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Sammanfattning 

I ett tidigare arbete (Sundh, 2016), analyserade jag 8 matematikläroböcker för årskurs 3. 

Den analysen ligger som grund för den här studien som utvidgar analysen till att vidare 

undersöka hur läroböcker inom matematik för årskurs 3 speglar kunskapskraven i 

respektive styrdokument Lpo94 och Lgr11, med fokus på skriftliga räknemetoder inom 

addition och subtraktion. Det jag med denna studie vill tillföra är de likheter och skillnader 

som syns mellan tidigare läroböcker i jämförelse med deras reviderade utgåvor. Studien 

grundar sig även utifrån det faktum att undervisningen i matematik har en tradition av att 

vara starkt beroende av att använda läroboken som en struktur att planera undervisningen 

från. Studien grundar sig även på att det sedan 1991 inte längre finns någon statlig 

förhandsgranskning av läroböcker som avgör deras anpassning till kursplanens krav. 

Slutligen grundar sig studien också på det faktum att det inte verkar finnas så mycket 

vetenskapliga studier i Sverige som berör samma område som denna studie behandlar. 

Detta är i alla fall inget som har gått att hitta under genomförandet av denna studie..  

 

De frågeställningar som ligger till grund för studien är följande:  

Hur behandlas skriftliga räknemetoder i läroböckerna samt vilken räknemetod är mest 

dominerande? 

Vilka likheter och skillnader förekommer i läroböckerna före och efter införandet av Lgr11 

utifrån hur skriftliga metoder används?  

För att besvara studiens frågeställningar och uppnå syftet så har en komparativ 

innehållsanalys av 20 läroböcker genomförts. Inför innehållsanalysen användes ett 

analysinstrument som bestod av undersökningsfrågor som var anpassade för att svara mot 

studiens syfte och frågeställningar. Utifrån resultatet av innehållsanalysen framkommer en 

stor variation i hur stor del av de analyserade läroböckerna tillämpar skriftliga 

räknemetoder inom addition och subtraktion. Variationen gör sig också tydlig i hur många 

olika räknemetoder som dessa läroböcker erbjuder vid utförandet av skriftliga 

räknemetoder. Resultatet visar att alla läroböckerna går i linje med respektive styrdokument 

men på olika sätt. Både Lpo94 och Lgr11 innehåller samma grundläggande kunskapssyn 

inom ämnet matematik, men att det formuleras och struktureras på olika sätt. Med detta i 

fokus kan man dock med hänsyn till resultatet som denna studie tillför se hur 

läroboksförfattarna väljer att förändra sina reviderade läroböcker på väldigt olika sätt. Det 

verkar inte finnas någon typ av samstämmighet mellan läroboksförfattarna i hur de väljer 

att uppgifter med skriftliga räknemetoder ska finnas representerade i läroböckerna. Detta 

för att de gör helt olika i vilken riktning som de väljer att förändra sina reviderade 

läroböcker som ska gå i linje med Lgr11.  

 

Nyckelord: Skriftliga räknemetoder, Läroböcker, Innehållsanalys, Läroplan, Kursplan, 

Traditionella algoritmen, Mellanledsräkning med talsorter, Tallinje, Valbar räknemetod. 
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1. Inledning 
Under min tidigare studie var jag intresserad av att undersöka hur läroböcker inom 

matematik förhöll sig till dagens läroplan Lgr11 och utifrån tidigare forskning ta reda på 

vilken typ av begränsning som läroböcker bidrog med inom undervisningen i matematik 

(Sundh, 2016). Denna studie återanvänder och bygger vidare på mycket av informationen 

jag använde under mitt tidigare självständiga arbete. Enligt Johansson (2006, s. 46) finns 

det en lång tradition av att använda läroböcker som en struktur i matematikundervisningen. 

Det handlar ofta om att lärare anser att läroböckerna förehöll sig till de kunskapskrav som 

beskrivs i läroplanen. Med hänsyn till tidigare erfarenheter uppmärksammade jag ofta hur 

matematikundervisningen strukturerades och styrdes utifrån olika typer av läromedel. 

Undervisningen bestod mestadels av att eleverna själva fick skriftligt räkna i sina 

läroböcker. Detta var några av dem anledningar som påverkade mitt val av 

forskningsområde inför mitt tidigare självständiga arbete (Sundh, 2016).  

Men skälet till att jag valt att göra ett fortsatt arbete som bygger vidare från min tidigare 

studie är att när jag själv gick i grundskolan så är mitt starkaste minne av 

matematikundervisningen att arbeta i min lärobok. Jag minns hur min lärare själv använde 

läroboken för att förklara och använda de uppgifter som vi i klassen skulle arbeta med. 

Detta var under den tid då Lpo94 var det aktuella styrdokumentet och det gav mig känslan 

av att strukturen av hur matematikämnet behandlas i undervisningen inte har förändrats i 

någon högre grad. Därför bestämde jag mig att under denna studie tillföra och titta på hur 

läroböcker som går i linje med Lpo94 och med Lgr11 speglar kraven i respektive 

styrdokument och hur innehållet i dagens reviderade läroböcker är strukturerat i jämförelse 

med tidigare utgåvor.  
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2. Bakgrund  

Detta kapitel innehåller en kort redovisning av läromedel som material och dess roll i 

undervisningen samt betydelsen av skriftliga räknemetoder som även beskrevs i min 

tidigare studie (Sundh, 2016). Det som diskuteras mer utförligt inför denna nya studie är 

hur lärare förhåller sig till läroböcker och till läroplanen samt vilken effekt det kan ha på 

elever. Samtidigt kommer läroplanernas betydelse för skolverksamheten att diskuteras och 

jämföra samt deras förhållande till att använda skriftliga räknemetoder.   
 

