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Sammanfattning 
Bakgrund: Enligt Skolverkets rapporter av de internationella studierna TIMSS 2007 
(Skolverket, 2008) och TIMSS 2011 (Skolverket, 2012) påpekas det att matematik-
kunskaperna hos svenska elever har försämrats. I dessa rapporter framkommer bland annat att 
de flesta svenska eleverna inte når TIMSS kunskapskala för division. Räknesättet division är 
enligt Häggblom (2000) det svåraste räknesättet för eleverna att förstå och Löwing (2008) 
menar att svårigheterna beror på att våra elever inte förstår att man kan tänka och räkna 
division utifrån två olika aspekter, delningsdivision och innehållsdivision. Forskning visar att 
matematikundervisningen styrs av matematikläroböcker och enligt McIntosh (2008) 
behandlas divisionsaspekten delningsdivision mer än innehållsdivision i undervisningen vilket 
betyder att eleverna inte får möjligheten att arbeta med båda aspekterna lika mycket. 
 
Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur divisionsaspekterna delningsdivision och 
innehållsdivision behandlas i matematikläroböcker och lärarhandledningar för årskurs 1-3. 
 
Metod: För att besvara studiens frågeställningar har studien genomförts utifrån tre olika 
innehållsanalysmetoder. Dessa är; kvalitativ, kvantitativ och komparativ innehållsanalys. 
Utifrån dessa och med hjälp av McIntosh (2008) definitioner om divisionsaspekterna 
analyserades tre olika matematikläroboksserier med tillhörande lärarhandledningar. 
 
Resultat: Resultatet visar i vilken årskursbok division och dess aspekter introduceras och på 
vilket sätt kapitlen är strukturerade. I samtliga böcker behandlas division i samband med 
multiplikation och räknesätten arbetas alltid parallellt med varandra. I ett av läromedlen 
behandlas även division i samband med upprepad addition medan i de andra två uppmanas 
endast i lärarhandledningen att arbeta med division i samband med upprepad subtraktion. 
Studien visar också att samtliga granskade matematikläroböcker och lärarhandledningar 
behandlar båda divisionsaspekterna men hanteringen varierar mellan läromedlen. Resultatet 
visar att matematikläroböckerna innehåller en ojämn fördelning av divisionsaspekterna och 
det är fler uppgifter med innehållsdivisions än delningsdivision. Då tidigare forskning pekar 
på att matematikundervisning styrs av läroböcker, ges elever i lågstadiet färre möjligheter att 
lära sig räknesättet division utifrån aspekten delningsdivision.  
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Inledning 
Delningsdivision och innehållsdivision är två viktiga aspekter inom räknesättet division. 
Enligt Häggblom (2000) och Löwing (2008) är division det svåraste räknesättet och som 
eleverna har svårt att förstå. De menar vidare att svårigheterna vid beräkning av division 
handlar om de två olika aspekterna, delnings- och innehållsdivision.  
 
Matematikundervisningen har en stor påverkan på våra elevers resultat, särskilt i de tidiga 
årskurserna. Hansson (2011) menar att en undervisning som erbjuder ett väl organiserat 
lärande har en god förutsättning för att sätta fart på flera utvecklingsprocesser inom 
matematik. De matematikkunskaper eleverna får i lågstadiet är således grundläggande för 
fortsatta matematikstudier i de senare årskurserna. Om grundkunskaperna inte befästs eller 
utelämnas helt i de tidiga årskursernas undervisning, kan det leda till att eleverna får bristande 
matematikkunskaper. Undersökningar har visat att undervisningens innehåll styrs av 
läroboken mer än läroplans- och kursplanemål i matematik (Sandahl, 2014). Av egen 
erfarenhet har jag sett att läroboken fortfarande har en central roll i matematikundervisningen, 
där eleverna i de flesta av fallen sitter enskilt och arbetar i läroböckerna. Idag granskas inga 
läroböcker av staten och de nya läromedlen som skapas idag sägs följa läroplanerna. Men gör 
läroböckerna det? Många lärare väljer idag läromedel utifrån att de är kopplade till läroplanen 
(Lgr11) (Skolverket, 2011). En matematikundervisning utanför läroboken sker sällan och när 
lärare har genomgångar utgår de ofta från innehållet i läroboken (Skolverket, 2015a). Det 
finns således flera studier som visat att lärarens val av läromedel påverkar undervisningen och 
elevernas matematikutveckling (Johansson, 2006).  
 
Under de senaste åren har de svenska elevernas bristande matematikkunskaper lyfts fram i 
olika undersökningar (Löwing, 2011). I Skolverkets rapporter från de internationella studierna 
TIMSS 2007 (Skolverket, 2008) och TIMSS 2011 (Skolverket, 2012) påpekas det att våra 
elevers matematikkunskaper har försämrats i jämförelse med övriga elever i EU/OECD-
länderna. I dessa rapporter framvisas bland annat att de flesta svenska eleverna inte når 
TIMSS kunskapskala för beräkning av division. För att våra elever ska kunna visa ett bra 
resultat vid beräkning av division är det viktigt att de kan behärska både delnings- och 
innehållsdivision menar Löwing (2008) och forskning har visat att elevernas 
matematikutveckling främjas när eleverna får möjligheten att möta dessa två aspekter i 
matematikundervisningen. Utifrån lärobokens centrala roll i undervisningen och elevernas 
sjunkande resultat i internationella kunskapstest inom räknesättet division är det intressant att 
undersöka hur divisionsaspekterna delningsdivision och innehållsdivision framställs i 
matematikläroböckerna. Nedan presenteras studiens syfte och frågeställningar.  
 
Syfte 
Syftet med undersökningen är att granska division och dess två aspekter i 
matematikläroböcker och lärarhandledningar som är utformade efter Lgr11 för årskurserna 1-
3. Inför denna granskning kommer studien undersöka i vilken årskurs division och dess 
aspekter introduceras samt på vilket sätt de behandlas i matematikläroböcker och 
lärarhandledningar. Vidare avser studien att undersöka om både delningsdivision och 
innehållsdivision är representerade i läroböckerna, och i vilken omfattning elever erbjuds att 
arbeta med båda divisionsaspekterna. Slutligen kommer jag att undersöka hur fördelningen 
ser ut mellan aspekterna i matematikläroböckerna. 
 
För att kunna undersöka om uppgifterna i matematikläroböckerna är formade utifrån 
delningsdivision eller innehållsdivision fokuserar granskningen på textuppgifternas 
formulering samt på tankesätten som eleverna uppmanas att tänka vid beräkning av division.  
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Styrdokument 
I detta avsnitt redogörs för hur läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011 (Lgr11) (Skolverket, 2011) förhåller sig till räknesättet division och vilka tolkningar 
samt kopplingar man kan göra utifrån syftesdelen, centrala innehållet och kunskapskravet.  
 
Division i Lgr11 
I Lgr11 (Skolverket, 2011) för årskurserna 1-3 i matematikämnet finns det inga konkreta 
anvisningar om just räknesättet division, utan man får tolka utifrån det som är skrivet i 
syftesdelen, centrala innehållet och kunskapskraven.  
 
Syftet med ämnet matematik är att eleverna ska genom undervisningen ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 
strategier och metoder 

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp 
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar 

och lösa rutinuppgifter 
     (Skolverket, 2011a, s. 63) 

 
Det som ska behandlas i undervisningen är skrivet under det centrala innehållet för 
årskurserna 1-3. I det centrala innehållet utrycks dessa punkter till division enligt nedan: 
 

• De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika 
situationer.  

• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och 
överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och 
miniräknare. Metodernas användning i olika situationer 
     (Skolverket, 2011a, s. 63)  

I kommentarmaterialet för kursplanen i matematik uttrycks att eleverna i årskurserna 1-3 ska 
få kunskaper om hur de fyra räknesätten förhåller sig till varandra och de ska ha förståelse för 
vilka räknesätt som är mest effektiva i olika situationer. För att eleverna ska kunna använda 
lämplig metod för situationen behöver de ha kunskaper om centrala metoder för beräkningar 
med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga 
metoder och  miniräknare samt metodernas användning i olika situationer  (Skolverket, 
2011b). Genom att koppla detta till räknesättet division bör undervisningen behandla 
sambandet mellan multiplikation och division men också behandla sambandet av division som 
upprepad addition och subtraktion.  
 
Enligt kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 i ämnet matematik, ska 
eleverna bland annat använda fungerande matematiska metoder med anpassning till 
situationen. Eleverna ska kunna använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de 
fyra räknesätten när talen ligger inom heltalsområdet 0-20. När det gäller skriftliga metoder 
ska eleven behärska detta vid addition och subtraktion inom heltalsområdet 0-200. 
(Skolverket, 2011a). Utifrån dessa delar tolkar jag att de kunskaper som eleverna bör ha för 
division gäller endast inom huvudräkning.   
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Forskningsbakgrund 
Under följande avsnitt redovisas den tidigare forskning som är relevant för studien. Avsnittet 
inleds med en beskrivning av räknesättet division samt olika relevanta begrepp. Efter detta 
kommer en redogörelse av de två divisionsaspekterna, innehålls- och delningsdivision samt 
skillnaden mellan dem. Sedan presenteras ett avsnitt som handlar om hur man ser på division i 
samband med de andra räknesätten. Därefter redogörs för svårigheter och missuppfattningar 
inom division och slutligen uppges lärobokens roll i matematikundervisningen samt vikten av 
lärarhandledningar.  
 
Division 
I grundläggande aritmetik ingår de fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och 
division. Räknesättet division utgår ifrån två aspekter. Det ena är att dela upp något lika 
“delningsdivision” och det andra är att ta reda på hur många gånger ett tal går i ett annat tal 
“innehållsdivision” (Malmer, 2002; Månsson, 2016; Vorderman, 2010). Divisionen betecknas 
idag  a/b=c och beteckningen betyder att a divideras “delas” med b (Månsson, 2016). Talet a 
kallas för dividend/täljare, talet b divisor/nämnare och svaret kallas för kvot (Månsson 2016; 
Löwing 2008). Om kvoten inte går jämnt ut kallas det överflödiga för rest och dessa skrivs i 
decimaler efter kvoten (Vorderman, 2010). 
 
Delnings- och innehållsdivision  
Barn utvecklar sin matematiska förståelse och får nya kunskaper under hela sin uppväxttid i 
samspel med föremål och människor (Ahlberg &  Wallby, 2000). Redan i tidig ålder kommer 
barn i kontakt med division och det första barnen lär sig är räknesättet delningsdivision 
(Löwing, 2008; Malmer 2002). Dessa kunskaper får barnen när de exempelvis delar ett antal 
olika föremål mellan sig och detta gör att barnen får en upplevelse av “delning” (Ahlberg & 
Wallby, 2000). De flesta elever kan hantera division som lika fördelning redan i årskurs 1 och 
om det är en praktisk övning kan det vara det enklaste räknesättet för eleverna (Solem, Alseth, 
& Nordberg, 2011). Trots detta  menar Kilborn (1989) att räknesättet division introduceras 
sist i undervisningen. Till skillnad från mötet med delningsdivision menar Neuman (1999) att 
eleverna stöter på aspekten innehållsdivision endast genom undervisningen. Detta pågrund av 
att barn vanligtvis inte får lika stor omfattning att räkna utifrån innehållsdivision som 
delningsdivision innan skolstart.    
 
