). När vi sökte i databasen ERIC använde vi oss av engelska 
ord som var relevanta för just vår studie. Sökord som vi använde oss av var “mental 
computation”, “computation methods”, “mental computation methods”, “computation 
methods mathematics”, “mental computation algorithm” och “mental computation 
strategies”. I sökmotorn Google använde vi oss av svenska sökord som 
“huvudräkningsstrategier”, “huvudräkning”, “beräkningsstrategier”, “räknestrategier” och 
“läromedelsanalys matematik”. För att begränsa vårt urval av litteratur i form av böcker och 
artiklar undersökte vi ett flertal olika artiklar och dokument som vi ansåg vara relevanta för vår 
studie. När vi tyckte att vi hade hittat något viktigt gick vi vidare till förstahandskällan (om den 
gick att hitta) för att granska mer specifika referenser och för att sedan ta ut de som var adekvata 
och till användning för vår studie. 
 
Val av metod 
Vi har valt att göra en innehållsanalys med en kvalitativ och kvantitativ del. Enligt Stukát (2011) 
är en innehållsanalys ett sätt att söka kunskap på i olika texter. Ett exempel på sådana texter är 
läromedel såsom läroböcker och lärarhandledningar. En innehållsanalys avser bland annat att 
studera texter och bilder på ett kvantifierande sätt. Eftersom vår avsikt med studien är att 
undersöka bilder och frågor i ett läromedel är en innehållsanalys adekvat för vår studie.  
 
Vårt analysinstrument utgörs av en kvalitativ del och en kvantitativ del. Den kvalitativa 
analysen handlar om att identifiera analysenheter och variabler och den kvantitativa delen avser 
hur frekvent varje variabel är. Fokus i vår kvantitativa analys är därför att belysa hur många 
uppgifter och strategier som faller under analysenheternas variabel, det vill säga, under 
kategorierna för addition och subtraktion vad gäller uppgiftstyp och strategi. Vidare undersöker 
vi hur frekvent förekommande fråga-svar respektive utforskande frågor är för samtalsbilderna 
i lärarhandledningarna. Och slutligen ser vi på om det finns någon progression vad gäller 
strategi och uppgiftstyp som följer i elevböckerna. Det gör vi genom att undersöka om en viss 
uppgiftstyp eller strategi i arbetet med samtalsbilderna blir mer eller mindre förekommande 
från årskurs 1-3. I vår kvalitativa analys är det centrala att lyfta hur elever ges möjlighet att 
samtala om och utveckla de additions - och subtraktionsstrategier i arbetet med elevbokens 
samtalsbilder.  
 
Urval av lärobok och lärarhandledning 
Med tanke på studiens begränsade tid har vi i första hand begränsat antalet läromedel att 
analysera. Därefter har ett bekvämlighetsurval gjorts. Ett bekvämlighetsurval innebär att man 
använder sig av det som finns tillgängligt och går att få tag i (Eliasson, 2006). Det som var 
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viktigt vid valet av läroböcker var att de var konstruerade efter Lgr11 och att det dessutom 
skulle finnas förslag på strategier och förslag på hur eleven ska lösa uppgifter. Eftersom vi vill 
belysa kommunikationen i arbetet med huvudräkningsstrategier var det också viktigt (inte ett 
måste) att lärarhandledningen uppmanade till någon slags kommunikation vilket i vårt fall blev 
samtalsbilder. Vårt urval av läroböcker gjordes också utifrån popularitet, det vill säga, hur 
populär läroboken är på marknaden. Detta urval gjordes dock utifrån våra erfarenheter av vilka 
matematikböcker som vi anser att elever ofta arbetar med i klassrummen. Således avgjorde vi 
själva att den valda boken är populär. Utifrån dessa kriterier valdes sex matematikböcker från 
serien Favorit Matematik för årskurserna 1-3. Dessa böcker består av två böcker per årskurs, 
vilka kallas A- och B. A- boken är avsedd att användas under höstterminen och B- boken är 
avsedd att användas under vårterminen. Läroböckerna vi har valt är utgivna år 2012 (1A, 1B, 
2A, 2B) och 2013 (3A, 3B) från bokförlaget Studentlitteratur. Läroböckerna är skrivna av tre 
författare, Kerttu Ristola, Tiina Tapaninaho, Leena Vaaraniemi och lärarhandledningar är 
skrivna av författarna, Katariina Asikainen, Sirpa Haapaniemi, Sirpa Mörsky, Arto Tikkanen, 
Päivi Vehmas och Juha Voima. 
 
Vi har analyserat 6st elevböcker med respektive lärarhandledning från serien Favorit 
Matematik och vi har också valt årskurserna 1-3 för att det motsvarar de årskurser vi är blivande 
lärare för. I vår läromedelsanalys har vi analyserat samtalsbilder och gjort en kategorisering av 
uppgiftstyp, strategier och frågetyp. Under rubriken Uppgiftstyp och strategi som utgångspunkt 
för analys beskrivs varje kategori mer ingående. Vi har valt att lägga till nödvändiga 
uppgiftstyper och strategier för studiens fullständighet. Utan dessa tillägg hade flera 
samtalsbilder och frågor fallit bort eftersom de inte var representerade i de tidigare 
kategoriseringarna som gjorts och som vi utgår från. Samtalsbilder som vi inte har analyserat 
har handlat om siffror ur ett historiskt perspektiv (hur man skrev siffror innan våra skapades) 
och algoritmer. Totalt har 48st samtalsbilder och totalt 287st frågor analyserats och totalt  8st 
(4st per räknesätt) uppgiftstyper inom addition och subtraktion som elever får arbeta med 
genom samtalsbilderna samt de tillhörande frågorna. Totalt 13st additions- (7st) och 
subtraktionsstrategier (6st) som lärarhandledning och samtalsbilder uppmanar till genom 
beräkningar av additions- och subtraktionsuppgifter. 
 
Genomförande  
För att kunna besvara våra fyra undersökningsfrågor har vi konstruerat olika analysinstrument. 
För att svara på den första frågan “ Vilka additions - och subtraktionsuppgifter förmedlas genom 
samtalsbilderna i elevboken och vilka förekommer i de tillhörande frågorna i 
lärarhandledningen?” har vi har använt oss av Malmers (2002) och Löwings (2017) 
kategoriseringar av additions - och subtraktionsuppgifter där det för varje räknesätt finns tre 
kategorier, Lägg till, Sammanläggning och Jämföra för addition samt Ta bort, Komplettera och 
Jämföra för subtraktion. Utöver dessa har vi lagt till ytterligare en uppgiftstyp för respektive 
räknesätt som vi kallar Dela upp tal. Denna kategori har varit nödvändig att lägga till, för att 
additions - och subtraktionsuppgifter av denna typ utgjordes av flera samtalsbilder och frågor 
och hade inte någon lämplig kategori att placeras under. På så vis har vi utgått från totalt fyra 
uppgiftstyper respektive räknesätt, vilka beskrivs under rubrikerna Additionsuppgifter och 
Subtraktionsuppgifter. Uppgiftstyperna som vi har identifierat är sådana som vi har kunnat tyda 
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via samtalsbilderna separat och i samband med frågorna. En uppgiftstyp som har identifierats i 
samtalsbilden har inte alltid identifierats bland frågorna och tvärtom. Detta gäller även 
strategier, de som identifierats i samtalsbilden är inte alltid de som finns rekommenderade i de 
tillhörande frågornas facit. 
 