2.1. Läroböcker och läromedel 
Enligt Harrie (2009, s. 59) beskrev riksdagen år 1936 att läroböcker var ett av skolans 

viktigaste hjälpmedel och att det var viktigt att alla läroböcker genomgick en kontrollerad 

kvalitetsgranskning. Läroböcker skulle granskas utifrån innehållets anpassning till den 

gällande kursplanens krav. Innehållet skulle vara utformat modernt och tidsenligt och vara 

anpassat till elevernas förkunskaper och förmågor (Harrie, 2009, s. 62). Enligt Skolverket 

(2006, s. 13) var läromedel en av de styrfaktorer som staten använde för att åstadkomma en 

likvärdig eller enhetlig skola. Eller som 1992 års läroplanskommitté uttryckte det: 

”läromedel utgjorde då, som många gånger nu, den faktiskt genomförda läroplanen” 

(Skolverket, 2006,s. 13). I och med att läroböcker hade en legitimerande funktion utifrån 

det rådande styrdokumentet satte också lärare tilltro till att om undervisningen följer 

läroboken så följer den också samtidigt läroplanen. Ett sådant resonemang skapade också 

synen på att läroboken skulle kunna ersätta läroplanen i det dagliga arbetet. Problemet var 

dock att läroplanen spelade en väldigt liten roll i den statliga förhandsgranskningen av 

läromedel (Harrie, 2009, s. 222).  

 

Riksdagens beslut om förändring av de statliga skolmyndigheterna 1991 innebar bl.a. att 

statens institut för läromedel (SIL) avvecklades och att statens kontroll och styrning av 

läromedel helt upphörde (Skolverket, 2006, s. 13). Detta berodde på att lärare som 

yrkesgrupp ansågs som professionella och självständiga individer som i sitt arbete 

ansvarade för undervisningen och lektionens innehåll. Utifrån detta så är det lärarens 

uppgift att välja och använda läromedel för att i undervisningen realisera de mål som 

formuleras i läroplanen och kursplanen (Harrie, 2009, s. 223; Johansson, 2006, s. 45).        

Men trots att det i dagens läge inte finns någon statlig förhandsgranskning av läromedel så 

verkar läroböcker ha behållit sin legitimerande funktion hos lärare som i många anseenden 

fortfarande anser att om man följer läroboken så följer man samtidigt läroplanen (Harrie, 

2009, s. 224). Johansson (2006, s. 83) beskriver hur lärare behöver skapa en ökad 

medvetenhet om hur läroböcker bör användas för att få en ökad förståelse av processen för 

undervisningen och lärande i matematik. 

 

2.2. Lärobokens roll i undervisningen 
Enligt Johansson (2006, s. 46) har matematikämnet en lång tradition av att använda 

läroböcker i undervisningen mer än något annat skolämne i svenska skolor. 

Inom matematikundervisningen är läroboken menad att kunna strukturera en lektion genom 

att ge ut lämpliga övningar och aktiviteter som erbjuder elever alla delar av matematiken 

som är nödvändig för att nå nästa nivå i skolsystemet. På så sätt får läroboken en 

dominerande ställning och avgörande inverkan på matematikundervisningen i svenska 

skolor (Johansson, 2006, s. 18). 

 

Innehållet som lärare tar del av inom varje ämne i skolan kan tas fram på olika sätt. Det kan 

handla om redan befintligt material eller material som läraren själv konstruerat. Elevernas 

sätt att påverka innehållet styrs av deras intresse eller ointresse för innehållet vilket i sin tur 
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påverkar läraren att utföra eventuella förändringar innehållsmässigt (Linde, 2000, s. 55-56). 

Att ett läromedel skapar intresse hos eleverna anser många lärare vara väldigt viktigt för att 

underlätta inlärningen och anpassa det till deras skilda behov och förutsättningar, men 

samtidigt tycker många lärare att läroböcker styr undervisningen för mycket och att det inte 

fungerar för alla elever (Skolverket, 2006, s. 11). Enligt Sandahl (2014, s. 19) beskrev 

många elever i en undersökning att de ser den svenska skolmatematiken som obegriplig och 

meningslös, vilket är en attityd som utbildare inte önskar. Elevers attityder till 

skolmatematiken är starkt sammankopplat till lärarens sätt att hantera 

matematikundervisningen på och de aktiviteter som eleverna erbjuds (Sandahl, 2014, s. 20). 

För att förändra elevernas attityd till matematikundervisningen beskriver Sandahl (2014, s. 

10) att elever behöver ha kunskaper i att tolka och hantera situationer som står i kursplanen 

för matematik för att kunna utveckla tillit till sin egen förmåga. Problem som elever i tidiga 

skolår har är att de dessvärre oftast bara får tillgång till en metod att uttrycka föreställningar 

om matematiska begrepp då trenden av enskilt räknande i läroböckerna för matematik 

ständigt växer. (Sandahl, 2014, s. 10-11). Ett sätt att bryta den traditionstyngda 

matematikundervisningen är att eleverna får möta en varierande undervisning (Sandahl, 

2014, s. 15). En viktig del av lärararbetet är planering för elevernas lärande. Genom att 

variera arbetssätt och arbetsformer i klassrummet kan eleverna få möjlighet att tillägna sig 

matematik på olika sätt och med olika metoder. Detta kan i sin tur bidra till att möta 

elevernas olika behov där deras tankar tas på allvar så att de ser det lustfyllda och 

meningsfulla med matematiken och får tilltro till sitt lärande (Ahlström, 1996, s. 16).  