Olika beskrivningar på delnings- och innehållsdivision 
Det finns olika sätt att beskriva aspekterna delningsdivision och innehållsdivision. McIntosh 
(2008) beskriver dem på följande sätt:  
 

• Delningsdivision - vi har en helhet som ska fördelas i ett givet antal delar och då vill 
man veta hur stor varje del blir. 

• Innehållsdivision - vi vet storleken på varje hel del och vi vill veta hur många sådana 
delar som ryms i helheten. 
 

McIntosh tydliggör definitionerna av aspekterna på följande vis: 
 
20/5=4. 

• Utifrån delningsdivision kan man tänka att man har 20 karameller som ska delas upp 
på fem barn, där varje barn kommer att få fyra karameller var.  Här presenterar siffran 
fem antalet delar. 
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• Utifrån innehållsdivision kan man tänka att man har 20 karameller, till hur många barn 
kan karamellerna fördelas om barnen får fem karameller var? Här framställs siffran 
fem på storleken av varje del.  

 
Nedan kommer ytterligare två sätt att beskriva dessa aspekter på med tillhörande illustration. 
 
Löwing och  Kilborn (2003) exemplifierar divisionen 12/4=3. Utifrån räknesättet 
delningsdivision förklaras divisionen som 12 kakor ska fördelas på fyra personer. Man gör då 
fördelning av de 12 kakorna, ett för ett, tills alla kakor har delats ut. Varje person får tre kakor 
var. Se figur 1.  

 

 
(Figur 1. Exempel på delningsdivision.) 

 
Som innehållsdivision förklaras uppgiften som “om man har 12 kronor och en kaka kostar 
fyra kr, till hur många kakor räcker då pengarna”? I det här fallet menar Löwing och  Kilborn 
(2003) att det inte sker en fördelning utan frågan är hur många gånger talet fyra ryms i talet 
12. Se figur 2. 

 
(Figur 2. Exempel på innehållsdivision.) 

 
Vid beräkning av delningsdivision handlar frågorna om "hur mycket" och inom 
innehållsdivision handlar frågan oftast om "hur många" (Löwing, 2008; Neuman, 1999). 
  
Sollervall (2007) beskriver divisionsaspekterna på ett annat sätt.  Hans förklaring till 
divisionsuppgiften 24/3=8 beskriver han som att tre personer ska dela upp 24 bilder så att alla 
får lika många. Var och en får då 8 bilder. Sollervall gör en tolkning på svaret på två olika 
sätt. 
 
Utifrån delningsdivision förklarar han att “vi har 24 bilder. Vi ska dela upp i tre högar. Då blir 
det åtta i varje hög” (s.55). Se figur 3.  
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(Figur 3. Exempel på delningsdivision enligt Sollervalls (2007) beskrivning.) 

 
Utifrån innehållsdivision förklarar han: “Alla tre ska få lika många. Vi plockar ut tre bilder i 
taget. Det ryms åtta stycken 3:or i 24.”(s.55) Se figur 4. 
 

 
(Figur 4. Exempel på innehållsdivision enligt Sollervalls (2007) beskrivning.) 

 
Sollerevall (2007) menar att skillnaden i tankesätten beror på vilket tal man väljer att utgå 
ifrån. Utgår man från täljaren 24 är tankesättet delningsdivision och utgår man från nämnaren 
tre är tankesättet innehållsdivision. Löwing (2008) påpekar att avgörandet om vilket tankesätt 
som ska användas vid beräkning av division beror på sammanhanget i uppgiften. 
Divisionsuppgiften 600/3 beräknar man enklast genom att fördela sex hundralappar på tre 
personer, alltså delningsdivision. Om divisionsuppgiften hade varit 600/300 menar Löwing att 
det hade varit svårt att beräkna uppgiften som delningsdivision för då hade beräkningen 
exempelvis varit att fördela 600 kr på 300 personer. Om man istället tolkar uppgiften som 
innehållsdivision och frågar hur många gånger man kan ta tre hundralappar från sex 
hundralappar, blir uppgiften enkel att lösa. 
 
Division i relation till övriga räknesätt 
De första faktakunskaper elever använder vid beräkning av division är halvering, upprepad 
addition och upprepad subtraktion (Solem m.fl, 2012). Division tolkas som den inversa 
operationen till multiplikation, och för att kunna multiplikation är det viktigt att förstå att 
multiplikation är det samma som upprepad addition. Detta är något som Matalliotaki (2012) 
lyfter fram i sin artikel där hon skriver att forskning har visat att aritmetiska operationer kan 
naturligt kopplas till olika modeller. Nedan kommer jag presentera tre olika sätt att se på 
division i samband med de övriga räknesätten.  
 
Division som upprepad addition 
Enligt Solem m.fl (2011) kan division ses som upprepad addition och de menar att detta 
räknesätt utgår från delningsdivision. Förklaringen av detta räknesätt beskrivs på följande sätt: 
 
28/7=4. Det finns 28 karameller och det ligger sju påsar med lika många bitar i varje påse. 
Hur många bitar finns det i varje påse?  
 
Man tänker att man har en karamell i varje påse, alltså sju st. Därefter tar man två karameller i 
varje påse, det blir sju stycken till. Man fortsätter att addera sju stycken i taget till man är 
uppe i totalt 28 karameller.     
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Sambandet mellan division och upprepad addition illustrerar Solem m.fl (2011) med hjälp av 
en tallinje, där det är tänkt att man startar från noll och gör fem hopp framåt. Nedan ges ett på 
femmans multiplikationstabell. Se figur 5. 
 

 
(Figur 5. Exempel på femmans multiplikationstabell med hjälp av tallinjen) 

 
Tankesättet menar Solem m.fl (2011) bidrar till att eleverna får förståelse för sambandet 
mellan multiplikation och division. 
 
Division som upprepad subtraktion 
Division uppfattas ofta som den motsatta operationen till multiplikation, men i många 
situationer är divisionens koppling till subtraktion mycket viktigare menar Löwing och 
Kilborn (2003). Beräkning av division utifrån innehållsdivision blir divisionen spontant som 
upprepad subtraktion enligt Malmer (2002) och McIntosh (2008).  
 
McIntosh (2008) visar ett annat exempel på sambandet mellan division och subtraktion. 
Exempelvis kan taluppgiften 90/30 beräknas genom att ställa frågan hur många gånger 30 
ryms i 90. Genom upprepad  subtraktion kan uppgiften beräknas på följande sätt:   
90-30=60 
60-30=30 
30-30=0 
Totalt togs 30 bort från 90 tre gånger. Svaret på hur många gånger 30 ryms i 90 blir då tre. 
  
Solem m.fl. (2011) illustrerar sambandet mellan division och upprepad subtraktion med hjälp 
av tallinjen. Om man exempelvis ska beräkna divisionsuppgiften 16/4=4, startar man på talet 
16 på tallinjen och gör fyra hopp bakåt i taget. Tallinjen illustrerar en divisionsuppgift där 
man dividerar med fyra. Svaret blir då antalet hopp man gör. Se figur 6.  
 

 
(Figur 6. Exempel på sambandet mellan division och upprepad subtraktion.) 

 
Solem m.fl. (2011) menar att även detta tankesätt hjälper eleverna att förstå sambandet mellan 
multiplikation och division. Författarna har beskrivit tallinjen som ett bra instrument vid 
beräkning av addition och subtraktion och därför anser de att detta redskap bör användas även 
i frågan om division. Däremot anser Häggström, Persson och Persson (2014) att det är 
angeläget att kunna multiplikationstabellen vid beräkning av division, annars menar de att 
division som upprepad subtraktion kan vara ett alternativ. De menar vidare att det kan finnas 
en fördel med att räkna division som upprepad subtraktion men trots det ser de en problematik 
med detta samband. Att räkna division som upprepad subtraktion anser de som tidskrävande 
och opraktiskt att ta bort ett tal från ett annat tills det blir noll och att det dessutom kanske inte 
blir 0 till sist.   
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Sambandet mellan multiplikation och division 
Som tidigare nämnts har multiplikation ett starkt samband med division och det nämns ofta att 
multiplikation och division är varandras motsatta operationer (Löwing, 2008; Malmer 2002). 
För att kunna använda räknesättet division anser Häggström, Persson och Persson (2014) att 
det är angeläget att först ha lärt sig att beräkna multiplikation. Det finns en omedelbar 
koppling mellan multiplikation och division som Sollervall (2007) menar att man kan 
använda för att kontrollera uträkningar. Se figur 7.  
 

 
(Figur 7. Exempel på Sollervalls (s.56, 2007) koppling mellan multiplikation och division) 

 
Sollervall menar att när vi kan multiplikationen 3*8=24 då vet vi att 24/3=8 och 24/8=3. 
 
Sambandet mellan räknesätten kopplas enligt Malmer (2002) till divisionsaspekten 
delningsdivision. Kronqvist och  Malmer (1993) visar sambandet mellan multiplikation och 
division med hjälp av talblock. De menar att skapandet av divisionsuppgifterna utifrån 
rutnätet kan visa på sambandet mellan räknesätten.  Illustrationen utgår från talet 12 och de 
väljer grupperingen 4×3. Hur skulle "rutorna" delas upp om fyra personer ska få lika många 
var?  Utformningen av grupperingen leder till att varje person får en stapel med tre rutor i (se 
figur 8 nedan). 

 
(Figur 8. Exempel på sambandet mellan multiplikation och division med talblock.) 

 
På detta vis får eleverna parallellt arbeta med räknesätten och då menar Malmer (2002) att 
rutnät/talblock är ett mycket bra sätt att påvisa sambandet mellan multiplikation och division. 
Detta är något som även McIntosh (2008) föreslår, då han menar att det blir lättare för 
eleverna att beräkna division om de lär sig att sig att se förhållandet mellan de båda 
räknesätten.  
 
Divisionstabellen 
För att elever ska kunna använda huvudräkning vid division är det viktigt att de behärskar 
divisionskombinationerna väl, menar Löwing (2008). Hon menar vidare att divisionstabellen 
inte är enbart inversen till multiplikationstabellen, vilket också är viktigt att påpeka till 
eleverna.  Författaren förklarar vidare att när en elev får frågan om hur många gånger fyra går 
upp i 24, ser eleven svaret utifrån multiplikationstabellen, men ibland kan frågan lika gärna 
ställas hur många gånger fyra går upp i 25, 26 eller 27. Eleven kan då inte hitta svaret i 
multiplikationstabellen, därför bör den inte bara veta att 6×4=24 utan också att 7×4=28, alltså 
bör den förstå att fyra går upp högst sex gånger i 26 och att det blir rest 2. Övningen på 
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divisionstabellen bör först arbetas på det enkla sättet som inversen till multiplikationstabellen 
och att tabellerna går hand i hand. Därefter kan man gå vidare till divisionsövningar med rest 
och även här hand i hand av motsvarande multiplikationer.      
 
Orsaker till svårigheter och missuppfattningar inom division 
Trots att våra elever tidigt kommer i kontakt med division kvarstår det ett faktum att många 
elever får problem med division i skolan. Detta har visats i Skolverkets rapporter Svenska 
elevers matematik kunskaper i TIMSS 2007 (Skolverket, 2008) och TIMSS 2011 (Skolverket, 
2012). Utifrån rapporterna ser man att de flesta svenska eleverna inte når  TIMSS 
"kunskapsskala" där divisionen ingår.  
 