För att kunna besvara vår andra undersökningsfråga “Vilka huvudräkningsstrategier för att lösa 
additions - och subtraktionsuppgifter finns representerade genom elevbokens samtalsbilder 
respektive i de tillhörande frågorna som finns i Favorit matematiks lärarhandledning?” har vi 
konstruerat ett analysinstrument där vi har utgått från Löwing och Kilborns (2003), Löwings 
(2017) och Rockströms (2000) kategoriseringar av additions - och subtraktionsstrategier. 
Förutom dessa har vi även här valt att lägga till ytterligare tre strategier som vi kallar för, 
Framåthopp, Bakåthopp och Subtraktionspar. Med de här kategorierna har vi analyserat de 
additions - och subtraktionsstrategier som går att tyda via samtalsbilderna och som presenteras 
i lärarhandledningarna. Vi identifierade sju additionsstrategier samt sex subtraktionsstrategier, 
vilka beskrivs under rubrikerna Additionsstrategier och Subtraktionsstrategier. De centrala 
kategorierna i studien är emellertid addition och subtraktion vilka representerar analysenheter 
medan analysenheternas egenskaper blir våra variabler. Variablerna som vi undersöker är 
således de som beskrivs under rubriken Uppgiftstyper och strategier som utgångspunkt i 
analysen. Våra analysverktyg har vi konstruerat i datorprogrammet Excel. Under arbetet med 
vår analys har vi systematiskt fyllt på med sifferuppgifter. Nedan presenteras våra scheman som 
behandlar våra analysenheter och variabler. 
 
Tabell 1. 

 
 
Tabell 2. 

 
 
Tabell 3. 

 
 
För att kunna besvara frågan “ På vilket sätt ger elevbokens samtalsbilder möjlighet att samtala 
om och utveckla additions - och subtraktionsstrategier?” har vi utgått från 
Skolforskningsinstitutets (2017) kategorisering av hur klassrumsdialoger kan se ut. Utifrån 
samtalsmodellen IRE har vi skapat kategorin fråga-svar och utifrån samtalsmodellen 
utforskande samtal har vi skapat kategorin utforskande frågor. Kategorierna har således 
konstruerats till att vara vårt analysinstrument i undersökningen av samtalsbildernas tillhörande 
frågor. De frågor som vi bedömt ska hamna under kategorin utforskande frågor i exempelvis 
ettans elevböcker har inte per automatik hamnat under samma kategori i tvåans elevböcker. Vi 
har alltså valt att utgå från vilka sammanhang frågorna ställs. I vissa sammanhang har 
föregående frågor och svar gjort det mindre komplicerat för eleven att svara på kommande 
fråga/-or. I andra sammanhang har svaret varit utskrivet eller tydligt förekommit i samtalsbilden 
vilket också kan göra det enklare för eleven att svara. Vi har också tagit hänsyn till om eleven 
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har fått arbeta med ett moment i föregående bok/kapitel eller inte. Vi lyfter även hur elever får 
möjlighet att samtala utifrån dessa kategorier och inte bara hur frekvent varje kategori 
förekommer. För att besvara frågan “Finns det någon progression mellan årskurserna 1-3 vad 
gäller uppgiftstyp och strategi inom addition och subtraktion i arbetet med elevbokens 
samtalsbilder?” har vi valt att räkna ihop de uppgiftstyper och strategier som förekommer i 
arbetet med samtalsbilder, varje årskurs för sig. Detta för att få en konkret bild över om det sker 
någon progression, det vill säga, om arbetet med en viss uppgiftstyp och strategi ökar eller 
minskar.  
 
Studiens tillförlitlighet 
Reliabilitet och validitet är två viktiga element för en tillförlitlig studie (Holme och Solvang, 
1997; Stukát, 2011). Hartman (2003) och Holme och Solvang (1997) menar att kravet på 
reliabilitet innebär att undersökningarna är genomförda på ett korrekt och tillförlitligt sätt. 
Kravet på validitet innebär att det ska gå att lita på det som framkommit i undersökningen. 
Tabeller, siffror och annat ska vara tydligt att förstå. Validitet innebär således att studien har 
undersökt vad den är avsedd att undersöka och att detta även återges i resultatet. 
 
Vår studies reliabilitet grundar sig i utförandet av vår innehållsanalys. För att säkerställa 
studiens reliabilitet har vi använt oss av väl byggda analysinstrument av tidigare forskare. Vi 
har använt oss av Malmers (2002) och Löwings (2017) kategoriseringar av additions - och 
subtraktionsuppgifter samt Löwing och Kilborn (2003), Löwing (2017) och Rockström (2000) 
kategorier för additions - och subtraktionsstrategier. Vi har dessutom lagt till de uppgiftstyper 
och strategier inom addition och subtraktion som varit relevanta och som förekommit i Favorit 
Matematik och som till en början inte haft någon kategori att placeras under. Holme och 
Solvang (1997) menar att en studie tillför hög reliabilitet om mätningar av ett och samma 
fenomen ger samma eller ungefärligen likadan resultat, även vid flera mättillfällen. Vidare 
menar Ekengren och Hinnfors (2012) reliabilitet och tillförlitlighet avser att undersökningen 
inte lider av slumpmässiga fel, där författaren t.ex. läser fel, räknar fel eller att resonemang 
klassificeras på ett felaktigt sätt. Noggrannhet är en god förutsättning för att författaren har 
utfört en undersökning med hög reliabilitet. Inför den kvantitativa studien fördes noggranna 
anteckningar om läromedlet ett flertal gånger vid olika tillfällen för att säkerställa att beslut 
angående kategoriseringar var godtyckliga. Läromedlet lästes igenom två gånger vid separata 
tillfällen för att se om en likvärdig värdering av uppgiftstyp, strategier och frågetyp gjordes vid 
båda tillfällena. Därefter gjordes en sista genomläsning som kontroll. Validiteten i studien 
säkras genom ett arbete med studiens syfte ständigt i åtanke. Vi har använt analysscheman för 
att kunna begränsa arbetet och endast mäta det studien avser att mäta. Vi har endast angett 
samtalsbilder och dess tillhörande frågor med uppgiftstyper och strategier inom addition och 
subtraktion. Således har andra räknesätt uteslutits från vår studie. Besluten som tagits under 
studiens gång ansågs vara lämpliga för studiens syfte. Valet av teori, litteratur och analysmetod 
är baserat på hur väl de lämpar sig för studiens bakgrund samt hur de fungerar i relation till 
studiens syfte. 
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Etiska ställningstaganden 
Forskningsetik handlar om etiska krav på forskaren och etiska krav på forskningens syfte och 
genomförande (Vetenskapsrådet, 2017). Vetenskapsrådet (2017) beskriver att i samband med 
att människor deltar i en forskning är syftet för forskningsetiken att alla människor som deltar 
i en undersökning är skyddade från skador och kränkningar. I vår studie har vi granskat och 
analyserat läromedel vilket är offentligt material och tillgänglig för allmänheten. Vi har därför 
inte varit i behov av att ägna oss åt intervjuer eller observationer och därmed anser vi att 
forskningsetik inte är relevant för vår undersökning. Däremot är två andra aspekter av etik 
relevanta för vår studie. De är utifrån APA-manualen, som är en referenshantering (Stukát, 
2011). Den första aspekten handlar om hur man nyttjar andra personers och författares skriftliga 
texter, således att man som forskare inte använder sig av andras idéer eller resultat, för att sedan 
presentera dessa som egna tankar och resultat. I vår text har vi därför varit noggranna med 
denna aspekt genom att skriva källa för att tydligare kunna synliggöra vilka våra egna 
resonemang är samt vilka andras (författares) resonemang är. Den andra aspekten handlar om 
förfalskning i betydelse att man fabricerar eller exkluderar resultat som man anser vara mindre 
viktig eller önskvärd för den egna undersökningen (Stukát, 2011). I vår studie har vi därför även 
varit väldigt noggranna med att räkna alla uppgifter, strategier och frågor.  