En avgörande faktor för elever i de yngre åldrarnas fortsatta lärande är att lärare har en 

medvetenhet om vilka förkunskaper olika elever har och ställer krav på att eleverna förstår 

matematiska begrepp. Utan en direkt undervisning så lär sig inte eleverna den 

grundläggande matematiken som de behöver i sin kommande utbildning (Löwing, 2017, s. 

16). Med en direkt undervisning innebär det att lärare anpassar undervisningen i matematik 

efter elevernas behov och på ett sätt som gör att eleverna lär sig att behärska innehållet 

(Löwing, 2017, s. 17-18). 

 

2.3. Styrdokumentens ämnesinnehåll och kunskapssyn 
Enligt Wahlström (2016, s. 76-77) är läroplaner bindande för alla som arbetar inom 

skolverksamheten genom att de är fastställda av riksdagen. Men läroplanen är inte bara ett 

officiellt styrdokument, utan också ett pedagogiskt verktyg som fyller olika funktioner 

inom utbildningssystemet för skolor och lärare. Den moderna läroplanen ger svar på vad för 

innehåll som ska väljas, hur det ska organiseras, när undervisningen ska utövas, vem som 

ansvarar för att målen uppnås och mot vad i skolans uppdrag. Wahlström (2016, s. 13) 

beskriver att det synliga ämnesinnehållet som bygger upp en läroplan representeras utifrån 

dom dominerande frågeställningar, ideologier och uppfattningar om vad som räknas som 

viktiga och giltiga kunskaper i ett samhälle under en viss tidsepok. Ämnesinnehållet i varje 

läroplan bygger också vidare på det urval av kunskaper som har uttryckts i läroplaner 

tidigare, som successivt förskjuts i olika riktningar där vissa delar antingen behålls, 

försvinner eller ersätts beroende på hur kunskapssynen förändras i samband med hur 

samhällets krav på utbildning förändras (Wahlström, 2016, s. 13; Löwing & Kilborn, 2007, 

s. 43). Prytz (2015, s. 316) har studerat hur ämnen i matematikkursen genomgår 

förändringar i varje kursplan från 1969 till 2011. I varje läroplan har vissa moment inom 

matematik endera genomgått förändringar, försvunnit eller ersatts av nya. Ett exempel är 

problemlösning som i kursplanen för Lpo94 försvann som ett moment för att sedan 

återvända i kursplanen för Lgr11. Däremot är problemlösning i Lgr11 inte organiserat på ett 

lika tydligt sätt som det var i Lgr80 (Prytz, 2015, s. 322). Men något som i stort sett är 

desamma i båda Lpo94 och Lgr11 är den första delen som innehåller övergripande mål och 
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kunskapssyn då Lgr11 behöll innehållet från den första delen av läroplanen Lpo94 

(Wahlström, 2016, s. 51). Wahlström (2016, s. 51) beskriver att på så sätt innehåller båda 

läroplanerna samma grundläggande kunskapssyn som vilar på den kunskapsuppfattning 

som formulerades i betänkandet Skola för bildning från 1992. Den stora förändringen som 

urskiljs mellan Lpo94 och Lgr11 pekar på skillnaderna i hur själva kursplanerna 

strukturerades, så som vokabulär och betoningar. Detta påverkar mycket i hur läroplaner 

tolkas och översätts av lärare i klassrumsundervisningen. 

 

2.4. Från Lpo94 till Lgr11, skillnader och likheter 
I Lpo94 beskrev kursplanen för matematikämnet mål att uppnå och mål att sträva mot för 

hela grundskolan. Enligt Alm (2007, s. 21) representerar målen ett övergripande perspektiv 

(delar som är aktuella i nästintill alla matematiska aktiviteter) såväl som ett områdesinriktat 

perspektiv (delområden inom matematiken). Kursplanen beskriver det övergripande 

perspektivet som mål att sträva mot där logiska resonemang, kommunikation och 

problemhantering behandlas. Det områdesinriktade perspektivet beskrivs som mål att 

uppnå men det avspeglas även i några mål att sträva mot. Kursplanen lämnade stora 

utrymmen åt lärarna att själva tolka kursplanen och ta ansvar för vilket innehåll som skulle 

undervisas i olika årskurser (Löwing, 2017, s. 18). 

Enligt Wahlström (2016, s. 50) utsattes det dubbla målsystemet för stark kritik då man 

ansåg att det inte genomfördes som det var tänkt. Denna kritik riktades främst mot 

oklarheter i relation mellan läroplanens mål och mål i kursplanen samt mellan kursplanens 

mål och betygskriterier vilket utredarna beskrev låg på en alltför övergripande och abstrakt 

nivå. Kursplanernas mål blev därför otydliga som riktningsgivare för lärare. Istället så 

skapades därför lokala arbetsplaner som skulle tydliggöra målen för eleverna samt hur de 

skulle uppnås (Annerstedt, 2007, s. 99). Lpo94 ses som en kompetensorienterad läroplan 

utan någon tydlig teoretisk grundplattform som istället anpassas efter olika pedagogiska 

idéer (Wahlström, 2016, s. 87). Utifrån den kritik som riktades mot Lpo94 fördes argument 

för en tydligare målstyrning med endast en målnivå inför en förändrad kursplansstruktur i 

läroplanen Lgr11, som skulle komma att ha stor betydelse. På så sätt skulle Lgr11 skapa en 

mer likvärdig undervisning i hela landet (Wahlström, 2016, ss. 50, 89). Läroplanen skulle 

även tydliggöra skolans uppdrag och vara en vägledning för lärare (Wahlström, 2016, s. 89-

90). Sundblad (2012, s. 149) skriver ”nu klarnar ansvaret för skolan och vi får den läroplan 

och de kursplaner vi hade behövt 1994”. Sundblad (2012, s. 193-194) beskriver hur 

kunskaper och färdigheter i Sverige har gått åt motsatt håll mot vad som önskas och att den 

nya läroplanen nu måste säkra kunskapsbredden i dagens grundskola.  