Svårigheter och missuppfattningar förr i tiden 
Enligt Häggtröm, Persson och Persson (2014) och Löwing och Kilborn (2010) har elevers 
svårigheter och missuppfattningar inte bara varit aktuella under de senaste åren, utan dessa 
problem fanns i Sverige redan under 1950-talet. Då hade eleverna problem med att ställa upp 
divisionsuppgifter men det gjordes ingen utredning för att veta vad problematiken berodde på, 
istället bytte man till en ny uppställning som bara tekniskt skiljer sig från den tidigare. När 
den nya uppställningen inte längre fungerade, bytte man uppställning på nytt (Löwing &  
Kilborn, 2002). "Italiensk uppställning", "trappan" och "liggande stolen" är exempel på de 
uppställningar som fördes in när ett problem inom divisionen uppstod. Dessa uppställningar 
innehåller lång division, alltså att det utförs flera separata steg under beräkningen förklarar 
Häggtröm, Persson & Persson (2014). Exempel på detta visas nedan (se figur, 9, 10 och 11). 
 

                              
(Figur 9. Exempel på en italiensk uppställning.)               (Figur 10. Exempel på trappans uppställning.) 
 

 
(Figur 11. Exempel på uppställningen liggande stolen.) 

 
Det sista bytet av uppställningar var till uppställningen kort division, vilket är den vanligaste 
algoritmen som används idag i Sverige (Löwing och  Kilborn, 2010). En algoritm är alltså en 
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fast, stegvis process som används för att beräkna något. Till skillnad från lång division, 
noteras inte alla beräkningar i kort division (Häggström, Persson & Persson, 2014). Se figur 
12 nedan. 

 
(Figur 12. Exempel på kort divisionsuppställning.) 

 
De ständiga bytena av divisionsalgoritmerna menar Löwing och  Kilborn (2002) har lett till 
att ingen generation kunde längre hjälpa de elever som misslyckas med att dividera. Löwing 
(2008) finner att räknesättet division är problematisk när det gäller språk och termer. Hon 
menar att konsekvenserna av alla dessa byten har gjort att divisionens terminologi blivit 
lidande på grund av att nämnaren och täljaren bytte plats i de olika uppställningarna. 
Termerna "av", "på", "i" och "med" har sitt ursprung från de olika uppställningarna och när 
lärare och elever använder dessa termer för att beskriva samma division blir konsekvenserna 
att eleverna inte skiljer mellan täljare och nämnare. Tidigare fanns det även två olika tecken 
för divisionsaspekterna delningsdivision och innehållsdivision. För innehållsdivision 
användes tecknet : och för delningsdivision användes bråkstrecket −─. I samband med bytet 
av divisionsuppställningarna, bestämdes att divisionsaspekterna skulle slås i ihop och då 
uppkom divisionstecknet som vi idag har på miniräknaren, ÷. Konsekvenserna blev då att 
läromedel och undervisningen baserades enbart på delningsdivision och på så sätt glömdes 
innehållsdivision bort, enligt Kilborn (1989) och Löwing (2008). 
 
Svårigheter och missuppfattningar idag 
Division som lika fördelning av ett antal föremål anses vara det enklaste räknesättet bland de 
fyra räknesätten men division är även det räknesättet som eleverna i skolan upplever som 
svårast (Häggblom, 2000; Kilborn, 1989). Eleverna upplever division som mer komplicerat än 
de andra räknesätten på grund av att divisionen handlar om de två olika aspekterna, innehålls- 
och delningsdivision. Löwing och Kilborn (2003) menar att de flesta elever brukar kunna lösa 
uppgifter med delningsdivision men problemen uppstår när de ska lösa uppgifter med 
innehållsdivision. Detta beror på att eleverna är bekanta med begreppet "dela" på grund av att 
många vuxna använder uttrycken "delat med", "delat i" eller "delas mellan" för 
divisionstecknet (Haylock &  Cockburn, 2013; Malmer, 2002). Enligt McIntosh (2008) 
förekommer det missuppfattningar när situationer ska översättas till symboler och han menar 
vidare att detta beror på komplexiteten i det muntliga språket. Eleverna håller fast vid 
förkunskaperna av delningsdivision och har därför svårt att lösa innehållsdivisionen. Flera 
forskare understryker därmed att det är viktigt att elever förstår att division inte handlar om att 
bara "dela" utan även hur mycket ett tal ryms i ett annat (Haylock & Cockburn, 2013; Löwing 
&  Kilborn, 2003). I undervisningen menar de att det är vanligast att introducera räknesättet 
utifrån delningsdivision eftersom det är vad eleverna brukar vara bekanta med i allmänhet. 
McIntosh (2008) menar att innehållsdivision inte får lika mycket utrymme i undervisningen 
och detta orsakar till att eleverna upplever innehållsdivision som svårt. När eleverna inte har 
förstått uppgifter med innehålldivision har de använt sig av andra lösningsstrategier än just 
division. Detta medför att det blir problematiskt för eleverna i de högre årskurserna när de ska 
beräkna division med relativt stora nämnare (Löwing & Kilborn, 2003). Båda 
divisionsaspekterna behövs i olika situationer, exempelvis när det gäller problemlösning, bråk 
eller huvudräkning menar Löwing och  Kilborn (2002). För att ge eleverna en mer fullständig 
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bild av division anser McIntosh (2008) att det borde ägnas lika stor omsorg åt 
innehållsdivision som delningsdivision i undervisningen.  
 
Att förebygga svårigheter och missuppfattningar 
Språket inom division har en central roll och för att undvika att förknippa division med endast 
delningsdivision anser Malmer (2002) att man borde använda ett neutralt begrepp, vilket är 
dividerat med. Detta är något som Löwing (2008) inte förhåller sig till och menar att inom 
division kan man uttrycka sig på olika sätt beroende på vilken divisionsaspekt det gäller.  För 
att förebygga svårigheter inom division menar Löwing och Kilborn (2002) att låtsaspengar 
kan vara ett bra hjälpmedel vid introduktion av divisionsalgoritmer. Med hjälp av 
låtsaspengarna menar författarna att eleverna kan förstå vad som händer i en 
divisionsalgoritm. När eleverna känner sig trygga och säkra på beräkning av division med 
hjälp av låtsaspengar kan man börja ta bort pengarna och endast använda divisionsalgoritmen. 
 
Läroboken 
Enligt Skolverket (2015b) finns det idag ingen bestämd definition av läromedel, men i 
skolförordningen från 1971 beskrevs läromedel som ett redskap som används i en 
undervisningssituation. En lärobok är en typ av läromedel, en så kallad resurs för lärande och 
undervisning (Skolverket, 2015b). Läroboken definieras som en pedagogisk text vars syfte är 
att den ska användas i en pedagogisk situation. För att läroboken ska kunna vara ett redskap i 
undervisningen utifrån ett pedagogiskt syfte, bör den innehålla specifika egenskaper. Dessa 
egenskaper ska bland annat vara; förklaringar - hur och varför, uppbyggnad - att olika teman 
behandlas, flera bokuppsättningar med anpassning till förkunskaper - att lärobok 2 bygger på 
lärbok 1, samt beskrivning och konkreta hänvisningar - beskrivande händelser och 
matematiska symboler (Selander, 1988).  
 
Läroboken i matematikundervisningen 
Läroböcker och deras påverkan har länge varit ett omtalat ämne (Johansson, 2003; Johansson 
2006). I Skolverkets rapport från TIMSS 2011 (Skolverket, 2012) framkommer det att 
matematikläroboken i Sverige används som ett grundmaterial i undervisningen i jämförelse 
med andra länder. Enligt Ahlberg (1992) och Johansson (2006) har matematikläroboken en 
dominerande roll i undervisningen och utifrån detta menar Sandahl (2014) att matematik 
övergår till ett ämne där elever sitter och räknar uppgifter i en bok. Detta betraktar Löwing 
(2011)  som en viktig faktor för våra elevers dåliga resultat i matematik.  
 
Varför läroboken har en central roll i undervisningen beror bland annat på att lärare ser på 
läroboken som en garanti på att kursplanens mål uppfylls (Englund, 1999). Det är vanligt att 
läroboken antas vara utformad efter den läroplanen som är gällande, men detta menar 
Grevholm (2014) är en missuppfattning. Under åren 1938-1991 hade vi i Sverige en statlig 
granskning av samtliga läroböcker i alla våra skolämnen (Johnsson Harrie, 2009). År 1991 
upphörde den statliga granskningen och idag innehåller läroböckerna den tolkning som görs 
av författare och förlag av aktuell kursplan (Grevholm 2014; Johnsson Harrie, 2009). Även 
om läroböckerna utger sig för att vara anpassade för gällande kursplaner, betyder det inte att 
den täcker allt (Skolverket, 2015a). Därför är det angeläget att granska lärobokens innehåll 
(Brändström, 2003). Något som Johnsen Høines (2000) nämner är att divisionskapitlet i 
läroböckerna oftast innehåller delningsdivision som huvudmodell och att den senare går in på 
innehållsdivision. När eleverna möter matematikundervisningen genom läroboken blir 
matematik lika med bokens innehåll. Detta innebär då att boken styr målen, innehållet och 
arbetsmetoderna. Malmer (2002) belyser att i de flesta läroböcker framkommer inga exempel 
på division under årskurs 1. Detta har Malmer inga invändningar mot då risken finns att 
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eleverna får många symboler att hålla reda på. Hon anser däremot att det är viktigt att 
eleverna i den muntliga matematiken och i handlingsmatematiken får möjligheten att fritt 
använda samtliga räknesätt. Lärboken är inte till för att begränsa elevernas 
matematikutveckling utan Sandahl (2014) menar att den ska bidra till att eleverna ska få 
möjlighet att träna och tillämpa olika begrepp. Sammanfattningsvis beskriver Johansson 
(2003)  att det är skolans och lärarnas uppgift att se till att eleverna får goda förutsättningar 
för att uppnå målen. 
 
Kvalitet i läroböcker 
Läroboken har under lång fått mycket kritik tid då man har påstått att det är den som har styrt 
matematikundervisningen (Englund, 1999). Med tanke på att läroböckerna är skapade för att 
hjälpa lärarna att organisera och strukturera matematikundervisningen anser Johansson (2003) 
att det inte är konstigt att läroboken har fått en dominerande roll. Enligt Ahlberg (1992) är 
läroboken avsedd för att vara ett hjälpmedel till lärarna och inte för att ersätta dem. Att 
besvara frågan om läroboken i undervisningen är bra eller inte menar Englund (1999) är svårt. 
Forskare är överens om att det finns bra läroböcker men för att nå ett bra resultat är det viktigt 
att veta hur man hanterar dem. Fördelen med att använda och följa en matematiklärobok är att 
den ger eleverna möjlighet att träna sina färdigheter på ett strukturerat sätt (Skolverket, 
2015a). Läroboken kan ses som positiv om den bygger på samma pedagogiska syn som 
läroplanens övergripande mål och som på lärarens egna pedagogiska uppfattningar. Om detta 
inte medges eller om läraren inte ger utrymme för en kritisk granskning av innehåll  kan 
läroboken uppfattas som negativ. De kunskaper som läroboken tar upp kan ses som negativ 
om den håller kvar undervisningen kring ett specifikt innehåll. Detta kan på så sätt hindra 
läraren från att välja andra läromedel för att nå ett mål. 
 