Uppgiftstyper och strategier som utgångspunkt för analys 
Malmer (2002) har gjort en kategorisering av matematikuppgifter som vi har valt att utgå ifrån. 
De uppgifter som  vi har valt är adekvata för vår studie och är sådana som tolkats utifrån 
elevbokens samtalsbilder och som förekommer i lärarhandledningens tillhörande frågor. Vi har 
valt att beskriva olika exempeluppgifter under varje kategori som kan liknas vid de som 
observerats i både lärarhandledningar och elevböcker. Vi har även valt att lägga till ytterligare 
en uppgiftstyp som behandlar både addition och subtraktion och som förekommer i läromedlet. 
Denna uppgiftstyp benämner vi Dela upp tal. Under varje uppgiftstyp har vi även beskrivit 
exempeluppgifter som vi har valt att dela in i två olika kategorier, Exempeluppgift utifrån frågor 
till samtalsbild samt Exempeluppgift utifrån samtalsbild. De två kategorierna med 
exempeluppgifter hänger inte ihop (uppgiftsmässigt) utan varierar och representerar olika 
uppgifter som förekommer under den aktuella uppgiftstypen. Under några av de beskrivna 
uppgiftstyperna har vi valt att endast ta med kategorin Exempeluppgift utifrån frågor till 
samtalsbild eftersom den uppgiftstypen inte går att skildra lika tydligt i en samtalsbild. 
 
Additionsuppgifter 
Sammanläggning 
Uppgifter i denna kategori handlar om att lägga samman två eller tre redan kända mängder som 
därefter tillsammans bildar en ny mängd. Det man således söker efter är helheten (Malmer, 
2002). Alla uppgifter där två eller fler mängder ska läggas samman har vi räknat med i denna 
uppgiftstyp. Uppgifter där varje talsort och endast ental, tiotal, hundratal ökar räknas också in 
i denna kategori.  
 
Exempeluppgift utifrån frågor till samtalsbild: Det finns åtta chokladbitar i den övre raden i 
lådan och fem chokladbitar i den nedre raden i lådan. Hur många finns det sammanlagt? 
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Exempeluppgift utifrån samtalsbild: 200 + 30 + 5 = ? (varje talsort för sig) 
 
Lägga till 
Lägga till - uppgifter handlar om att det sker en ökning av en mängd där även här, precis som i 
subtraktion, den ursprungliga helheten är känd och det man söker efter är en ny helhet efter 
ökningen (Malmer, 2002). Här har vi räknat med de uppgifter som tydligt visar att en mängd 
läggs till utan att en addition finns beskriven i samtalsbilden som stöd. Det vill säga, om 
samtalsbilden tydligt visar att det finns en hund och tre tillkommer men att det samtidigt står 
en addition som 1 + 3 på bilden har vi räknat uppgiften som en sammanläggning. Under denna 
uppgift skriver vi enbart en exempeluppgift för att det genom samtalsbilder inte är lika tydligt 
om det är en lägga till - uppgift. Därför har vi valt att endast exemplifiera utifrån frågorna till 
samtalsbilderna. 
 
Exempeluppgift utifrån frågor till samtalsbild: Det sitter fem fåglar på en gren och tre fåglar 
tillkommer. Hur många fåglar sitter det på grenen? 
 
Jämföra 
Arbetet med jämföra- uppgifter handlar om att man gör en jämförelse av två mängder, där 
eleven känner till båda mängderna (Malmer, 2002). 
 
Exempeluppgift utifrån frågor till samtalsbild: Vilket tal är störst, 143 eller 341? 
 
Exempeluppgift utifrån samtalsbild: 374 > 274 
 
Dela upp tal 
Uppgifter som handlar om att dela upp tal hänger ihop med strategin Räkna upp till tiotal och 
addera resten som beskrivs längre ned. Det innebär att uppgifter som 8 + 6 förutbestämt ska 
delas upp och sedan beräknas stegvis. Uppgifter som också hör hit är de som handlar om att 
eleven själv ska dela upp ett tal talsortsvis. När det gäller exempeluppgift utifrån frågor till 
samtalsbild krävs någon slags addition eller subtraktion men det är svårt att avgöra vilket.  
 
Exempeluppgift utifrån frågor från samtalsbild: Vilka talsorter består talet 384 av? 
 
Exempeluppgift utifrån samtalsbild: 
9 + 3  
= 9 + 1 + 2  
= 10 + 2 
= 12 
 
Subtraktionsuppgifter 
Ta bort 
Arbetet med ta bort - uppgifter handlar om en minskning av en mängd, således någonting tas 
bort. Här är helheten redan känd och det man söker är en av delarna efter minskningen. Alla 
uppgifter där två eller fler mängder ska tas bort har vi räknat med i denna uppgiftstyp (Malmer, 
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2002; Löwing, 2008). Uppgifter där varje talsort och endast ental, tiotal och hundratal minskar 
räknas också in i denna kategori. Även Under denna uppgift skriver vi enbart en exempeluppgift 
för att det genom samtalsbilder inte är lika tydligt om det är en Ta bort - uppgift. Därför har vi 
valt att endast exemplifiera utifrån frågorna till samtalsbilderna.  
 
Exempeluppgift utifrån frågor till samtalsbild: På bilden finns det 12 lastbilar, tre av de startar 
och åker iväg. Hur många lastbilar är det kvar? 
 
Komplettera 
Komplettera-uppgifter handlar om en ökning av en mängd, där den slutliga helheten är känd. 
Här söker eleverna en av mängderna före ökningen. Eleven känner till det man har från början 
och söker den del som saknas, således det man behöver lägga till för att få helheten (Malmer, 
2002; Löwing, 2008). Även under denna uppgift skriver vi enbart en exempeluppgift för att det 
genom symbolspråk inte är lika tydligt om det är en Komplettera - uppgift, därför har vi valt att 
endast exemplifiera utifrån frågor till samtalsbild 
 
Exempeluppgift utifrån frågor till samtalsbild: Roboten kostar 50kr och Erik har 26kr. Hur 
mycket mer pengar behöver Erik om han vill köpa roboten? 
 
Jämföra 
Uppgifter i den här kategorin handlar om att elever genomför en jämförelse mellan två olika 
mängder. Här är den större mängden känd, i likhet med den mindre mängden eller differensen. 
Eleven känner till de två mängderna - den större mängden och den mindre mängden - och söker 
differensen (Malmer, 2002; Löwing, 2008). 
 
Exempeluppgift utifrån frågor till samtalsbild: Vilket tal är minst, 341 eller 143? 
 
Exempeluppgift utifrån samtalsbild: 274 < 374 
 
Dela upp tal 
Uppgifter som handlar om att dela upp tal hänger ihop med strategin Räkna ned till tiotal och 
subtrahera resten som beskrivs längre ned. Det innebär att uppgifter som 14 - 6 förutbestämt 
ska delas upp och beräknas stegvis. När det gäller exempeluppgift utifrån frågor till samtalsbild 
krävs även här någon slags addition eller subtraktion men det är svårt att avgöra vilket.  
 
Exempeluppgift utifrån frågor från samtalsbild: Hur många hundratal, tiotal och ental finns det 
i talet 152? 
 
Exempeluppgift utifrån samtalsbild: 
42 - 3  
= 42 - 2 - 1 
= 40 – 1  
= 39 
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Huvudräkningsstrategier 
Inom addition och subtraktion finns det olika benämningar och beskrivningar av 
huvudräkningsstrategier och vissa används även mer frekvent än andra. Våra valda strategier 
redovisas nedan och kommer att vara vår utgångspunkt i det senare analysarbetet av 
samtalsbilderna och de tillhörande frågorna. 
 