 

I juli 2011 ersattes Lpo94 med Lgr11. Arbetet med läroplanen Lgr11 beskrivs enligt 

Sandahl (2014, s. 53) som ett intensivt och engagerande arbete för många människor som 

var verksamma inom skolan och även i övriga samhället. I kursplanen för Lgr11 är 

innehållet något mer preciserat än vad det var i Lpo94 och menad att utgöra grunden för 

lärarens planering av undervisningen (Wahlström, 2016, s. 50). Nu kopplas matematiken i 

en syftestext till förmågor. Beskrivningen av förmågor och det centrala innehållet är mer 

preciserat än motsvarande texter i Lpo94, men fortfarande lämnas mycket av innehållet åt 

läraren själv att tolka. (Löwing, 2017, s. 18). Enligt Löwing (2017, s. 18) ska syftestexten 

bidra till att eleverna kan utveckla kunskap och förmågor i att lösa matematiska problem 

med hjälp av adekvata modeller samt resonera kring dessa och se samband inom 

matematiken. Det innebär att eleverna får möjligheten att utveckla en medvetenhet om att 

det finns många olika sätt att få fram ett resultat (Skolverket, 2017, s. 5). De kunskaper och 

förmågor som uttrycks i syftestexten är i sig inte kopplade till något specifikt område inom 

ämnet utan det är det centrala innehållet som utgör navet i matematikundervisningens 
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ämnesinnehåll (Löwing, 2017, s. 19). De kunskapskrav som elever ska uppnå vid bestämd 

årskurs är enligt Wahlström (2016, s. 92) ett helt nytt sätt att uttrycka kunskapskraven på i 

de svenska läroplanernas historia. Samtidigt har också Lgr11 blivit betydligt mer detaljerat 

innehållscentrerad än sin föregångare Lpo94 (Wahlström, 2016, s. 93). 

 

Kursplanen lyfter fram matematik som en kreativ och problemlösande verksamhet där 

eleverna i undervisningen ges möjlighet att värdera valda strategier och metoder för att 

kunna dra slutsatser av resultaten och fatta beslut samt utveckla kunskaper som bidrar till 

att de kan använda matematik som ett verktyg i sina vidare studier (Skolverket, 2017, s. 5). 

Enligt Sandahl (2014, s. 9) “har matematik beskrivits i både äldre och den nuvarande 

kursplanen som en kreativ och skapande aktivitet och bör inte ses som något regelföljande. 

Regelföljande har ibland handlat om räknandet och hur det på ett särskilt sätt enligt skola 

eller läroboken bör skrivas och hanteras” (Sandahl, 2014, s. 10). 

 

2.4.1. Lpo94; Målstyrd och kompetensfokuserad läroplan 
Kompetensorienterade läroplaner har under senare internationella läroplansutvecklingar 

anförts som en ny modell för att konstruera läroplaner (Wahlström, 2016, s. 80). 

Läroplanen Lpo94 kan enligt Wahlström (2016, s. 86-87) ses som en huvudsaklig 

kompetensfokuserad läroplan, även om den inte är entydig. En kompetensfokuserad 

läroplan betonar de generiska kompetenser som formuleras i gränszonen mellan 

ämneskunskaper och önskvärd process – och utvecklingsförlopp hos den enskilde eleven så 

som att vara kreativ, initiativrik, anpassningsbar, flexibel, problemlösande, samarbetsvillig 

och att planera och utvärdera sin egen insats. Lpo94 visade tydligt sådana ambitioner där 

fokus låg på övergripande riktningsgivande mål för enskilda elever. Trots att Lpo94 var till 

större del kompetensfokuserad var den även till viss del resultatfokuserad. 

 

2.4.2. Lgr11; Resultatfokuserad läroplan 
Läroplanen Lgr11 ses enligt Wahlström (2016, s. 90) som en resultatfokuserad läroplan där 

mål formuleras för att kunna mätas i termer av grad av uppfyllelse. Vissa nivåer av 

kunskaper anges i läroplanen. Dessa mäts och jämförs mellan elever, skolor, kommuner 

och internationellt mellan länder. Skolans undervisningsprocesser och lärandeprocesser är 

det som slutledet står i fokus i en resultatfokuserad läroplan. Läroplansutveckling avviker 

här då läroplanen har gått från en kompetensorienterad läroplan i Lpo94 till en 

ämnescentrerad och resultatfokuserad läroplan i Lgr11 (Wahlström, 2016, s. 94). En 

resultatfokuserad läroplan beskrivs av Wahlström (2016, s. 79-80) som en kombination av 

en innehållsbaserad och endera en processorienterad eller en kompetensfokuserad läroplan. 

Den är konstruerad så att den ska ange och precisera vad elever ska lära sig relaterat till de 

olika bestämda miniminivåerna.  

 

Wahlström (2016, s. 91) beskriver att det som skiljer en resultatstyrd läroplan från en 

målstyrd läroplan är att nu kopplas utfallen till övriga delar i läroplanskonstruktionen på ett 

mer systematiskt och starkare sätt. Läroplanen blir mer specificerad genom krav eller 

standards som sätts för undervisning och lärande i klassrummet. Kraven är de samma för 

alla elever, skolor och ämnen samt innehåller detaljerade beskrivningar av förväntade 

läranderesultat för varje steg eller fas i skolgången. 
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2.5. Läroplan och skriftliga räknemetoder 
I rapporten Hög tid för matematik beskrivs det hur läromedelsförlagen vill att läroböcker 

inom matematik ska utvecklas i linje med styrdokument och senaste forskning i ämnet 

(Johansson, 2001, s. 41). Den senaste kursplanen för läroplanen Lpo94, kursplan med 

kommentarer till mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret i 

ämnena matematik, svenska och svenska som andra språk (Skolverket, 2009), var det 

aktuella styrdokumentet fram till införandet av Lgr11:s kursplan. Kursplanen beskriver att 

syftet med utbildningen i matematik ska ”utveckla elevens intresse för matematik och 

möjligheter att kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer.” (Skolverket, 

2009, s. 4). 