Lärarhandledning och dess funktion 
Som tidigare nämnt ska läroboken präglas av att det finns instruktioner,  konkreta 
hänvisningar och undervisningsförslag  till materialet.  Dessa ska finnas vid sidan om 
läroboken i form av lärarhandledning som är osynligt för eleverna (Selander, 1988). 
Författaren menar vidare att lärarhandledning borde användas i samband med läroboken 
eftersom lärarhandledning är skapad för att vara nära kopplad till läroboken. Det är viktigt att 
läraren har en förtrogenhet av lärarhandledningar menar Grevholm (2014), då handledning ses 
som ett stöd för lärarna för att skapa en bra undervisning (Hoelgaard, 2015). Kvalitén i det 
stöd som ges i lärarhandledning kan vara olika. En bra lärarhandledning bidrar till att läraren 
upptäcker alternativa uppgifter åt eleverna vilket då kan hjälpa läraren att individanpassa 
undervisningen. När innehållet av lärarhandledning byggs på färdiga koncept där det inte 
finns utrymme till att ge läraren en möjlighet till eget inflytande menar Hoelgaard att det inte 
blir något bra av det stöd som ges. Hoelgaard belyser även att det är viktigt att läraren 
reflekterar över lärarhandledningen och dess innehåll när den väljer lärobok och inte grundar 
sitt val endast på hur matematikläroboken tilltalar eleverna. Ahl, Hoelgaard och Koljonen 
(2013) har skapat fem viktiga punkter för vad en bra lärarhandledning bör innehålla för att 
den ska stödja lärarens och elevernas utveckling. Dessa beskrivs mer ingående i avsnittet med 
teoretiska utgångspunkter. En viktig potential i lärarhandledning är att den synliggör 
kopplingen mellan dem nationella styrdokumenten och undervisningens innehåll, på så sätt 
menar Hoelgaard (2015) att den ger eleverna chansen att uppfylla sina mål.  
 
Sammanfattning av styrdokument och bakgrund 
Division är räknesättet som eleverna upplever som svårast inom matematik och detta beror på 
deras bristande kunskaper kring tankesätten delningsdivision och innehållsdivision. I 
styrdokumenten finns inga tydliga kopplingar till just division eller till divisionsaspekterna. 
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Utifrån min tolkning av kursplanen i matematik,  ska eleverna enbart använda huvudräkning 
och olika strategier vid beräkning av division inom heltalsområdet 0-20. 
Matematikundervisningen bör planeras och grundas utifrån det som står i kursplanen för att 
eleverna ska nå de långsiktiga målen, men enligt forskning, planerar många lärare sin 
undervisning utifrån läroböckerna. Eftersom läroboken är skapad för att vara en resurs i 
undervisningen brukar dem flesta läroböckerna vara tydligt kopplade till läroplanen. Utifrån 
detta känner lärarna en trygghet med att använda läroböckerna då de ser läroboken som en 
garanti på att kursplanens mål uppfylls. Men eftersom det inte finns någon statlig granskning 
på läroböcker är det inte säkert att alla läroböcker uppfyller läroplanens krav.      

 
Sammanfattningsvis bör planeringen för matematikundervisningen utgå från läroplanen för att 
se vilka mål som eleverna ska arbeta med inom räknesättet division. Därefter kan 
matematikläroboken användas som en resurs för att nå de satta målen för matematikområdet.  
 
Metod 
I detta avsnitt beskrivs val av och motivering av metod samt urval av matematikläroböcker. 
Därefter beskrivs studiens dataproduktion. Slutligen ges en beskrivning av studiens etiska 
ställningstaganden och trovärdighet.  
  
Val av metod 
För att möjliggöra studien valdes metoden innehållsanalys, vilket Wicke (2013) menar att det 
är en typ av textanalys. Wicke menar vidare att forskare med hjälp av olika typer av 
textanalys kan få syn på budskap i texter som är indirekt synliga för läsaren. Innehållsanalys 
är en undersökning av ett innehåll i någon form av skriftlig, muntlig eller bildmässig 
framställning (Esaiasson m.fl., 2012; Bergström & Boréus, 2012). Bergström och  Boréus 
(2012) beskriver två typer av innehållsanalys, en kvalitativ- och en kvantitativ 
innehållsanalys. Stukat (2011) nämner ytterligare en kategori inom innehållsanalys, en så 
kallad en komparativ metod. För att genomföra undersökningen av läroboksanalys och 
besvara mina forskningsfrågor har jag valt att använda mig av de ovan nämnda analysmetoder 
som är; kvalitativ, kvantitativ och komparativ innehållsanalys.  
 
Kvantitativ innehållsanalys 
I en kvantitativ innehållsanalys baseras undersökningarna på uppgifter som är likvärdiga och 
därmed jämförbara. Metoden menar Esaiasson, m.fl  (2012) är mycket lämplig när forskaren 
vill ha svar på frågor om förekomsten av olika innehållsliga kategorier i ett material. Inom 
innehållsliga kategorier kan fokus ligga på olika saker, dels om hur ofta eller hur vanligt olika 
kategorier förekommer, dels om hur stort utrymme olika kategorier får. Då denna studie har 
fokus på hur vanligt en innehållslig kategori förekommer, dvs. hur vanligt delnings- och 
innehållsdivision förekommer i läroböckerna, har jag valt att använda mig av denna metod.  
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Kvalitativ innehållsanalys 
Den kvalitativa innehållsanalysen handlar inte om att mäta eller räkna utan metoden beskriver 
egenskaper hos något (Bergström och  Boréus, 2012).  Med kvalitativ metod letar forskaren 
efter kategorier eller beskrivningar av en händelse/objekt, och dessa skapas genom tolkning 
av den data man undersöker (Esaiasson m.fl, 2012). För att få syn på textens budskap i en 
undersökning menar Esaisson m.fl att är det viktigt att ha en djupgående läsning. Metoden 
kommer att hjälpa mig att lyfta fram, tydliggöra samt tolka händelser och beskrivningar om 
delnings- och innehållsdivision i matematikläroböckerna och lärarhandledningar.   
 
Komparativ innehållsanalys 
Stukat (2011) belyser om att i en komparativ innehållsanalys handlar det om att jämföra data 
och att lyfta fram skillnader och likheter. Med denna metod är det viktigt att man utgår från 
samma enheter samt från enheter som går att jämföra och innan man jämför behöver man som 
forskare generalisera företeelserna. Det är även angeläget att i jämförelsen belysa och 
beskriva både likheter och olikheter. Efter att ha kvantifierat fördelningen mellan 
delningsdivision och innehållsdivision i samtliga matematikböcker kommer jag att utföra en 
komparation. Metoden kommer att hjälpa mig att se likheter och skillnader inom arbetet av 
divisionsaspekterna samt vilken omfång av uppgifter det finns av respektive aspekt.   
 
Urval av läroböcker 
Utgångspunkten för val av läroböcker var att de ska vara utformade och ha koppling till vår 
nuvarande läroplan Lgr11 (Skolverket, 2011). Ett annat krav var att kunna undersöka hela 
serier av matematikläroböcker för årskurserna 1-3 med respektive lärarhandledning. 
Läroböcker och lärarhandledning var svårt att få tag i via förlag och bibliotek. Jag kontaktade 
därför en kollega där jag frågade om vilka matematikläroböcker som användes på skolan hon 
arbetar på. Lärarna på skolan för årskurserna 1-3 arbetade med tre olika matematikläroböcker. 
Utifrån detta bestämde jag mig för att besöka lärarna och se om jag kunde låna läroböckerna 
med respektive lärarhandledning. Det fanns inte hela uppsättningar av alla böcker och 
lärarhandledningar på skolan därför fick jag komplettera granskningen av böcker med ett 
besök på ett nationalbibliotek. 
 
Läroböcker och lärarhandledningar som har undersökts i studien 
För varje årskurs finns det två böcker, en så kallad A- och B-bok samt lärarhandledningar. 
Syftet med att det finns två läroböcker för ett läsår är att A-boken ska användas på 
höstterminen och B-boken på vårterminen. Läroböckerna och lärarhandledningarna som jag 
undersökte består av hela serier och nedan följer en tabell av de läroböcker som valdes för att 
granskas.  
 
Tabell 1. Tabellen nedan visar de matematikläroböcker och lärarhanledningar som valdes att ingå i 
studien. 
Läroböcker  Utgivningsår   Förlag  Författare  
Matte Eldorado 1A-
3B  

2008-2010 Natur & Kultur  Olsson och Forsbäck 

Nya 
matematikboken 
1A-3B 

2013 Liber Andersson och 
Johansson 

Prima matematik 
1A-3B 

2009- 2011 Gleerups Brorsson 
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Nya matematikboken och Prima matematik är tydligt kopplade till läroplanen (Lgr11) men 
däremot finns inte denna tydliga koppling i Matte Eldorado. Författarna för Matte Eldorado 
uppmanar däremot att innehållet i böckerna uppfyller kraven i läroplanen.  
 
Bearbetning av materialet  
För att genomföra en innehållsanalys är det viktigt att bekanta sig med materialet genom att 
man läser det i dess helhet eller att man går igenom delar av det (Bergström och  Boréus, 
(red.) (2012).  
 
Kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys 
Denscombe (2009) beskriver en lämplig metod som är logisk och enkel procedur att göra vid 
en innehållsanalys. Utifrån hans sex punkter har jag valt att använda mig av följande fem: 

• Välj ett textavsnitt 
• Bryt ner texten i mindre enheter 
• Utarbeta relevanta kategorier för analys av data. En form av "nyckelord" som är 

kopplade till ämnet.  
• Koda enheterna i överrensstämmelse med kategorierna  
• Räkna förekomsten av dessa enheter 

      (s.307) 
Med hjälp av Denscombe (2009) fem analyspunkter har jag utifrån studiens bakgrund och 
centrala begrepp strukturerat upp analysen. 
 
Komparativ innehållsanalys 
För komparation har jag utgått utifrån Ejvegårds (2003) fyra punkter vilka beskrivs nedan: 

• Utgå från enheter som går att jämföra 
• För jämförelse behöver man generalisera de företeelser som ska genomföras 
• Utgå från likadana enheter 
• Såväl likheter som olikheter ska beskrivas 

      (s.41)  
Utifrån Ejvegårds (2003) centrala punkter har jag gjort en komparativ innehållsanalys.  
  
Analys av datamaterialet 
Datamaterialet har analyserats och tolkats utifrån det jag har presenterat i min 
forskningsbakgrund om division samt sambandet med de övriga räknesätten. Mina centrala 
begrepp var delnings- och innehållsdivision. Analysinstrumentet för studien bestod av två 
delar, en kvantitativ och en kvalitativ. Detta för att få en överblick över fördelningen av de två 
divisionsaspekterna samt för att lyfta fram beskrivningar om dem i både matematikläroböcker 
och lärarhandledningar. Analysverktyget utgick ifrån McIntoshs (2008, s. 70) definitioner av 
de centrala begreppen delningsdivision och innehållsdivision. 
 

• Delningsdivision - vi har en helhet som ska fördelas i ett givet antal delar och då vill 
man veta hur stor varje del blir. 

• Innehållsdivision - vi vet storleken på varje hel del och vi vill veta hur många sådana 
delar som ryms i helheten. 