Additionsstrategier  
Kommutativa lagen 
Kommutativa lagen är, vilket namnet avslöjar, en lag som vi valt att även benämna som strategi 
i detta sammanhang med tanke på att denna process kan leda till att beräkningar blir enklare att 
utföra. Lagen beskrivs även längre ned i detta arbete som en förutsättning för en god 
taluppfattning. Användningen av denna lag går ut på att man kan byta plats på talen i en uppgift, 
det vill säga, 3 + 7 kan även skrivas som 7 + 3. Det brukar vara lättast att räkna med störst först 
(7 + 3) (Löwing & Kilborn, 2003). 
 
Räkna uppåt/framåt 
Strategin räkna uppåt/framåt innebär att eleven beräknar en uppgift genom att stegvis räkna 
framlänges för att komma fram till ett svar. En uppgift som 8 + 4 räknar eleven ut genom att 
räkna fyra steg uppåt/framåt från talet 8, …9, 10, 11, 12. Svaret blir alltså 12 (Löwing, 2008). 
 
Tiokompisar och tiotal 
I denna strategi utnyttjar eleven sina kunskaper om tiokompisar för att kunna beräkna uppgifter 
med hela tiotal. Ett exempel är att eleven genom att förstå att 7 + 3 = 10 också kan göra 
kopplingen och göra generaliseringen att 27 + 3 = 30 (Löwing, 2008). 
 
Framåthopp (t.ex. 10- hopp) 
När uppgifter beräknas med strategin framåthopp görs det genom att eleven gör olika hopp 
framåt i beräkningen. Sådana hopp kan till exempel vara 3-hopp, 5-hopp, 10-hopp, 100-hopp. 
Uppgiften 27 + 40 beräknas genom att eleven exempelvis hoppar fyra tiohopp, 27 ...37, 47, 57, 
67. Det vill säga 27 + 40 = 67.  
 
Varje talsort för sig  
Denna strategi innebär att talsorter såsom ental, tiotal och hundratal räknas för sig. Eleven 
beräknar exempelvis uppgiften 25 + 43 som 20 + 40 + 5 + 3. Först adderas tiotalen 20 + 40 = 
60 och sedan adderas entalen 5 + 3 = 8 och avslutningsvis adderas summan av tiotal och ental, 
det vill säga, 60 + 8 = 68 (Rockström, 2000). 
 
Räkna upp till tiotal och addera resten (associativa lagen) 
Beräkningar med hjälp av denna strategi går ut på att man först adderar det som behövs för att 
hamna på det närmaste tiotalet och sedan adderar man det resterande. Exempelvis, uppgiften 
38+5 beräknas som 38 + 2 + 3.  Först adderas 38 + 2 = 40 och sedan 40 + 3 = 43 (Löwing, 
2008). 
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Räkna från första term 
I arbetet med denna strategi genomförs beräkningar genom att elever tar sin utgångspunkt i ett 
tal och räknar vidare i andra steg. Exempelvis, uppgiften 2 + 5 = 7 beräknas genom att elever 
utgår från 2 och räknar vidare i fem steg. Här tar beräkningen sin utgångspunkt i talet 2 
(Löwing, 2017).  
 
Subtraktionsstrategier 
Varje talsort för sig  
När uppgifter beräknas med strategin varje talsort för sig beräknar eleven ental, tiotal och 
hundratal var för sig för att till sist lägga ihop differenserna med en addition. En uppgift som 
46 - 23 löser eleven alltså genom att först subtrahera tiotalen 40 - 20 = 20 och sedan subtrahera 
entalen 6 - 3 = 3. Därefter adderar eleven differensen av subtraktionerna, det vill säga, 20 + 3 
= 23. Således blir svaret 23 (Rockström, 2000). 
 
Räkna nedåt/bakåt 
Denna strategi kännetecknas av att eleven räknar nedåt/bakåt från den största termen. Det 
innebär att eleven räknar baklänges stegvis för att komma fram till ett svar. Exempelvis, 
uppgiften 12 - 4 beräknas genom att eleven räknar fyra steg nedåt/bakåt från talet 12, ...11, 10, 
9, 8. Det innebär att 12 - 4 blir 8 (Löwing, 2008) 
 
Tiokompisar och tiotal 
I denna strategi utnyttjar eleven sina kunskaper om tiokompisar för att kunna subtrahera från 
hela tiotal. Exempelvis, genom att eleven förstår att 10 - 2 = 8 också kan förstå att det kan 
generaliseras till 20 - 2 = 18 (Löwing, 2008).  
 
Bakåthopp 
Strategin Bakåthopp innebär att eleven gör olika hopp bakåt i en beräkning. Det kan till exempel 
vara 3-hopp, 5-hopp, 10-hopp, 100-hopp. I beräkningen av uppgiften 44 + 20 hoppar eleven 
exempelvis två 10-hopp bakåt, 44… 34, 24. Vilket betyder att 44 - 20 = 24.  
 
Räkna ned till tiotal och subtrahera resten  
Denna strategi används precis som i addition fast omvänt och utan att den associativa lagen 
tillämpas. När subtraktioner beräknas med denna strategi görs det genom nedräkning i två steg 
och på så vis blir uppgiften enklare att utföra. Eleven löser uppgiften 43 - 5 genom att dela upp 
subtraktionen till 43 - 3 - 2 därefter beräknas först 43-3 och därefter 40 - 2. Svaret blir således 
38. (Löwing, 2017). 
 
Subtraktionspar 
Här handlar det om att eleven förstår att talen hänger ihop med varandra även i subtraktioner. 
Strategin innebär att man byter plats på termerna för att kontrollera om svaret är korrekt. När 
eleven förstår att 7 - 1 = 6 förstår eleven även att 7 - 6 = 1. 
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Resultat 
Nedan presenteras resultatet för vår innehållsanalys utifrån studiens fyra undersökningsfrågor. 
Inledningsvis presenteras resultatet för den första undersökningsfrågan ”Vilka additions - och 
subtraktionsuppgifter förmedlas genom samtalsbilderna i elevboken och vilka förekommer i de 
tillhörande frågorna i lärarhandledningen?” under rubriken Uppgiftstyper i Favorit Matematik 
1-3. Därefter presenteras resultatet för den andra undersökningsfrågan ”Vilka 
huvudräkningsstrategier för att lösa additions - och subtraktionsuppgifter finns representerade 
genom elevbokens samtalsbilder respektive i de tillhörande frågorna som finns i Favorit 
matematiks lärarhandledning?” under rubriken Strategier i Favorit Matematik 1-3. Därefter 
presenteras resultatet för den tredje frågeställningen ”På vilket sätt ger elevbokens samtalsbilder 
eleverna möjlighet att samtala om och utveckla additions - och subtraktionsstrategier?” under 
rubriken Samtal och frågetyper i  Favorit Matematik 1-3. Slutligen presenteras den fjärde 
undersökningsfrågan ”Finns det någon progression mellan årskurserna 1-3 vad gäller 
uppgiftstyp och strategi inom addition och subtraktion i arbetet med elevbokens samtalsbilder?” 
under rubriken Progression angående uppgiftstyper och strategier i Favorit Matematik 1-3. 
 
Uppgiftstyper i Favorit Matematik 1-3 
Diagrammen nedan visar vilka additions- och subtraktionsuppgifter som förmedlas genom 
elevbokens samtalsbilder samt vilka som förekommer i de tillhörande frågorna i elevbokens 
lärarhandledning i varje årskurs för sig.  
 