I förhållande till skriftliga räknemetoder i kursplanen för Lpo94 formuleras det i 

uppnåendemålen att eleven ska “Kunna uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett 

begripligt sätt med hjälp av vardagligt språk, grundläggande matematiska begrepp och 

symboler, tabeller och bilder, samt kunna undersöka elevnära matematiska problem, pröva 

och välja lösningsmetoder och räknesätt samt uppskatta och reflektera över lösningar och 

deras rimlighet //…// kunna addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder 

när talen och svaren ligger inom talområdet 0-200.” (Skolverket, 2009, s. 6-7). 

 

I och med införandet av Lgr11 fick vi en ny kursplan där de tidigare uppnående- och 

strävansmål ersattes av kunskapskrav och centralt innehåll för de olika årskurserna 1-3, 4-6 

och 7-9.  

I förhållande till skriftliga räknemetoder i den reviderade kursplanen för Lgr11 

formuleras det under rubriken “syfte” att “Undervisningen ska bidra till att eleverna 

utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och 

värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat //…// Genom undervisningen ska 

eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska 

begrepp och metoder och deras användbarhet.” (Skolverket, 2017, s. 56). Under rubriken 

“kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3” formuleras det att “Vid 

addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med 

tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200.” 

(Skolverket, 2017, s. 62). 

 

Kursplanen för Lpo94 och Lgr11 betonar här betydelsen att elever ska kunna reflektera 

över sina metoder när de arbetar med skriftliga räknemetoder. 
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3. Syfte och frågeställningar 

 

3.1. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra hur läroböcker inom matematik för 

årskurs 3, i synnerhet området aritmetik, speglar kraven i respektive styrdokument Lpo94 

och Lgr11. Av särskilt intresse är hur läroböckerna förändrats i samband med införandet av 

Lgr11. För att uppnå syftet görs en komparativ läroboksanalys med fokus på skriftliga 

räknemetoder inom addition och subtraktion som matematiskt område. 

 

3.2. Frågeställning 
Utifrån syftet har jag formulerat följande frågeställningar: 

 Hur behandlas skriftliga räknemetoder i läroböckerna samt vilken räknemetod är 

mest dominerande? 

 Vilka likheter och skillnader förekommer i läroböckerna före och efter införandet av 

Lgr11 utifrån hur skriftliga metoder används?  

 

 

4.Tidigare forskning 
I relation till denna studie består tidigare forskning av en sammanfattning av fem 

vetenskapliga texter och sex studentarbeten för att få en bild av på vilket sätt som denna 

studie kan bidra med relevant ny kunskap som inte tidigare har producerats.  
 

4.1. Vetenskapliga texter 
I en studie av Jakobsson-Åhl (2006, ss. 4, 36) gjordes en innehållsanalys av 11 

gymnasieläroböcker före och efter reformer över en tidsperiod på 40 år för att svara på 

frågan hur lärarnas respektive elevernas erfarenhet av algebra har förändrats i Sverige under 

perioden 1960 – 2000. Resultatet av studien visar en övervägande användning av 

bokstavssymboler under de första decennierna till att senare istället visa en ökad 

användning av siffror under de senare decennierna (Jakobsson-Åhl, 2006, s. 117).   

I en annan studie av Jäder (2015, ss. 6, 32) gjordes det istället en internationell 

läromedelsanalys där läroböcker från 12 olika länder analyserades för att svara på vad som 

sker i skolan med avseende på matematik och vilka möjligheter elever i gymnasiet får till 

att lära sig att resonera matematiskt. Elever i gymnasiet videofilmades och intervjuades för 

att samla mer data om hur de resonerar medans de löser uppgifter. (Jäder, 2015, s. 33-34). 

Resultatet av studien visade att läroböcker innehöll få komplexa uppgifter som kräver 

resonemangsförmågor för att lösas. Vidare visades det att elever ofta väljer att arbeta med 

enkla uppgifter som inte kräver kreativa matematiska resonemang då ett flertal elever 

känner sig osäkra på sin egen förmåga (Jäder, 2015, ss. 35-36, 41). Sönnerhed (2011, ss. 

13, 70) gjorde i sin studie en innehållsanalys av åtta läroböcker inom matematik för att 

svara på vilken pedagogisk innehållskunskap om algebra som är inbäddad i 

matematikböcker som används för svenska gymnasieskolor. Resultatet av studien visar att 

innehållet i läroböckerna som relaterar till algebra och speciellt kvadratiska ekvationer är 

lika i alla läroböcker (Sönnerhed, 2011, s. 103). Brehmer (2015, ss. 10, 19) gjorde en 

liknande studie men där analyserades istället tre läroböcker inom ämnet matematik för att 

svara på frågan hur problemlösningsuppgifter är representerad i de nya 

matematikläroböckerna för svenska gymnasieskolan. Resultatet av studien visade att de 

allra flesta uppgifter går att lösa genom att följa exempel eller lösningsscheman från 

tidigare uppgifter (Brehmer, 2015, s. 32). I en studie av Heikka (2015, ss. 25, 115) gjordes 

däremot ett analysarbete genom observationer och intervjuer av lärare och elever i 
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högstadieskolor samt en insamling av dokument och läromedel för att svara på hur lärare 

förmedlar kursplanens mål i matematikundervisningen, relaterat till elevernas erfarenhet, 

uppfattning och förståelse av målkommunikationen. Resultatet av studien visade att lärare 

och samtliga elever uttryckte bristfälliga kunskaper om kursplanens innehåll. Eleverna 

uppfattar läroboken som en konkretisering och visualisering av vad de ska kunna i 

matematik (Heikka, 2015, ss. 115, 117).  