 
För att analysera lärarhandledningarna utgick jag från Ahl, Hoelgaard och Koljonen (2013) 
centrala punkter för vad en bra lärarhandledning bör innehålla. 
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1. Beskrivningar av elevernas uppfattningar och missuppfattningar samt hur 
läraren kan hantera dessa 

2. Begrepp och fakta med härledningar, bevis, metoder, historisk bakgrund, 
korrekt terminologi och användningsområden.  

3. Progression inom och kopplingar mellan matematiska områden.  
4. Kopplingar mellan teori, forskning och styrdokument samt praktik.  
5. Design av klassrumspraktik: hur läraren kan hantera individualisering, 

klassrumssamtal, formativ bedömning, problemlösning, läxor osv. (s.81) 
 
Jag utgick från punkterna 1-4 då jag ansåg att punkt fem inte var relevant för denna studies 
syfte och frågeställningar. 
 
Genomförande 
Inför analysarbetet bestämde jag mig för att utgå från en forskningsfråga i taget med en 
läroboksserie i taget. Jag startade med att titta på böckernas struktur och hur kapitlen var 
konstruerade därefter började jag läsa igenom ett kapitel i taget. Under genomgången av 
böckerna antecknade jag innehållet som jag därefter bröt ner i flera kategorier. Först började 
jag med kategorierna delningsdivision och innehållsdivision. Under dessa kategorier samlade 
jag in hur vardera aspekten instruerades och jag använde mig av koderna "konkreta bilder" 
och "informationstext". Jag valde just dessa för att se hur de olika böckerna presenterade 
division och dess aspekter. Därefter tittade jag på hur division framvisades i 
matematikläroböckerna. Innehållet samlades under tre nya kategorier; division i samband med 
multiplikation, division som upprepad subtraktion och division som upprepad addition. För att 
slutligen beräkna framkomsten av divisionsaspekterna formade jag återigen kategorier med 
delningsdivision och innehållsdivision. För delningsdivision hade jag kodat "helhet som 
fördelas i ett angivet antal delar" och för innehållsdivision hade jag kodat "storlek på varje hel 
del, hur många sådana delar ryms i helheten". Dessa koder hjälpte mig att se om 
textuppgifterna var skrivna utifrån delningsdivision eller innehållsdivision. Jag skrev upp ett 
streck för varje textuppgift eller tankesätt som innehöll aspekterna i vardera kategori och 
därefter beräknade jag förekomsten. När jag var klar med elevböckerna fortsatte jag i samma 
princip med lärarhandledningarna och utarbetade nya kategorier. Denna process utfördes först 
med papper och penna och därefter började jag skriva in datamaterialet på datorn. När allt var 
inskrivet kunde jag lättare se strukturen. Jag gick igenom all material ännu en gång och såg 
till att jag inte missade någonting. Därefter utförde jag min komparativa analys, där jag 
jämförde kvantifieringen av divisionsaspekterna i ett stapeldiagram. På så sätt kunde jag lätt 
se likheter och skillnader mellan matematikläroböckerna gällande divisionsaspekterna.   
 
Metoderna jag använde mig av upplevde jag fungerade väl utifrån mitt syfte för studien. Valet 
av att göra en kvalitativ-, kvantitativ- och komparativinnehållsanalys hjälpte mig att besvara 
mina forskningsfrågor. Jag hade kunnat välja att exkludera den kvalitativa metoden men då 
skulle studien inte innehålla en fördjupad analys av den data som har tagits fram. Utifrån att 
jag följde mina forskningsfrågor en i taget och utifrån Denscombe (2009) och Ejvegårds 
(2003) mallar uppkom inga svårigheter vid analysarbetet.  
 
Studiens tillförlitlighet 
Det är viktigt att det finns en tillförlitlighet i studien och enligt Stukat (2011) bör studiens 
resultat bli detsamma oavsett vilken forskare som genomför den. Det är alltså angeläget att jag 
som forskare är noga med samtliga delar i studien. Jag har utgått ifrån undersökningsmaterial 
som behandlar mitt syfte och frågeställningar och jag har varit noga med att utgå ifrån mina 
centrala begrepp. Det är även viktigt att forskaren väljer rätt mätinstrument för det som avses 
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mätas i studien då detta kan påverka studiens resultat. Som forskare bör man reflektera över 
sin metodval och se till att den är rätt anpassad till studiens frågeställningar. I denna studie 
utgick jag från forskningsbakgrunden men även från McIntosh (2008) definition av 
divisionsaspekterna för att få svar på mina forskningsfrågor.   .  
 
Studiens resultat kommer inte gälla alla läroböcker som finns ute i marknaden utan resultatet 
kommer endast gälla de läroböcker och lärarhandledningar som jag har undersökt. 
Matematikläroböcker är utformade och strukturerade på olika sätt och mitt resultat skulle 
kunna ändras om jag lägger till flera matematikläroböcker. Utifrån detta kan jag därför inte 
generalisera att mitt resultat gäller alla andra matematikläroböcker.   
 
Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet (2011) har tagit fram fyra etiska principer som en forskare bör följa vid en 
undersökning. Dessa fyra är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Denna studie utgår ifrån matematikläroböcker och lärarhandledningar som är 
allmänna handlingar och det krävs ingen tillåtelse för att granska dem. Däremot har det varit 
relevant att ta hänsyn till nyttjandekravet.  
 
Det är viktigt att man som forskare reflekterar över om sin studie kommer att bidra till nytta 
för både individ och samhällsutveckling (Vetenskapsrådet, 2011). Detta var något som jag 
funderade på när jag bestämde mig för att göra denna studie. När jag gjorde min 
faktainsamling fann jag att min forskningsidé inte hade behandlats tidigare inom årskurserna 
1-3. Utifrån det tog jag beslutet att skriva om detta ämne. Vetenskapsrådet beskriver vikten av 
forskningens nytta, som handlar om att främja olika data som har med kritiskt tänkande. Min 
avsikt är inte att kritisera läroböckerna utan jag vill tydliggöra och lyfta fram hur läroböckerna 
förhåller sig till de två divisionsaspekterna. För att forskningsresultatet ska bli användbart 
krävs det att någon tar tillvara den nya kunskapen. När fler läser forskningen ökar chansen att 
resultatet blir till nytta. För att detta ska ske är det en förutsättning att publicera 
forskningsresultatet så att den blir tillgänglig (a.a). Jag anser att denna studie ger nytta till 
både lärare och lärarstudenter vad gäller divisionsaspekterna och det material som behandlas i 
undervisningen.  
 
Resultat  
I detta avsnitt framförs först en presentation av de tre matematikläroböckerna med tillhörande 
lärarhandledningar. Därefter presenteras studiens resultat från min granskning av 
matematikläroböckerna och lärarhandledningarna. Presentationen kommer att presenteras 
utifrån mina forskningsfrågor. Första delen av analysen besvarar mina tre första 
forskningsfrågor som handlar om introduktion av division och dess aspekter, samt hur de 
instrueras och behandlas i både matematikläroböckerna och lärarhandledningar. Den andra 
delen av analysen visas i form av diagram och den besvarar min sista fråga som handlar om 
hur fördelningen mellan delningsdivision och innehållsdivision ser ut i 
matematikläroböckerna. Avsnittet kommer att avslutas med en sammanfattning av 
analysarbetet utifrån en forskningsfråga i taget.  
 
Presentation av matematikläroböckerna med tillhörande lärarhandledning 
I detta avsnitt ges en beskrivning av matematikläroböckerna; Matte Eldorado, Nya 
matematikboken och Prima matematik med tillhörande lärarhandledningar.  
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Matte Eldorado med dess lärarhandledning 
I Matte Eldorado finns det två grundböcker per läsår, en A-grundbok och en B-grundbok med 
respektive lärarhandledningar. Grundböckerna innehåller aritmetik, geometri och 
problemlösning. Böckerna 1A-3B är utformade på samma sätt där varje grundbok innehåller 
sex kapitel. Kapitlen består av två till fyra matematikområden och varje område inleds med 
"undersök" och därefter följs ett antal träningssidor. I början av varje kapitel finns en 
presentation av lärandemålen för kapitlet och i slutet finns en utvärdering av dessa mål. 
Kapitlen inleds med samtal kring lärandemålen med introduktionsbilderna som utgångspunkt. 
I slutet av varje kapitel finns en sida med repetition och där återkommer uppgifter från 
tidigare kapitel. Detta är för att eleverna ska bli uppmärksammade på att kunskap måste hållas 
vid liv. Det allra sista uppslaget i varje kapitel innehåller problemlösning där avsikten är att 
eleverna först arbetar själva och sedan arbetar och diskuterar i par. Tanken med 
grundböckerna är att eleverna ska hållas samlade genom att arbeta med samma område och 
boken ska ses som en resurs för undervisningen och lärandet. Författarna Olsson och 
Forsbäck (2009a) anser att läraren bör arbeta med kapitlen i den ordning de kommer, men de 
menar vidare att det är upp till läraren att ta det beslutet.   
 
Matematikböckerna skrevs innan Lgr11 (Skolverket, 2011) introducerades men Olsson och 
Forsbäck (2010a) menar att innehållet i böckerna uppfyller målen i Lgr11. I 
lärarhandledningen kopplas varje matematikområde tydligt till mål och läraren får en grund 
för sin planering genom tips och förslag på genomförande och uppföljning av lektioner. Det 
finns även stöd för hur läraren kan fånga elever som inte har rätt förkunskaper för området. 
För varje sida i elevernas lärobok finns en handledningstext i  lärarhandledning som hjälper 
läraren i undervisningen. Läraren får förslag på hur den kan inleda samt avsluta lektioner, 
vilka viktiga begrepp som ska lyftas fram och hur klassen kan arbeta vidare. Det finns även 
förslag på läraren kan anpassa undervisningen till elevböckernas träningssidor genom att 
förenkla eller utmana. I lärarhandledningsböckerna finns även kopieringsunderlag som 
kompletterar innehåller i elevböckerna. 
 
Nya matematikboken med dess lärarhandledningar 
Nya matematikboken hette tidigare matematikboken, men namnet är nu ändrat eftersom dessa 
böcker är reviderade enligt lgr11. Serien består av sex grundböcker, en A-bok och en B-bok. 
Innehållet i böckerna är kopplade till läroplanens (lgr11) centrala innehåll. Varje grundbok 
innehåller sex olika kapitel och varje kapitel introduceras med en målbeskrivning samt med 
ett gemensamt arbete kring matematiska grundläggande begrepp. En del kapitel behandlar fler 
matematikområden och andra inte. Eleverna får möjligheten att lära sig att muntligt beskriva 
matematiska händelser vilket Andersson och Johansson (2013a)  menar för att bygga upp 
deras språkliga förståelse för matematik. Detta följs upp i slutet av varje kapitel där klassen 
tillsammans arbetar med problemlösning. Varje kapitel i läroböckerna avslutas med en 
utvärdering med hjälp av diagnosen i "kan du"-sidan. I samråd med läraren kan eleverna 
arbeta vidare med en fördjupningsdel som finns längst bak i elevboken. I lärarböckerna finns 
kommentarer till sidorna i elevböckerna och det finns även metodiska och praktiska 
lektionsförslag. Lärarhandledningarna kopplar även arbetsätten till läroplanens (Lgr11) fem 
förmågor. I lärarboken finns även kopieringsunderlag samt matris för bedömning av elevernas 
kunskaper.  
 