Tabell 4. Additionsuppgifter 
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Tabell 5. Subtraktionsuppgifter 

 
 
 
I diagrammen framgår det tydligt att den största del av uppgifterna i årskurs 1-3 utgörs av 
addition Sammanläggning och subtraktion Ta bort. Av de analyserade samtalsbilderna och 
frågorna utgörs additionsuppgifterna av Sammanläggning av 71%, Lägg till 6%, Dela upp tal 
11% och Jämföra 11%. Subtraktionsuppgifterna utgörs av Ta bort 64%, Komplettera 12%, 
Dela upp tal 15% och Jämföra 9%. Totalt förekommer 45% additionsuppgifter och 55% 
subtraktionsuppgifter. Antalet uppgifter som omfattar huvudräkning inom addition och 
subtraktion minskar i Favorit Matematiks elevböcker för årskurs 3. Det innebär således att det 
förekom färre samtalsbilder i elevböckerna för årskurs 3 att utgå ifrån under analysen. 
Elevböckerna för årskurs 3 behandlar framförallt moment som multiplikation, division, bråk 
och geometri. 
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Strategier i Favorit Matematik 1-3 
Diagrammen nedan visar vilka huvudräkningsstrategier som förmedlas via samtalsbilderna och 
frågorna i läromedlet Favorit Matematik 1-3. 
 
Tabell 6. Additionsstrategier 

 
 
Tabell 7. Subtraktionsstrategier 

 
 
I diagrammen ovan går det att tyda att huvudräkningsstrategierna har ett fördelat resultat vad 
gäller strategi och årskurs. Strategierna som utmärker sig mest är Varje talsort för sig inom 
både addition och subtraktion samt Räkna upp till tiotal och addera resten och Räkna ned till 
tiotal och subtrahera resten. Av de analyserade samtalsbilderna och frågorna utgörs 
additionsstrategierna av Kommutativa lagen 14%, Räkna uppåt/framåt 11%, Tiokompisar och 
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tiotal 3%, Framåthopp 14%, Varje talsort för sig 27%, Räkna upp till tiotal och addera resten 
22% och Från första term 11%. Subtraktionsstrategierna utgörs av Varje talsort för sig 26%, 
Räkna nedåt/bakåt 19%, Tiokompisar och tiotal 4%, Bakåthopp 11%, Räkna ned till tiotal och 
subtrahera resten 30% och Subtraktionskompisar 11%. I samtalsbilderna och de tillhörande 
frågorna av uppmanas elever att använda sig av totalt 58% additionsstrategier samt 42% 
subtraktionsstrategier. 
 
Samtal och frågetyper i Favorit Matematik 1-3 
Under vår innehållsanalys av lärarhandledningar och elevböcker har vi uppmärksammat att 
läromedlet ger möjlighet för elever att kommunicera utifrån olika samtalsbilder och dess 
tillhörande frågor. Samtalsbilderna förekommer i elevböckerna och fungerar som ett 
hjälpmedel för att introducera den matematik eleverna ska arbeta med i kommande kapitel och 
vad lektionen ska behandla. I elevernas matematikböcker presenteras samtalsbilderna i början 
av varje kapitel. Frågorna förekommer i elevbokens tillhörande lärarhandledning. Där 
rekommenderas att arbetet med samtalsbilderna ska ske genom att läraren ställer frågorna 
samtidigt som eleverna får titta på samtalsbilden i sina läroböcker. Syftet med frågorna är att 
fästa elevernas uppmärksamhet vid det som är relevant för inlärningen. Frågorna varierar i 
mängd beroende på vad kapitlet behandlar och vad samtalsbilden visar.  
 
De tillhörande frågorna som lärarhandledningen uppmanar läraren att använda sig av under 
samtalen med samtalsbilderna har vi under vår analys bestämt att dela in i två olika kategorier, 
fråga-svar och utforskande frågor. Dessa två frågetyper är konstruerade med syftet att stämma 
av om eleverna har förstått samt hur de har förstått den aktuella matematiken som lärs ut. De 
fråga-svar frågor som förekommer är konstruerade på det vis att det oftast endast finns ett 
bestämt svarsalternativ och eleverna kan antingen svara rätt eller fel. Ett exempel på en fråga-
svar fråga kan lyda på följande sätt: “Hur många gula äventyrsböcker finns det i bokhyllan?” 
(Favorit matematik lärarhandledning 2A, 2012, s.50). När läraren ställer en liknande fråga är 
meningen att eleverna med hjälp av att räkna äventyrsböckerna i samtalsbilden ska svara på 
frågan. När lärare däremot ställer de utforskande frågorna som presenteras i 
lärarhandledningarna får elever möjlighet att resonera kring hur de tänker under beräkningar 
och lyssna till sina klasskamraters tankar. I arbetet med utforskande frågor läggs fokus således 
inte på om svaret är rätt eller fel utan det ses mer som ett tillfälle där elever får förklara och lära 
av varandra. De utforskande frågorna är dessutom tänkta att ge elever möjlighet att beskriva 
olika tillvägagångssätt, det vill säga att beräkna uppgifter och lyfta olika beräkningsstrategier 
genom att samtala tillsammans. Utforskande frågor kan lyda på följande sätt: “Berätta hur du 
tänker när du räknar 42 - 3?” (Favorit matematik lärarhandledning 2A, 2012, s.66) och “Berätta 
en räkneberättelse från bilden (samtalsbilden) om hur hermelinen säljer 8 kex till domherren.” 
(Favorit matematik lärarhandledning, 1B, 2012, s.106). 
 
De fråga-svar frågor som finns i lärarhandledningarna motsvarar samtalsmodellen som 
Skolforskningsinstitutet (2017) benämner för IRE. De utforskande frågorna motsvarar det 
Skolforskningsinstitutet (2017) benämner för utforskande samtal. I arbetet med utforskande 
frågor uppmuntras eleverna att beskriva sina egna idéer samt tankar och acceptera sina 
klasskamraters. Under vår analys har vi dock uppmärksammat att de frågor som förekommer i 
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högsta grad är fråga-svar frågor, vilka är utformade så att elever mer eller mindre får 
kommunicera genom att enbart ge ett svar som enligt facit är rätt eller fel. Den större delen av 
kommunikationen som sker i samband med samtalsbilderna är på så sätt otillräcklig eftersom 
majoriteten av dialogerna endast består av att läraren ställer en fråga som leder till att eleven 
tänker tyst och sedan ger sitt svar. De utforskande frågorna förekommer däremot i en mycket 
lägre grad men skapar samtidigt mer omfattande och rikare samtal mellan lärare och elever. I 
arbetet med utforskande frågor får eleverna inte enbart ge ett enkelt svar utan också förklara 
sina tankegångar som lett till svaret. Frågorna är utformade på så vis att eleverna ges möjlighet 
att samtala med andra klasskamrater, repetera det som läraren har gått igenom, berätta egna 
räkneberättelser utifrån samtalsbilderna och gestalta vardagssituationer (Favorit matematik 
lärarhandledning, 2A, 2012).  
 