 

4.2. Studentarbeten 

I en studie av Söderstam (2015, ss. 7, 14) gjordes en innehållsanalys av två läroböcker för 

att ta reda på hur läroböckerna konkretiserar innehållet i olika subtraktionsmetoder. 

Resultatet av studien visar att en av läroböckerna ger eleverna större möjlighet att tillägna 

sig subtraktionsmetoder än vad den andra gör (Söderstam, 2015, s. 34). Även Brenning & 

Carlsson (2018, ss. 2, 11) gjorde i sin studie en innehållsanalys av två läroböcker. Där 

undersöktes det hur geometriska objekt framställs i läroböcker för elever i årskurs 1 samt 

hur representationsformerna används och hur kritiska aspekter synliggörs genom 

variationsmönster. Resultatet av studien visar att båda läroböckerna visar olika 

representationsformer och variationsmönster för att framställa de geometriska objekten. 

Graden av variation skiljer sig dock åt mellan böckerna (Brenning & Carlsson, 2018, s. 22). 

I en studie av Lindh (2007, ss. 4, 17-18) gjordes ytterligare en innehållsanalys, men den här 

gången utifrån tre läroböcker med tillhörande lärarhandledningar för att få en bild av 

läromedlens upplägg av problemlösning. Denna analys ska bidra till att svara på frågan hur 

läromedel överensstämmer med kursplan och läroplan i matematik. Resultatet av studien 

visar att alla läromedel tycks vila på samma kunskapssyn. Alla läromedel hänvisar i sin 

handledning och även till viss del i uppgifterna i elevboken till en utgångspunkt i det 

konkreta materialet (Lindh, 2007, s. 40). Även Pettersson & Moström (2017, ss. 2, 10) 

gjorde i sin studie en innehållsanalys av tre läroböcker inom matematik, men nu låg fokus 

istället på att undersöka problemlösningsuppgifters förekomst, placering och utformning. 

Denna analys gjordes för att svara på hur läroböcker i matematik ger möjligheter att 

utveckla elevers problemlösningsförmåga i årskurs fyra och sex. Resultatet av studien visar 

att problemlösningsuppgifter förekommer varierande mellan de olika läroböckerna 

(Pettersson & Moström, 2017, s. 33). I en studie av Kartonen (2017, s. 6) gjordes däremot 

kvalitativa intervjuer av sju olika matematiklärare i årskurs 4-6 för att svara på frågan hur 

lärare använder sig av laborativt material i sin matematikundervisning med fokus på area 

och till vilket syfte. Resultatet av studien visar att det pedagogiska materialet inte används i 

den utsträckning som var förväntad. Det material som används är det som redan finns 

tillgängligt på skolan och enligt lärarna så är den stora anledningen till det brist på pengar 

(Kartonen, 2017, s. 18). Även Drakenberg & Rudbacken (2011, ss. 8, 9) gjorde i sin studie 

kvalitativa intervjuer. Här fick fem olika lärare som arbetar med matematikundervisningen 

för år 1 – 3 svara på frågan hur de uppfattar läroboken i matematik och vilken roll den 

spelar. Resultatet av studien visade att två av de intervjuade lärarna hävdade att de sällan 

använder läroboken. Lärarna uppfattade läroboken som en möjlighet att skapa en struktur 

samt som en idébank där de kan låna användbara tips till deras matematikundervisning. 

Men lärarna hävdade också att de förstod risken med att använda läroboken då den fungerar 

som ett hinder till andra möjligheter av undervisningsformer (Drakenberg & Rudbacken, 

2011, ss. 9, 24-25). 

 

 

 

 



Pär Sundh 

 

 

 

~ 13 ~ 
 

 

 

4.3. Tidigare forskning i relation till studien 

I relation till denna studie kan man utifrån samtliga studier se att fyra av de vetenskapliga 

studierna och fyra av studentarbetena använder sig av en innehållsanalys av läroböcker som 

metod. De resterande tre studierna använder sig till största delen av intervjuer, och i den 

vetenskapliga studien används även observationer av lärare och elever. Med hänsyn till de 

vetenskapliga studierna kretsar nästan all forskning kring gymnasieskolor. Det finns en 

vetenskaplig studie där forskningen istället handlar om högstadiet. Denna studie använder 

sig av intervjuer och observationer från lärare och elever samt insamling av dokument och 

läromedel för att svara till hur lärare förmedlar kursplanens mål i 

matematikundervisningen, relaterat till elevernas erfarenheter, uppfattning och förståelse av 

målkommunikationen. I studentarbetena däremot kan man se att de alla kretsar kring 

grundskolan men att de undersöker olika områden. 