Prima matematik med dess lärarhandledning 
Prima Matematik är ett läromedel i matematik för årskurserna 1 till 3 och det finns två böcker 
för varje årskurs, en A-bok och en B-bok. Brorsson (2010) beskriver läroböckerna som 
målinriktade med tydlig koppling till Lgr 11(Skolverket, 2011). Läroböckerna innehåller 
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uppgifter med olika karaktärer vilket författarna menar att det ger eleverna en förutsättning att 
utveckla olika matematiska förmågor. Alla kapitel är likadant konstruerade där varje kapitel 
inleds med målbeskrivning och en samtalsbild följt av mattelabbet där eleverna arbetar 
konkret med laborativ problemlösning. Därefter kommer grundkapitlet och där återkommer 
målen från introduktionssidan, ett i taget och kopplas till konkreta övningar. Grundkapitlet 
avslutas med en diagnos där uppgifterna är kopplade till alla moment i målbeskrivningen. 
Varje kapitel avslutas med repetition och utmaning och utifrån dessa kan läraren 
individualisera repetitionsövningar eller utmaningar med hänsyn till elevens förutsättningar. 
Det rekommenderas i lärarhandledningarna att klassen hålls samman så att samtliga elever 
arbetar med samma kapitel. Lärarhandledningar innehåller tydliga målmatriser som är 
kopplade till lgr11 syftesdel, det centrala innehållet och kunskapskraven. Efter matriserna 
lyfts de matematiska förmågorna fram som kopplas till styrdokumenten. I lärarhandledningen 
finns systematiska tips till grundböckernas samtliga moment. Lärarhandledningen innehåller 
även förslag på repetitionsövningar och utmaningar med extra kopieringsblad. 
 
Division och dess två aspekter i elevböcker och lärarhandledning 
I följande avsnitt redogörs division och dess två aspekter i samtliga läroboksserier som ingår i 
studien. 
 
Matte Eldorado  
I Matte Eldorado introduceras division och dess aspekter i b-boken för årskurs 1 och den 
presenteras i samband hälften och multiplikation. Därefter presenteras division i samtliga 
böcker alltid i samband med multiplikation. Division introduceras tidigt då Olsson och 
Forsbäck (2009a)  anser att eleverna använder alla räknesätt i sin vardag och i 
problemlösningsuppgifter och då kan det vara betydelsefullt att introducera division i årskurs 
1. I samtliga grundböcker är författarna noga med att behandla båda divisionsaspekterna och 
de presenteras med tydliga rubriker. Det är endast i 1b-boken som delningsdivision 
presenteras innan innehållsdivision men därefter är det alltid innehållsdivision som 
presenteras först. Divisionsaspekterna utesluter inte varandra i läroböckerna utan de arbetas 
alltid parallellt. De första introduktionerna av aspekterna presenteras tydligt utifrån konkreta 
bilduppgifter och längre fram i böckerna blir uppgifterna mer och mer textbaserade. I 
läroböckerna för årskurs 3 uppmärksammas divisionens terminologier, täljare, nämnare och 
kvot och eleverna får arbeta med olika representationsformer av divisionsuttryck. I dessa 
böcker introduceras beräkning av kortdivision och beräkning av division med rest. Vid 
introduktionen av kortdivision utgår arbetet ifrån aspekten delningsdivision och vid arbete 
med division med rest får eleverna möjligheten att arbeta med båda divisionsaspekterna. 
Generellt är  delningsdivision och innehållsdivision mer utspridda i årskurs 3 i form av 
konkreta bilder och textuppgifter. De är inte samlade under tydliga rubriker som i tidigare 
böcker. Olsson och Forsbäck (010c) menar att eleverna i denna årskurs borde vara säkra på 
vad division innebär då de har arbetat med räknesättet sedan årskurs 1. De menar vidare att 
eleverna har genom läroböckerna arbetat med konkret division, utökat talområde och 
förhoppningsvis lärt sig alla tabeller. Detta har de nytta av när de i årskurs 3 får bekanta sig 
med division med rest. 
 
I lärarhandledningarna exemplifieras båda aspekterna utifrån räknehändelser där de belyser 
skillnaden mellan dem utifrån rätt begrepp och terminologi. De begreppen som används för 
division är delat med och dividerat med. Räknehändelsen som författarna exemplifierar för 
delningsdivision är likt Löwing och  Kilborn (2003) exempel, att det delas ett föremål i taget 
tills alla föremål har delats ut. Räknehändelsen utifrån innehållsdivision är likt McIntosh 
(2008) där det belyses att man ska tänka på innehållsdivision som upprepad subtraktion. Man 
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har 20 bullar och det ska ligga 5 stycken i varje påse, då tar man en grupp av fem i taget tills 
bullarna är slut och på så sätt ser man hur många påsar som behövs. På så sätt menar 
författarna för Matte Eldorado att man får reda på hur många gånger ett tal ryms i ett annat. 
De menar vidare att denna strategi är grunden för multiplikationstänkandet.  Det ges även tips 
om hur man kan introducera divisionsaspekterna genom undervisningen och förslag på hur 
läraren kan anpassa undervisningen utifrån varje elevs uppfattningar och missuppfattningar. 
Sambandet mellan multiplikation och division betonas tydligt i både lärarhandledningar och 
elevböcker. Sambandet framvisas genom samtal om olika tabeller men även utifrån så kallade 
talblock. Förslaget i arbete med talblock är likt Kronqvist och  Malmer (1993) 
arbetsbeskrivning för att visa sambandet mellan räknesätten. Taluppgifterna 4×3=12, 3×4=12, 
12/4= och 12/3=4 kan man se som fyra lodrätta staplar med tre rutor i varje stapel eller som 
tre vågrätta rader med fyra rutor i varje rad. 
 
Lärarhandledningen lyfter även fram divisionens historik där det framförs hur division har sett 
ut dem senaste 50 åren. Vilka svårigheter och missuppfattningar har uppstått vid beräkning av 
division och vad forskning säger om svenska elevers resultat inom division idag.  
 
Nya matematikboken 
I Nya matematikboken behandlas divisionsaspekten delningsdivision redan i årskurs 1 i ett 
kapitel som inte är avsedd för division utan för halvering och för introduktion av bråk. 
Uppgifterna för delningsdivision framkommer i form av konkreta bilder där två troll ska dela 
lika på antal ballonger. Eleverna löser uppgifterna genom att rita "snören" till ballongerna så 
att varje troll håller i lika många ballonger. Detta kopplar Andersson och Johansson (2013a) 
till att elever i tidig ålder har erfarenhet av att dela på frukter och annat mellan sig. 
Delningsdivisionsuppgifterna framkommer i form av konkreta bilder där troll ska dela lika på 
olika föremål. Räknesättet division och dess två aspekterna presenteras första gången i b-
boken för årskurs 2 och arbetet fortsätter i böckerna för årskurs 3. Delningsdivision och 
innehållsdivision presenteras under två olika rubriker. För delningsdivision har författarna satt 
rubriken "dela lika" och för aspekten innehållsdivision har de satt rubriken "dela på annat 
sätt". Uppgifterna för båda aspekterna arbetas med både konkreta bilder och instruerande 
texter. I samtliga böcker är det först delningsdivision som presenteras och därefter 
innehållsdivision och till detta menar författarna att delningsdivision är något som eleverna 
redan är bekanta med.  
 
Arbetet med räknesättet division presenteras i samband med multiplikation i samtliga böcker 
och i lärarhandledningen uppmanar författarna att detta görs för att multiplikation och 
division hör ihop och är varandras motsvarigheter. I lärarhandledningen exemplifieras båda 
divisionsaspekterna och deras beskrivningar är likt McIntosh (2008) exemplifieringar av 
aspekterna. Andersson och Johansson (2013a) hävdar att delningsdivision svarar på frågan 
"hur många får de var" medan innehållsdivision svarar på frågan "hur många räcker det till". 
Författarna till Nya matematikboken nämner även räknestrategin upprepad subtraktion för 
beräkning av innehållsdivision och motiverar fördelarna med strategin. Som jag nämnt 
tidigare kopplas kapitlen i läroboken till läroplanens centrala innehåll och det ges konkreta 
förslag på hur läraren kan arbeta med sin undervisning.  Författarna till Nya matematikboken 
anser att det är viktigt att uppmärksamma eleverna på begreppen dela lika, dividera, kvot, 
nämnare, täljare och att visa att divisionstecknet kan se olika ut. I lärarhandledningen ges 
förslag på att samtala om divisionstecknet historia. De ger anvisning om att vi förr i tiden 
hade två divisionstecken beroende på vilken aspekt det var man använde vid beräkningen.  
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Prima matematik 
I Prima matematik introduceras division och dess aspekter i b-boken för årskurs 2 och därefter 
fortsätter arbetet med division i årskurs 3. Upplägget av divisionsaspekterna är först 
delningsdivision och sedan innehållsdivision och uppgifterna framkommer först  i form av 
konkreta bilder och symboler och längre fram i böckerna konstrueras textuppgifter. 
Aspekterna presenteras inte under tillhörande rubrik utan de introduceras med 
informationsrutor som uppmanar eleverna hur de ska tänka vid beräkning av varje aspekt. 
Division introduceras alltid i samband med multiplikation och det uppmanas i elevböckerna 
att räknesätten multiplikation och division hör ihop. Eleverna får möjligheten att arbeta med 
räknesätten i form av talblock. I årskurs 3 presenteras division även i samband med upprepad 
addition där eleverna exempelvis ska dela upp ett tal i ett annat angivet tal, exempelvis, "dela 
upp talet 25 i femmor" 25=5+5+5+5+5. Författaren förklarar i lärarhandledningen att detta 
sätt är lämpligt att arbeta med om man tydligt vill visa sambandet mellan multiplikation och 
division.  
 
I lärarhandledningarna exemplifierar Brorsson (2010) båda divisionsaspekterna. Hon belyser 
skillnaden mellan dem utifrån rätt begrepp och terminologier. Författaren menar att 
delningsdivision handlar om att man delar täljaren i lika många delar som nämnaren anger 
och innehållsdivision handlar om att man tar reda på hur många gånger nämnaren "ryms" i 
täljaren. Brorsson hävdar i lärarhandledningen att det är viktigt att använda båda 
divisionsaspekterna. För att avgöra vilken aspekt som är bra att använda för olika uppgifter 
menar författaren att det beror på vilka tal det är. När divisionsuppgiften är 1000/200 bör 
innehållsdivision användas och inte delningsdivision, då det är lättare att räkna ut hur många 
gånger 200 ryms i 1000 än att dela 1000 på 200 delar.  
 
Brorsson (2011) uppmanar i lärarhandledningen för årskurs 3 att läraren ska introducera 
divisionens terminologier; dividerat med, täljare, nämnare och kvot. Lärarhandledning ger 
lärarna tips på vad som kan behandlas i undervisningen samt hur de kan arbeta praktiskt med 
division. Det ges förslag på hur läraren kan arbeta med aspekten delningsdivision men 
däremot fanns inga förslag till arbete för innehållsdivision. I lärarhandledningen ges även 
förslag på hur läraren kan arbeta med division i samband med multiplikation och division i 
samband med upprepad addition.  I elevböckerna och även i lärarhandledning kopplas varje 
kapitel till ett mål som är kopplad till Prima matematiks matris för läroplanen (Lgr11).  
 