När elever får tillfälle att samtala på olika sätt med sina klasskamrater och lärare får de bland 
annat möjlighet att utveckla sina strategier inom räknesätten addition och subtraktion. De får 
också möjlighet att utveckla sina kunskaper utifrån Phyes tre kunskapsnivåer (Korp, 2011; 
Korp, 2003). Under samtalen med samtalsbilderna och frågorna utvecklar eleverna den 
deklarativa kunskapen när de exempelvis uppmanas att återge information om ordkunskap, då 
de behöver koppla ihop bilden med en händelse eller räknesätt/strategi och känna till olika 
begrepp. Fortsättningsvis får eleverna utveckla processkunskapen när de ska beskriva vilka 
procedurer de har använt sig av för att beräkna uppgifter, således vilken strategi de har nyttjat 
för att komma fram till svaret. Slutligen när eleverna har utvecklat förmågan att bland annat 
kunna återge och omvandla information, sammankoppla bilder och händelser för att uppnå ett 
resultat angående inlärning, har de vidareutvecklat den strategiska kunskapen (Korp, 2011; 
Korp, 2003). I likhet med Phyes kunskapsnivåer får eleverna även tillfälle att i arbetet med de 
frågor som föreslås i lärarhandledningen, kommunicera i undervisningen med utgångspunkt i 
Löwings (2008; 2017) två olika sätt att samtala, formellt undervisningsspråk och informellt 
undervisningsspråk. Det formella undervisningsspråket använder eleverna när de svarar på 
frågor där de behöver beskriva proceduren för beräkningen, det vill säga förklara hur de gick 
tillväga och förklara varför de använde sig av en viss procedur. Det informella 
undervisningsspråket däremot förekommer inte i en lika stor grad men när eleverna ges tillfälle, 
använder de detta sätt för att förklara en procedur i anknytning till en vardagshändelse som 
exempelvis pengar och arbetet med hjälpmedel som exempelvis en hundratavla.  
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I diagrammet nedan tydliggörs det resultat vi fått fram vad gäller frågetyp samt hur frekvent de 
förekommer i lärarhandledningen för varje årskurs. I diagrammet går det också att tyda 
skillnaden mellan frågetypen fråga- svar och frågetypen utforskande frågor. 
 
Tabell 8. Frågetyper 

 
 
 
 
Diagrammet visar att frågorna som förekommer i alla lärarhandledningar och behandlar 
addition och subtraktion totalt är 278st. Majoriteten av frågorna som lärare uppmanas att 
använda i arbetet med samtalsbilderna är frågetyp fråga- svar. Därav innebär det att frågetypen 
utforskande frågor förekommer i en lägre grad. Frågetypen fråga- svar utgör 188 frågor 
sammanlagt genom alla årskurser, således 68%. Utforskande frågor utgörs av 90 frågor 
sammanlagt genom alla årskurser och således 32%. Det innebär att frågetypen fråga- svar 
förekommer 98 gånger mer än frågetypen utforskande frågor. Procentuellt innebär det att fråga- 
svar frågor förekommer 35% mer än utforskande frågor. 
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Progression angående uppgiftstyper och strategier i Favorit Matematik 1-3 
Diagrammen nedan behandlar progressionen kring uppgiftstyper, additionsstrategier och 
subtraktionsstrategier. 
 
Tabell 9. Progression inom uppgiftstyp 

 
 
Diagrammet ovan visar progressionen angående olika uppgiftstyperna inom addition och 
subtraktion som förmedlas genom elevbokens samtalsbilder och de tillhörande frågorna som 
förekommer i lärarhandledningarna för årskurs 1-3. Lägg till- uppgifter i årskurs ett och två 
förekommer i lika stor utsträckning men minskar i årskurs tre. Ta bort- uppgifter förekommer 
oftast i årskurs ett och ökar till ännu fler i årskurs två. I årskurs tre minskar de däremot och blir 
färre. Anledningen till att de flesta uppgiftstyperna i diagrammen minimeras i årskurs tre beror 
på att elevböckerna för denna årskurs inte innehåller lika många addition - och 
subtraktionsuppgifter i jämförelse med elevböckerna för årskurs ett och två. Uppgiftstypen 
Sammanläggning förekommer som mest i årskurs ett och minskar sedan i årskurs två och 
minskar ytterligare i årskurs tre. Komplettera- uppgifter finns det lika många av i årskurs ett 
och två medan det i årskurs tre inte förekommer några alls. Dela upp tal - addition uppgifter 
förekommer inte alls i årskurs ett eller i årskurs tre men enbart i årskurs två. Dela upp tal - 
subtraktion uppgifter förekommer i årskurs ett, minskar sedan i årskurs två och förekommer 
inte alls i årskurs tre. Uppgiftstypen Jämföra - addition förekommer inte i årskurs ett men 
förekommer i årskurs två och ökar i årskurs tre. Jämföra - subtraktion uppgifter förekommer 
inte heller i årskurs ett sedan förekommer de i årskurs två och ökar i årskurs tre. För att svara 
på frågeställningen ytterligare kan vi säga att det absolut finns en progression för alla uppgifter 
angående uppgiftstyper då de antingen ökar eller minskar i antalet beroende på årskurs. Dock 
sker det ingen jämn ökning eller minskning men det sker både ökningar och minskningar. 
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Tabell 10. Progression inom additionsstrategier 

 
 
 
Ovan visar diagrammet progressionen gällande olika strategier inom räknesättet addition och 
som förmedlas genom elevbokens samtalsbilder och de tillhörande frågor i lärarhandledningen 
för årskurserna 1-3. Tiokompisar och tiotal förekommer enbart i årskurs två och förekommer 
inte alls i årskurs ett eller tre. Räkna upp till tiotal och addera resten förekommer i lika stor 
utsträckning i årskurs ett och två men minskar sedan i årskurs tre. Strategin Kommutativa lagen 
förekommer i en stor mängd i årskurs ett och minskar sedan i årskurs två och förekommer inte 
alls i årskurs tre. Framåthopp förekommer i lika mycket i årskurs ett och två men minskar i 
årskurs tre. Strategin från första term förekommer i årskurs ett men förekommer inte i årskurs 
två och tre. Räkna uppåt/framåt strategin förekommer i årskurs ett men inte i årskurs två och 
ökar i årskurs tre, till lika många som förekom i årskurs ett. Varje talsort för sig förekommer 
inte alls i årskurs ett men förekommer i hög grad i årskurs två och sedan minskar i årskurs tre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 11. Progression inom subtraktionsstrategier 
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Diagrammet ovan visar progressionen kring olika strategier inom räknesättet subtraktion som 
också förmedlas genom elevbokens samtalsbilder och de tillhörande frågor som förekommer i 
lärarhandledningarna för årskurs 1-3. Strategin Tiokompisar och tiotal förekommer inte i 
årskurs ett och tre utan enbart i årskurs två. Strategin Subtraktionspar är förekommande i 
årskurs ett men inte i årskurs två och tre. Varje talsort för sig förekommer ofta i årskurs två och 
minskar sedan i årskurs tre och förekommer inte alls i årskurs ett. Strategin Bakåthopp 
förekommer inte i årskurs ett men den förekommer i årskurs två och sedan minskar i årskurs 
tre. Räkna nedåt/bakåt strategin förekommer i årskurs ett och tre men inte i årskurs två. I 
diagrammet är det svårt att tyda vart strategierna Subtraktionspar samt Räkna nedåt/bakåt 
börjar och slutar eftersom den blåa linjen (Subtraktionspar) täcker för den röda (Räkna 
nedåt/bakåt) som också förekommer 3 gånger i årskurs ett. Räkna ned till tiotal och subtrahera 
resten förekommer i lika stor utsträckning i både årskurs ett och två men minskar sedan i årskurs 
tre.  

Diskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka vilka uppgiftstyper elever får arbeta med samt vilka 
huvudräkningsstrategier de får möjlighet att utveckla i arbetet med samtalsbilderna och de 
tillhörande frågorna i läromedlet Favorit Matematik 1-3. Syftet var även att undersöka hur och 
i vilken utsträckning uppgifterna och samtalsbilderna uppmanar eller inbjuder elever att 
kommunicera matematik verbalt. Slutligen var syftet att undersöka om det finns någon 
progression mellan årskurserna 1-3 vad gäller huvudräkningsstrategier och uppgiftstyper. I vår 
analys av samtalsbilderna och de tillhörande frågorna i Favorit Matematik 1-3 kan vi konstatera 
att elever får tillfälle att möta olika uppgiftstyper och olika huvudräkningsstrategier. Elever får 
totalt arbeta med 8st uppgiftstyper och 13st strategier inom addition och subtraktion. I 
kursplanen för ämnet matematik betonas bland annat att elever ska utveckla centrala metoder 
för beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning samt att eleven ska kunna använda sig av 
huvudräkning för beräkningar inom aritmetik (Skolverket, 2016). I arbetet med olika 
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huvudräkningsstrategier krävs det att elever använder sig av sitt arbetsminne främst för att 
kunna växla mellan olika strategier och för att ta vara på sina beräkningar (Löwing, 2008). 
Löwing (2017) menar att undervisningen i matematik bör ge elever tillfälle att möta och pröva 
olika strategier för att elever på så vis ska bli goda huvudräknare och kunna använda sig av 
lämpliga strategier vid beräkningar. I samband med kommunikation belyser även kursplanen i 
ämnet matematik att eleven ska utveckla förmågan att föra och följa resonemang om valda 
metoder och räknesätt samt beskriva fungerande tillvägagångssätt. Trots att elever får tillfälle 
att uttrycka sig muntligt i arbetet med samtalsbilderna, krävs det ännu mer för att elever ska bli 
goda huvudräknare. Flera forskare menar att språket och det sociala samspelet mellan lärare- 
elev och elev- elev är kärnan för att elever ska utveckla sina kunskaper och bli goda matematiker 
(Löwing, 2008, 2017; Rockström, 2000, Unenge, 1988; Ahlberg, 1995; Säljö, 2015; Karlsson 
& Kilborn, 2015; Caney, 2004). Dock beskriver de också att det sociala samspelet utnyttjas för 
lite och McIntosh (2008) understryker att huvudräkning oftast lärs ut på fel sätt.  
 
Uppgiftstyper och strategier i Favorit Matematik 1-3 
Enligt vårt resultat förekommer uppgiftstypen addition Sammanläggning och subtraktion Ta 
bort mest frekvent genom alla årskurser. Inom räknesättet subtraktion går det att koppla 
uppgiftstypen Ta bort till strategin Räkna nedåt/bakåt och inom addition går det att göra 
kopplingen mellan uppgiftstyperna Sammanläggning och Lägg till med strategin Räkna 
uppåt/framåt. Kopplingen går att göra då elever i många fall uppmanas att beräkna dessa 
uppgiftstyper med de nämnda strategierna. McIntosh (2008) menar att uppåträkning för 
addition och  nedåträkning för subtraktion är två av de vanligaste strategierna som används 
bland elever. Många gånger är dessa strategier de enda som används eftersom tillfällen att 
utveckla andra och mer flexibla strategier inte har funnits till. De andra förekommande 
uppgiftstyperna har också rekommenderade strategier, antingen i samtalsbilden eller i 
lärarhandledningen men sambandet är inte lika tydlig eftersom strategier varierar till samma 
uppgiftstyp beroende på samtalsbild. Löwing (2017) menar att uppgiftstyp och strategi är 
kopplade till varandra på så vis att hänsyn måste tas till uppgiftens karaktär i valet av strategi, 
således att en strategi måste väljas med avseende på uppgiftstypen. Rockström (2000) förklarar 
att elever använder sig av en och samma strategi oberoende av uppgiftens utseende om de inte 
ges tillfälle att utveckla några i undervisningen. Detta leder till att elever fastnar i sitt räknande 
och tappar lust och intresse för ämnet matematik.  
 
Med tanke på att Favorit Matematiks lärarhandledning endast rekommenderar strategier, via 
samtalsbild och facit, och inte uppmanar elever att själva välja strategier kan det innebära att 
de blir låsta i att tänka utifrån ett visst sätt när de beräknar en viss typ av uppgift. Karlsson och 
Kilborn (2015) och Unenge (1988) menar att elever ska få tillfälle att lösa en uppgift med hjälp 
av olika strategier utan att uppgifter placeras i en kontext och på så vis ges upphov till 
resonemang om olika lösningar och elever utvecklar också nya strategier. Om 
lärarhandledningen följs slaviskt innebär det att elever inte helt visst får möjlighet att utveckla 
strategier som lämpar dem utan endast de som rekommenderas. Löwing (2017) förklarar att en 
strategi som anses vara lämplig varierar beroende på tillfälle och elev. De strategier som 
rekommenderas för elever att använda behöver därför inte lämpa sig för alla, vid samtliga 
tillfällen. Därför bör elever få möjligheter att arbeta med strategier som de anser är enkla och 
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effektiva att använda för att minimera risken att deras arbetsminnet överbelastas. Alla lärare 
utgår dock inte från det lärarhandledningens rekommendationer och därför går det inte heller 
att generellt säga vad elever lär sig och inte lär sig.  
 
Vårt resultat för progressionen vad gäller uppgiftstyp och strategi inom räknesätten addition 
och subtraktion visar att elever i alla tre årskurser får möjlighet att möta och pröva olika 
uppgifter och strategier. Det finns ingen jämn ökning eller minskning mellan årskurserna utan 
uppgifter och strategier ändras beroende på årskurs. Löwing (2017) förklarar att vid 
undervisning om huvudräkning är det avsevärt att elever ges möjlighet att pröva olika strategier 
och uppgifter under varierande tillfällen. På så sätt kan elever få en flexibel samling av strategier 
att variera emellan i arbetet med olika matematikuppgifter. I vissa årskurser uppmanas eleverna 
att exempelvis arbeta mer med uppgifterna Ta bort och Sammanläggning samt strategierna 
Räkna nedåt/bakåt och Räkna uppåt/framåt. I andra årskurser uppmanas eleverna att arbeta mer 
med uppgifterna Dela upp tal – addition och Jämföra – subtraktion samt strategierna Varje 
talsort för sig (addition och subtraktion) och Tiokompisar och tiotal. På så sätt ges eleverna 
möjlighet att beroende på årskurs arbeta mer med vissa uppgifter och strategier och mindre med 
andra uppgifter och strategier. 
 
Kommunikation som erbjuds i Favorit Matematik 1-3 
I analysen av samtalsbildernas tillhörande frågor kan vi genom vårt resultat även konstatera att 
frågorna som finns i lärarhandledningen i Favorit Matematik 1-3 oftast sker enligt 
Skolforskningsinstitutets (2017) samtalsmodell, IRE. Det innebär att elever ges få tillfällen att 
resonera och diskutera med lärare och andra klasskamrater eftersom de frågor som ställs, till 
störst del är stängda frågor som vi benämner för fråga-svar. Under samtalen med fråga-svar 
efterfrågas ett svar som är förutbestämd. Således får elever endast svara kort och får därför 
ingen möjlighet att samtala med varandra eller med läraren. Elever erbjuds även att samtala 
enligt Skolforskningsinstitutets (2017) utforskande samtal, där frågorna istället är öppna och 
som vi benämner för utforskande frågor. Dessa frågor är mer utmanande för elever men 
förekommer dock i en mycket lägre utsträckning. Arbetet med utforskande frågor innebär att 
elever får tänka, resonera, argumentera och diskutera innan och efter de får svara på en fråga. 
Trots att de utforskande frågorna är mer främjande för elever, förekommer de inte i lika stor 
utsträckning som fråga-svar frågor utan frågorna som ställs i syfte att elever ska resonera och 
diskutera med lärare och kamrater är få. Löwing (2004) förklarar att samtal i undervisningen är 
vad som skapar en språklig miljö i klassrummet. På så sätt blir eleverna bekväma att 
kommunicera, uttrycka sig, resonera och beskriva sina egna tankar. Det är  när elever får tillfälle 
att kommunicera som de också lär sig hantera det matematiska tänkandet och språket, det vill 
säga tänka och resonera matematiskt. Ahlström et al. (2007) menar att under arbetet med 
matematikuppgifter kan det förekomma olika missuppfattningar och om elever inte får tillfälle 
att beskriva hur de tänker ges de inte möjlighet att ändra på sina missuppfattningar. När elever 
får prata matematik lär de sig att det finns olika sätt att tänka kring uppgifter och beräkningar.  
 