 

Avslutningsvis har ingen av de elva studierna, även de som använder en innehållsanalys av 

läroböcker som metod och som handlar om grundskolan, behandlar samma område inom 

matematik som denna specifika studie behandlar. Ingen av de tidigare studierna utgår från 

att titta på hur skriftliga räknemetoder inom addition och subtraktion behandlas i 

läroböcker. I denna studie undersöks och jämförs läroböcker både före och efter en reform 

vilket endast har gjorts i en av de vetenskapliga studierna. Men i den studien undersöktes 

inte läroböckernas koppling till läroplanerna så som det görs i denna studie. I den 

vetenskapliga studien var även de undersökta läroböckerna utformade för gymnasieskolan 

medan läroböckerna för denna studie ligger inom grundskolan för årskurs 3. Samtidigt så 

har ingen av de tidigare studierna använder ett lika högt antal utvalda läroböcker som denna 

gör vilket ger denna studie en starkare bild av hur olika läroböcker liknar och skiljer 

varandra åt. Utifrån detta kan man säga att denna studie bidrar med en ny och relevant 

kunskap om läroböcker och skriftliga räknemetoder inom addition och subtraktion som inte 

har skildras på samma sätt tidigare.  

 

5. Teori och metod  
Inom detta kapitel ges en beskrivning på hur skriftliga räknemetoder kan definieras samt 

vilka typer av metoder som används och analyseras inom denna studie. I Sundh (2016) gavs 

en likande beskrivning under kapitlet tidigare forskning, men det som denna studie tillför är 

att inte alla räknemetoder definieras på samma sätt som de gjorde tidigare samt en 

förklaring till varför jag valt att inte göra det. Valet av metod för denna studie bygger även 

vidare på den metod som användes i min tidigare studie med några få avvikelser (Sundh, 

2016). Det som denna studie tillför är en reviderad version av det analysinstrument som 

användes samt ett större urval av läroböcker för att hjälpa mig besvara frågeställningen för 

denna studie. 

 

5.1. Skriftliga räknemetoder  
Skriftliga räknemetoder kan enligt Löwing (2017, s. 130) och Alm (2007, s. 45) definieras 

av att arbeta med algoritmer för de fyra räknesätten. Algoritmer kan i sin tur definieras som 

strategier och räkneregler som talar om hur eller i vilken ordning man stegvis kan beräkna 

eller lösa ett problem (Kiselman & Mouwitz, 2008, ss. 23, 128). Sådana strategier kan 

handla om att skriftligt räkna ut en uppgift med hjälp av en lodrät uppställning (Löwing, 

2017, s. 131). 

Räkning med lodrät uppställning, även kallad den traditionella algoritmen, utförs genom att 

man börjar från höger sida att göra delräkningar av entalen därefter tiotalen och sist 
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hundratalen. Med hjälp av skriftlig räkning behöver inte eleverna hålla resultatet i huvudet 

utan de kan istället skriva ner delresultaten och bokföra minnessiffror (Löwing, 2017, s. 

133). Eftersom alla siffror räknas som ental vid användandet av algoritmer behövs det 

ingen kunskap om positionssystemet. Enligt Nygren & Persson (2006, s. 37) leder detta till 

dålig taluppfattning hos eleverna då algoritmräkning främst handlar om att öva in en 

automatisering istället för att få en förståelse för matematiken och dess lagar vilket gör att 

eleverna inte reflekterar över det svar de kommer fram till.  

 

För att komma till rätta till de problem som användandet av algoritmer bidrog med i 

svenska matematikundervisningar utvecklades skriftlig huvudräkning (Nygren & Perrson, 

2006, s. 37). Skriftlig huvudräkning har enligt Emanuelsson (1991, s. 39) och Ljungblad 

(2001, s. 149) visat sig skapa en bättre taluppfattning hos elever när de arbetar och räknar 

med addition och subtraktion i jämförelse med den traditionella algoritmen. Det centrala 

med skriftlig huvudräkning är dels att varje talsort kan räknas för sig, och att eleverna kan 

skriva ner och synliggöra sina tankar med hjälp av ett eller flera mellanled för att förenkla 

uträkningen och komma fram till en lösning (Emanuelsson, 1991, s. 37-38). Dessa 

mellanled kan se olika ut beroende på uppgiftens utseende, dels på elevens förmåga att 

laborera med tal samt förmågan att se hur samband och mönster kan påverka mellanledens 

utseende (Nygren & Perrson, 2006, s. 37). 

 

Till skillnad från algoritmräkning så följer inte skriftlig huvudräkning någon på förhand 

bestämt mönster utan varierar beroende på uppgiftens utseende. Och detta ger arbetssättet 

möjlighet för ett flexibelt tänkande hos eleverna (Emanuelsson, 1991, s. 38).  

Enligt Bentley & Bentley (2011, s. 142) använder sju olika beräkningsstrategier mellanled i 

svenska läromedel för att komma fram till en lösning på uppgifter. Dessa är; stegvis 

beräkning, kompensationsberäkning, omgruppering, transformationsberäkning, talsortsvis 

beräkning och mixad beräkning.  

 

Enligt Alm (2007, s. 48) och Emanuelsson (1991, s. 36) förekommer skriftlig huvudräkning 

och den traditionella algoritmen ofta och nästan lika frekvent när elever arbetar med 

addition och subtraktion i matematikundervisningen och i läroböckerna. Detta betyder att 

eleverna kan använda sig av flera olika sätt att beräkna och lösa uppgifter på när de arbetar 

med de fyra räknesätten. Däremot resulterar det ofta i att elever tror att uträkningar endast 

kan utföras med hjälp av uppställningar, trots att vissa uppgifter enkelt skulle kunna lösas 

med enbart huvudräkning. Enligt Nygren & Persson (2006, s. 38) motarbetas syftet med 

skriftlig huvudräkning om eleverna ska lära sig att använda olika mönster för olika typer av 

uppgifter så som de får arbeta med i läroböcker, vilket gör att skriftlig huvudräkning istället 

blir en ny typ av algoritmräkning för eleverna. Skillnaden mellan den traditionella 

algoritmen och skriftlig huvudräkning blir istället att den ena algoritmen är lodrät istället 

för vågrät. (Nygren & Persson, 2006, s. 38). 