Fördelningen mellan delningsdivision och innehållsdivision i elevböcker 
I följande avsnitt kommer en analys av fördelningen av divisionsaspekterna. Jag har i denna 
analys beräknat förekomsten av divisionsaspekterna utifrån hur det uppmanas att eleverna ska 
tänka vid beräkning av division i böckerna samt utifrån textuppgifter. Textuppgifterna 
underbyggs utifrån McIntosh definition av dem. Jag kommer att visa fördelningen i form av 
ett diagram för varje bok som behandlar divisionsaspekterna. Siffrorna som redovisas i 
diagrammet är antal uppgifter som behandlar vardera aspekten. 
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Tabell 3. Tabellen visar Matte Eldorados fördelning av delningsdivision och innehållsdivision. 

 
 
Fördelningen av delningsdivision och innehållsdivision ser olika ut i böckerna. Första boken i 
Matte Eldorado innehåller inga divisionsuppgifter alls. Däremot introduceras division i andra 
boken i årskurs 1. I böckerna 1B och 2A är det innehållsdivision som dominerar och det finns 
ett ganska ojämn fördelning mellan aspekterna. I de två böckerna som kommer därefter är det 
delningsdivision som dominerar. I 2B är fördelningen nästan jämn men däremot blir det 
ojämnt mellan aspekterna igen i läroboken 3A. Som tidigare nämnt, introduceras kort division 
i form av delningsdivision i boken 3A och därför har författarna lagt mycket fokus på 
delningsdivisionsuppgifter. I sista boken, 3B, är fördelningen ojämn mellan aspekterna då det 
är fler innehållsdivisionsuppgifter än delningsdivision.  
 
Tabell 4. Tabellen visar Nya matematikbokens fördelning av delningsdivision och innehållsdivision. 
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I Nya matematikboken är fördelningen av aspekterna även här olika. I böckerna för årskurs 1 
är det endast delningsdivision som behandlas. I läroboken 2B där division introduceras 
behandlas båda aspekterna och fördelningen är nästan jämn, men även här är det fler 
delningsdivisionsuppgifter än innehållsdivision. I årskurs 3 förändras fördelningen enormt 
och det är väldigt ojämnt. I dessa böcker är fler innehållsdivisionsuppgifter representerade.  
 
Tabell 5. Tabellen visar Prima matematiks fördelning av delningsdivision och innehållsdivision. 

 
 
I Prima matematik är fördelningen av aspekterna också olika. I första boken där division 
introduceras är fördelningen nästan jämt, men det är fler delningsdivisionsuppgifter. I 
böckerna får årskurs 3 är det tvärtemot, där är det innehållsdivision som dominerar och det är 
ett ganska stort glapp mellan fördelningen.  
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Tabell 6. Tabellen visar den totala summan av fördelningen mellan divisionsaspekterna i läroboksserierna 
från 2B-3B. 

 
 
Utifrån de tidigare diagrammen kan man se i vilken årskurs serierna behandlade division och 
dess aspekter. I ovanstående diagram har jag slagit ihop beräkningen av delningsdivisions- 
och innehållsdivisionsuppgifterna som finns i varje lärobokserie. Samtliga lärobokserier 
behandlar båda divisionsaspekterna. Diagrammet visar att divisionsaspekterna är fördelade på 
olika sätt och man kan tydligt se att Matte Eldorado är de böcker som mest innehåller 
uppgifter för divisionsaspekterna. Något som också utmärker sig i läroboksserien Matte 
Eldorado är att den totala fördelningen av aspekterna är nästan jämn i jämförelse med de 
andra två läroboksserierna. I Nya matematikboken och Prima matematik är det en ojämn 
fördelning mellan delningsdivision och innehållsdivision och som diagrammet visar är det 
innehållsdivision som dominerar i läroböckerna. Trots den jämna och ojämna fördelningen, 
visar diagrammet att samtliga läroboksserier innehåller fler innehållsdivisionsuppgifter än 
delningsdivision.  
 
Sammanfattning av resultat 
Utifrån analysen kan det konstateras att division och dess två aspekter introduceras redan i 
årskurs 1 i Matte Eldorado jämfört med Prima och Nya matematikboken, då division och 
aspekterna i deras läroböcker introduceras först i årskurs 2. Divisionsaspekterna framkommer 
i samtliga böcker i form av konkreta bilder samt av informationsrutor som behandlar 
aspekterna. I Prima matematik och Nya matematikboken är det alltid delningsdivision som 
först presenteras och därefter följs innehållsdivision, medan i Matte Eldorado är det bara i 1B 
boken som delningsdivision framkommer först. I de resterande böckerna är det först 
innehållsdivision och därefter följs delningsdivision.    
 
Båda divisionsaspekterna behandlas i samtliga lärarhandledningar,  men de behandlas på olika 
sätt. I Matte Eldorado är författarna Olsson och Forsbäck noga med att beskriva 
divisionsaspekternas historia och vilka svårigheter och missuppfattningar eleverna kan få vid 
beräkning av division. Matte Eldorado lyfter även fram våra svenska elevers från TIMSS 
2007 (Skolverket, 2008) vid beräkning division. Detta framställs däremot inte i 
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lärarhandledningen för Prima eller för Nya matematikboken. Divisionsaspekterna 
exemplifieras i form av både förklaring och textuppgifter i samtliga läroböcker. Det ges 
förslag på praktiska övningar i samtliga böcker men i Prima är det bara delningsdivision som 
ges förslag på, medan i Matte Eldorado och Nya matematikboken ges förslag på praktiska 
övningar för båda divisionsaspekterna.  
 
Division framkommer på olika sätt i både böckerna och lärarhandledningar. I Prima 
matematik framvisas division i samband med upprepad addition vilket inte nämns i de andra 
två läroboksserierna. Däremot uppmanar författarna till Matte Eldorado och Nya 
matematikboken att arbeta med division utifrån upprepad subtraktion, särskilt vid beräkning 
av innehållsdivisionsuppgifter. Division framvisas också i dessa två i arbete med 
hälften/halvering vilket inte behandlas i Prima matematik. Utifrån analysen kan det 
konstateras att division framkommer i samtliga serier parallellt med multiplikation och detta 
konstateras som väldigt viktigt. Sambandet mellan räknesätten division och multiplikation 
framvisas i form av tabeller, pengar och talblock.   
 
Delningsdivision och innehållsdivision presenteras som jag tidigare nämnt i samtliga böcker, 
men de är fördelade på olika sätt och framkommer i olika årskurser. Böckerna i Matte 
Eldorado är de som innehåller flest uppgifter för divisionsaspekterna men samtliga böcker 
behandlar innehållsdivision mer än delningsdivision.  
 
Diskussion 
Nedan diskuteras studiens resultatdiskussion utifrån studiens forskningsfrågor, 
forskningsbakgrund och utifrån kopplingar till läroplan. I följande avsnitt kommer 
resultatdiskussionen att presenteras utifrån tre olika rubriker. Dessa är; delningsdivision och 
innehållsdivision i matematikläroböckerna, division i matematikläroböckerna samt 
lärarhandledningarnas förhållningssätt i förhållande till division och dess två aspekter.   
Slutligen kommer en sammanfattande resultatdiskussion att framföras.  
 
Division i matematikläroböckerna 
Resultatet av granskningen visar att matematikläroböckerna är delvis olika vid behandling av 
räknesättet division. Matte Eldorado och Nya matematikboken behandlar division i samband 
med halvering/hälften och vid introduktion av bråk. Bland annat kopplar författarna till Nya 
matematikboken till att elever i tidig ålder har erfarenhet av att dela på saker mellan sig och 
därför kopplar de det till arbete med hälften. Solem m.fl. (2012) menar att halvering är den 
första faktakunskapen som elever använder vid beräkning av division, därför anser jag att det 
är lämpligt att använda tankesättet att dela lika vid halvering.  
 
Samtliga böcker behandlar division i samband med multiplikation, och detta är enligt 
Häggström, Persson och Persson (2014) och Sollervall (2007) en bra grund för att eleverna 
ska förstå division. Divisionsuppgifterna framkommer alltid i samband med 
multiplikationsuppgifterna och övningarna går hand i hand, vilket Löwing (2008) anser vara 
viktigt. Divisionen i Prima matematik framställs också i form av upprepad addition, i syfte att 
parallellt arbeta med division och multiplikation samt för att förstå sambandet mellan dessa 
två räknesätt. Division som upprepad addition syntes tydligt i matematikläroböckerna där 
eleverna får möjligheten att dela upp ett tal i ett annat givet tal, exempelvis 12:4+4+4. Arbetet 
med detta samband anser Solem m.fl (2011) att den bidrar till att eleverna får förståelse för 
sambandet mellan multiplikation och division. Utifrån detta får eleverna möjligheten att se 
hur många fyror det ryms i 12.  
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Författarna till Matte Eldorado och Nya matematikboken hävdar i lärarhandledningarna att 
arbeta med division i samband med upprepad subtraktion. Detta framkommer inte alls i 
matematikläroböckerna och eleverna får inte färdighetsträna det som Prima matematik gör för 
upprepad addition. Detta ser jag som en nackdel då jag anser att det är viktigt att eleverna får 
sådana uppgifter i sin lärobok, för att träna och förstå division, precis som Prima matematik 
lyfter fram.  
 
Delningsdivision och innehållsdivision i matematikläroböckerna 
Vikten av att eleverna ska kunna behandla båda divisionsaspekterna menar Löwing och  
Kilborn (2002) bidrar till att eleverna bland annat förstår beräkning av bråk i senare årskurser. 
Det är endast i Matte Eldorado som division och dess två aspekter introduceras i årskurs 1 i 
form av konkreta bilder och uppgifter. Eleverna möter samtliga räknesätt i sin vardag och 
enligt Malmer (2002) kan det vara bra att låta eleverna få göra det i skolan också. Detta är 
något som jag håller med om då jag anser att eleverna möter samtliga räknesätt, specifikt 
divisionsaspekterna i sin vardag. Utifrån Kilborns (1989), Löwings (2008),  Malmers (2002), 
och McIntoshs (2008) framställning av divisionsaspekterna tolkar jag det som att läraren 
behöver lägga ner mer tid för att skapa en förståelse för innehållsdivision än för 
delningsdivision. Detta tolkar jag också utifrån Neumans (1999) artikel där hon hävdar att 
eleverna möter aspekten innehållsdivision endast genom undervisningen. Detta håller jag 
dock inte med om då jag anser att elever kommer i kontakt med innehållsdivision utanför 
undervisningen också. När eleverna exempelvis bakar hemma, kan de lära sig hur många 
deciliter som ryms i en liter. Associerar läraren dessa förkunskaper och erfarenheter till 
undervisningen precis som det görs för delningsdivision blir beräkning av innehållsdivision 
lätt för eleverna. Detta är något som Matte Eldorado och Nya matematikboken framvisar då 
de använder innehållsdivision i form av konkret material. Detta anser jag vara bra, då det 
hjälper eleverna att lättare förstå beräkningen av innehållsdivision. I Prima matematik visar 
läroböckerna detta delvis men där förklaras aspekterna mer teoretiskt. Det skulle vara bra om 
samtliga läroböcker arbetar med tallinjer vid beräkning av innehållsdivision som upprepad 
subtraktion. Då Solem m.fl. (2011) menar att division som upprepad subtraktion hjälper 
eleverna att förstå sambandet mellan multiplikation och division. Trots att Häggström, 
Persson och Persson (2014) anser att denna metod är för tidskrävande, håller jag med om att 
arbeta med detta vid introduktion av division, då jag finner stöd i Solems m.fl (2011) 
argument om att arbeta med upprepad subtraktion. Det finns kanske en risk att eleverna fäster 
sig vid denna metod, men här är det lärarens roll att visa hur eleverna med hjälp av metoden 
kan börja använda multiplikation i samband med division.  
 