 
Enligt Caney (2004) är det som ska vara i fokus när elever samtalar om huvudräkningsuppgifter 
är att de får chans att beskriva den process och strategi som de använt under en beräkningen. 
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Vidare menar Ahlström et al (2007) att när elever får resonera kring en lösning kan de sedan på 
egen hand utveckla förmågan att bedöma vilka strategier som hör till vilken uppgift, således 
göra olika bedömningar i en beräkning. Genom Favorit Matematiks frågor som lärare 
uppmanas att ställa till samtalsbilderna, är det svårt att förstå hur elever tänker och beräknar 
uppgifter eftersom de i högsta grad endast får tillfälle att svara kort med ett ”facitsvar” utan 
någon vidare förklaring för hur de tänkt eller beräknat. Utan någon längre förklaring blir det 
svårt för läraren att förstå vad eleven kan och inte kan, vilket också leder till att det blir svårt 
att leda eleven vidare i sitt lärande. Caney (2004) menar därför att när elever ges tillfälle att 
arbeta muntligt och när de får förklara sina tankegångar hjälper det läraren att få en förståelse 
om elevers tankar och kunskaper kring det matematiska området som arbetas med. När elever 
får ta del av andra klasskamraters idéer och samtala om sina egna får de möjlighet att kontrollera 
och rätta sina egna processer under olika beräkningar. Användandet av Favorit matematik och 
att elever mestadels får tillfällen att samtala med fråga-svar frågor kan också vara en möjlig 
orsak till att elever får svårigheter att nå de olika målen och kunskapskraven för årskurs tre som 
innefattar huvudräkning, strategier samt kommunikation (Skolverket, 2016). För att elever ska 
utveckla de olika målen och nå kunskapskraven behöver de få tillfälle att delta i rikare och 
omfattande samtal, således arbeta mer med utforskande frågor. Det som stärker elevers 
språkutveckling och hjälper de att utveckla sin matematiska tankeförmåga är det muntliga 
arbetet i undervisningen (Ahlström et al., 2007). Samtal i undervisningen är vad som formar en 
språklig miljö som vidare blir elevernas instruktioner för hur de ska ge uttryck åt sina egna 
tankar (Löwing, 2004).  
 
Betydelsen av läromedelsgranskning 
I studien har vi i flera olika avsnitt lyft fram den funktion som läromedel fyller i 
matematikundervisningen. Verksamma lärare ser läromedlet som ett färdigt redskap de kan 
använda sig av. Med hjälp av läromedel anser lärare att de skapar en acceptabel undervisning, 
där elever får möjligheter att studera och utveckla sina kunskaper inom olika matematiska 
områden (Johansson, 2006). I vår studie har vi även belyst att det inte längre finns krav på att 
läromedel behöver granskas av läromedelsförlag innan de produceras som det gjordes förr. 
Fortsättningsvis lyfter vi också fram att det inte heller finns några krav på att läromedel 
nödvändigt behöver inkludera mål för undervisningen. Om syfte, mål och centralt innehåll ska 
förekomma i läromedel bestämmer författare och det läromedelsförlag som producerar 
läromedlet. Ytterligare vill vi belysa att verksamma lärare överväger ett läromedel innan de 
används. Lärare bör fundera över hur de skulle kunna använda ett särskilt läromedel, för att 
utveckla elevernas matematiska kunskaper i undervisningen. Följaktligen vill vi även klargöra 
att användandet av alla läromedel i undervisningen inte är något negativt. Vi menar istället att 
läromedel ibland bör ersättas med att elever får arbeta med annat material förutom sina 
elevböcker och att lärare kan byta ut sin lärarhandledning och som ersättning presenterar något 
nytt. Därmed får eleverna lära sig matematik genom varierande arbetstillfällen, där inte samma 
lektionsupplägg efter läromedlet fullföljs. Enligt McIntosh (2008) får elever kunskap och 
förståelse för hur de ska använda strategier och metoder om dessa lärs ut utanför den vanliga 
läroboksstyrda och teoretiska undervisningen. Med hjälp av praktiska sammanhang ökar både 
deras kunnande och uppfattning. Solem et al. (2011) understryker också vikten av att arbeta 
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med varierad matematikundervisning för att betona olika aspekter. Det leder till att elever blir 
motiverade att börja använda sig av fler beräkningsstrategier. 
 
Sammanfattande slutsatser 
Utifrån vår undersökning har vi kommit fram till att läromedel är något som verksamma lärare 
själva bör ta initiativ till att granska innan de används i undervisningen. Matematiska läromedel 
i sin helhet presenterar olika områden på ett varierande (teoretiskt) sätt som anges ska ge elever 
möjlighet att utveckla sina matematiska kunskaper och förmågor. Samtidigt får lärare förslag 
på hur de ska gå tillväga för att elever ska utveckla de matematiska förmågorna inom de olika 
områdena. Det är viktigt som lärare att ha i åtanke att det inte går att lita på att läromedel 
omfattar det som det anger sig att omfatta. Det är också av stor vikt att lärare inte tar för givet 
att elever faktiskt får de matematiska kunskaper, utvecklar sina förmågor och når de olika målen 
som kursplanen betonar genom att endast arbeta i en lärobok med stöd av en lärarhandledning. 
Därför ska lärare inte heller lita på att läromedel som används svarar mot det som står i 
kursplanen för den aktuella årskursen utan att göra en granskning. Inom ämnet  matematik är 
det viktigt med varierande undervisning och därför ska undervisningen inte endast genomföras 
utifrån den teoretiska undervisningsformen utan också från den praktiska. Verksamma lärare 
ska vara öppna till arbete utanför läromedel, där elever ska ges tillfälle att ta del av sociala 
samspel och på så vis bland annat utveckla sina förmågor att resonera och argumentera. Det bör 
även finnas en medvetenhet om att elever inte ges möjlighet att utveckla de matematiska 
förmågor genom den ”tysta räkningen”. Lärare i praktiken bör istället ha en variation i 
matematikundervisningen, där elever får samtala och diskutera fram svaren, resonera och 
argumentera kring idéer etcetera. Läromedel bör således användas i en mindre utsträckning i 
utbyte mot att den verbala kommunikationen får mer eller minst lika mycket utrymme i 
matematikundervisningen. Om läromedel inte uppmanar till verbal kommunikation som är 
tillfredsställande bör lärare ta eget initiativ eftersom det är av stor vikt.  I denna studie kan dessa 
slutsatser dras då det finns belägg för det. I vår studie betonar flera forskare betydelsen av den 
verbala kommunikationen i matematikundervisningen, i arbetet med huvudräkning och 
överlag. De tar även upp hur den verbala kommunikationen stödjer elever i deras 
matematiklärande. Vi ser därför inte våra slutsatser som tillfälliga utan att dessa skulle visa sig 
igen om samma studie skulle göras på nytt. 
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