Samtliga granskade matematikläroböcker behandlar uppgifter som är formulerade utifrån 
delningsdivision och innehållsdivision. Det är dock en ojämn fördelning mellan aspekterna. I 
en del böcker är delningsdivisionsuppgifterna fler och i andra är det innehållsdivisions-
uppgifterna som är fler. McIntosh (2008) visar att matematikundervisningen sällan behandlar 
innehållsdivision och utifrån denna studies resultat kan jag inte hålla med om detta. Om jag 
utgår från att läroboken har en central roll i matematikundervisningen och att läraren planerar 
sina lektioner utifrån böckernas upplägg och lärarhandledningar, anser jag att det ges 
utrymme för innehållsdivision precis som för delningsdivision. Att division oftast först 
presenteras utifrån delningsdivision anser jag bero på att det är det som barn kommer i 
kontakt med först och därför blir detta mer naturligt att se på division. Däremot hävdar 
Neuman (1999) att elever kommer i kontakt med innehållsdivision endast genom 
undervisningen och utifrån att det antas att det är en aspekt som eleverna inte är vana vid 
anser jag att det är orsaken till att innehållsdivision introduceras efter delningsdivision.  
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Vid jämförelse av de tre matematikläroböckerna finns både likheter och skillnader. De tre 
läroböckerna visar en stor variation inom området division. Matte Eldorado behandlar tydligt 
de båda aspekterna medan det inte framgår lika tydligt i Prima matematik och Nya 
matematikboken. Detta beror på att Matte Eldorado har strukturerat upp aspekterna under 
tillhörande rubriker medan de andra två inte har det. Nya matematikboken använder rubriken 
för delningsdivision "dela lika" och för innehållsdivision "dela på ett annat sätt". Rubrikerna 
kan på så sätt upplevas som vilseledande. Det vore istället att föredra att ha det rätta 
begreppet, för att eleverna också ska vara medvetna om att det heter innehållsdivision. Vid 
granskningen kom jag fram till att läroböckerna är ganska likvärdiga trots att en del innehåller 
fler uppgifter än andra. Det som böckerna har gemensamt är att de behandlar båda aspekterna 
vid beräkning av division men något som skiljer sig mellan böckerna är konstruktionen av  
frågorna i textuppgifterna. Något som författarna till Nya matematikboken hävdar är frågan 
som ställs för respektive divisionsaspekt. För delningsdivision är frågan "hur många får de 
var" medan för innehållsdivision lyder frågan "hur många räcker det till". Detta 
överrensstämmer inte med det som Löwing (2008) ger exempel på då hon menar att i 
delningsdivision ställs frågan "hur mycket" och i innehållsdivision "hur många". Detta gällde 
inte endast Nya matematikboken utan det gällde även de andra böckerna. Detta var 
problematiskt i början av granskningen. När frågan ställdes som "hur många" blev det lätt att 
man tänkte utifrån innehållsdivision, alltså hur många ett tal ryms i ett annat, men utifrån 
McIntosh (2008) definitioner av aspekterna kunde jag se vilken textuppgift som tillhörde 
vilken aspekt.   
 
Lärarhandledningarnas förhållningssätt till division och dess två aspekter 
Lärarhandledningarna är utformade så att texterna är tydligt kopplade till läroböckernas sidor 
och detta för att lärarhandledning borde användas i samband med läroboken. 
Lärarhandledningarnas texter har en stor kapacitet till att stödja läraren i arbetet vid division. 
Texterna talar till lärarna på ett sätt som hjälper dem att skapa rika möjligheter till lärande 
både utifrån lärboken men även utifrån lärarnas egna erfarenheter. Med andra ord är texterna 
inte konstruerade efter färdiga dialoger som läraren ska följa utan det lämnas utrymme för 
egen utformning av undervisning, vilket Hoelgaard (2015) anser som ett kriterium för god 
lärarhandledning. Ibland kan det förekomma förslag på hur läraren kan ställa olika frågor vid 
arbete av division i Matte Eldorados och Nya matematikbokens lärarhandledningar men inget 
färdigt manus. Vikten av att endast ge förslag och inte färdiga koncept bidrar till att läraren 
upptäcker alternativa uppgifter åt eleverna och kan på så sätt individanpassa undervisningen. 
Detta anser jag vara viktigt då klassrummen består av olika elever som har olika bakgrunder 
och förkunskaper, och följandet av ett manus kan skapa problematik hos eleverna då manuset 
kanske inte är anpassbar för elevernas förkunskaper och behov. Detta är något som 
understryks av läroplanen då det är skrivet att undervisningen bör anpassas efter elevernas 
olika förutsättningar och behov. 
 
För att individanpassa undervisningen är det viktigt att läraren är medveten om vilka 
svårigheter och missuppfattningar som eleverna kan ha inom området division. Detta är något 
som lärarhandledningar för Matte Eldorado behandlar, men däremot inte i Prima matematik 
och Nya matematikboken. Något som ges förslag på i Prima matematik är att läraren utifrån 
ett samtal kring beräkning av division, dokumenterar elevernas kunskaper kring området. Jag 
anser att det är viktigt att läraren är medveten om vilka svårigheter som kan uppkomma inom 
området för att lättare uppmärksamma det. Enligt Ahl, Hoelgaard och Koljonens (2013) är 
detta en viktig punkt för att en lärarhandledning ska uppfylla en god kvalité. I jämförelse med 
Matte Eldorado är denna punkt den som brister i Prima matematiks och Nya matematikbokens 
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lärarhandledning. Utifrån Ahl, Hoelgaard och Koljonens kriterier för en god lärarhandledning 
kan jag se att samtliga fyra punkter som jag har valt att ha med i studien uppfylls i Matte 
Eldorados lärarhandledningar. Nya matematikboken och Prima matematik lärarhandledningar 
uppfyller endast punkterna 2-4.  
 
Innehållet av läroböckerna kopplat till Lgr11 
I samtliga läroböcker skriver författarna att innehållet i böckerna är kopplade till läroplanen 
(Lgr11) (Skolverket, 2011). Både Prima matematik och Nya matematikboken är tydligt 
kopplade till just läroplanen (Lgr11) medan Matte Eldorados författare anser att deras böcker 
uppfyller kraven i läroplanen. I läroplanen (Lgr11) (Skolverket, 2011) för årskurserna 1-3 
finns det inga konkreta anvisningar om just räknesättet division som jag tidigare nämnt. 
Utifrån min tolkning av det som är skrivet i kursplanen för matematik gällande division, 
behandlar samtliga böcker matematiska begrepp och sambanden mellan dem samt lämpliga 
strategier och metoder för att göra beräkningar av division. I kommentarmaterialet för 
kursplanen i matematik uttrycks det att eleverna ska få kunskaper om hur de fyra räknesätten 
förhåller sig till varandra. Genom att koppla detta till räknesättet division tolkar jag att 
undervisningen bör behandla sambandet mellan multiplikation och division men också 
behandla sambandet av division som upprepad addition och subtraktion. Läroböckerna 
behandlar delvis sambandet mellan de fyra räknesättens egenskaper och användningen av dem 
i olika situationer. Det betyder alltså att ingen av läroböckerna behandlar samtliga samband.    
 
Enligt kunskapskraven för årskurs 3 ska eleverna bland annat använda fungerande 
matematiska metoder med anpassning till situationen och de ska kunna använda huvudräkning 
för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen ligger inom heltalsområdet 0-
20, vilket de får möjligheten att träna i samtliga läroböcker. När det gäller skriftliga metoder 
står det står inget om att eleverna ska kunna det för division, utifrån detta tolkar jag att de 
kunskaper som eleverna bör ha för division gäller endast inom huvudräkning. Med detta som 
utgångspunkt, anser jag att Matte Eldorados läroböcker kräver mer än det som eleverna bör 
kunna i slutet av årskurs 3, då de i böckerna för årskurs 3 introducerar beräkning av kort 
divisionsuppställning inom talområdet 0-200.    
 
Sammanfattning 
Trots Malmer (2002) betoning kring att division är ett räknesätt som inte introduceras tidigt, 
visar studiens resultat att det är tvärtom då division framkommer redan i årskurs 1. Tidigare 
forskning belyser att delningsdivision behandlas mestadels i läroböcker men i denna studie 
bevisas motsatsen. Detta tror jag beror på att läroboksförfattarna har tagit till sig av forskning 
och internationella studier inom divisionsområdet. Utifrån denna studie kan jag avslutningsvis 
konstatera att samtliga läroböcker med tillhörande lärarhandledningar är fullständiga vid 
behandling av delningsdivision och innehållsdivision utifrån McIntosh (2008) definition av de 
två aspekterna. Läroböckerna och lärarhandledningarna är även fullständiga vid behandling av 
division kopplat till läroplanen (Lgr11) förutom att Matte Eldorado har högre kunskapskrav i 
sina böcker än det som läroplanen (Lgr11) kräver i slutet av årskurs 3. För att som lärare 
kunna dra slutsatsen om vilken lärobok man vill arbeta med beror helt på hur läraren själv 
väljer att arbeta i sin klass. Vill läraren arbeta med läroböcker som är tydligt kopplade till 
läroplanen (Lgr11) är både Nya matematikboken och Prima matematik bra läroböcker. Om 
läraren vill ha ett material som behandlar matematikområdet division i en större omfattning 
och med kopplingar som kan stämma överens med läroplanens krav kan Matte Eldorado vara 
en bra lärobok. Lärare kan uppleva Nya matematikboken och Prima matematik som lättare att 
arbeta med då de är anpassningsbara för årskurserna medan vid användning av Matte 
Eldorado blir lite mer arbete till lärarna då de får plocka ut det material som är anpassbara för 
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klassen och för kraven i läroplanen (Lgr11). Jag finner att Matte Eldorado ger en större 
omfattning till matematikområdena än de andra böckerna och på så sätt upplever jag att det är 
lättare att individualisera matematikundervisningen. Slutsatsen är att jag kan inte säga vilken 
matematiklärobok som är bättre än den andra gällande divisionsaspekterna, då jag finner att 
det som brister i en lärobok, vägs upp av fördelar i en annan lärobok.  
 
Fortsatt forskning    
Det har varit mycket intressant att genomföra denna studie och under arbetets gång har många 
frågor och funderingar kommit fram. Mina funderingar har bland annat cirkulerat kring 
lärarnas kunskaper om division och dess två aspekter samt hur de planerar sina lektioner 
utifrån dem. Jag har även tyckt att det vore intressant att undersöka hur eleverna tänker när de 
löser olika divisionsuppgifter, tänker dem i flesta fall utifrån delningsdivision? Eller använder 
de båda divisionsaspekterna beroende på vilket divisionstal eller situation det är?  
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