 

Skriftlig huvudräkning som en metod att lära ut kan alltså enligt Nygren & Persson (2006, 

s.  38) definieras som en algoritm som kan leda till en ökad förståelse och taluppfattning 

hos eleven även då syftet med skriftlig huvudräkning kan gå förlorat då det från början 

skulle vara en motsats till algoritmer. Men termen skriftlig huvudräkning har i Sverige 

också fått kritik. Bentley & Bentley (2011, s.  125) beskriver att en huvudräkning som är 

skriftlig inte är en huvudräkning utan en skriftlig räknemetod så därför kan skriftlig 

huvudräkning inte finnas. Antingen är beräkningen skriftlig, eller också så sker den i 

huvudet, utan penna och papper.  
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I Sundh (2016) definierades begreppet skriftlig huvudräkning som en skriftlig räknemetod 

och analyserades därför som ett i läroböckerna. Men utifrån synen på att skriftlig 

huvudräkning som metod kan definieras som en algoritm men också på att termen skriftlig 

huvudräkning är felaktigt beskriven kommer därför alla beräkningsstrategier som använder 

mellanled för att lösa en uppgift på istället inom denna studie att beskrivas som 

mellanledsräkning med talsorter. Att arbeta med tallinje som hjälpmedel för att förenkla 

uträkningen och synliggöra tankarna kan också beskrivas som att arbeta med skriftlig 

huvudräkning. Men eftersom uppgifter där eleverna får använda en tallinje som räknemetod 

inte använder mellanled så kommer därför sådana uppgifter att analyseras som en egen 

grupp. Utifrån att båda kursplanerna betonar att elever ska kunna välja och använda 

skriftliga räknemetoder kommer också uppgifter där eleven får möjlighet att själv välja 

vilken räknemetod som ska användas vid uträkningen att analyseras som en egen grupp. 

Inför denna studie kommer därför fyra aspekter av skriftliga räknemetoder i läroböckerna i 

förhållande till läromedlen Lpo94 och Lgr11 att analyseras, dessa är: mellanledsräkning 

med talsorter, den traditionella algoritmen, tallinje och valbara räknemetoder. 

 

5.1.1. Exempel på hur uppgifter klassificeras under studien:  
Om uppgiften är strukturerad med en vågrät uppställning och kräver ett eller flera 

mellanled för att lösas oavsett vilken beräkningsstrategi som används klassificeras den 

som mellanledsräkning med talsorter, se exempel: 

28 + 43 = (20 + 40) + (8 + 3) = 60 + 11 = 71  

66 – 44 = (60 – 40) + (6 – 4) = 20 + 2 = 22 

24 + 35 = 24 + 30 +5 = 59 

78 – 26 = 78 – 20 – 6 = 52 

Om uppgiften är strukturerad med en lodrät uppställning klassificeras den som den 

traditionell algoritm, se exempel: 

 

 

Om uppgiften är strukturerad med en vågrät uppställning som tar hjälp av en tallinje för 

att lösas klassificeras den som tallinje, se exempel. 

2+5 på en tallinje kan räknas ut på följande sätt: 

Om uppgiften är strukturerad att den uppmanar till att eleven ska själv välja någon av 

överstående strategier för att lösas klassificeras uppgiften som en valbar räknemetod.  
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5.2. Metodval  
Precis som i Sundh (2016) består valet av metod för denna studie av en läromedelsanalys. 

Olika läroböcker inom ämnet matematik för årskurs 3 analyserades och jämfördes utifrån 

texternas innehåll. Genom att lyfta fram och jämföra hur de analyserade läroböckerna 

liknar och skiljer sig från varandra blir denna studie på så sätt komparativ (Stukát, 2005, s. 

53). 

 

Grundmetoden för denna studie består till övervägande del av en kvantitativ 

innehållsanalys av läroböckerna, samt till viss del av en kvalitativ innehållsanalys.             

Enligt Bergström & Boréus (2012, s. 50) använder man sig av en kvantitativ 

innehållsanalys när man systematiskt räknar förekomsten av eller mäter vissa företeelser i 

texter så som förekomsten av vissa ord, utryck, metaforer, argument eller hur ofta någon 

speciell företeelse omnämns utifrån ett specifikt forskningssyfte. Men eftersom fokus för 

analysen även till viss del ligger på att tolka textinnehållet i läroböckerna utifrån olika 

aspekter består den även av en kvalitativ innehållsanalys (Stukát 2005, s. 53). 

 

Denna studie består av en manuellt genomförd innehållsanalys som enligt Bergström & 

Boréus (2012, s. 87) möjliggör en mer avancerad bedömning och tolkning av texters 

innehåll än vad en datorbaserad analys skulle kunna göra. Problemet är dock att vid en 

manuellt genomförd innehållsanalys kan man inte ändra så mycket av upplägget under 

studiens gång eftersom man har använt en substantiell del av sin tid och resurser för det 

upplägg man har valt, och man blir på så sätt fast vid det tillvägagångssättet (Bergström & 

Boréus, 2012, s. 86). Men ett tillvägagångssätt som man kan arbeta utifrån inom en manuell 

innehållsanalys är att man utarbetar ett analysinstrument som enligt Bergström & Boréus 

(2012, s. 54) kallas för kodschema. Enligt Bergström & Boréus (2012, s. 55-56) ska ett 

kodschema bidra med detaljerade noteringar om hur och vad i texterna som ska analyseras 

och det är en process som ofta behöver modifieras och utvecklas. Därför kan det vara 

viktigt att man genomför en pilotstudie av analysverktyget där man dubbelkollar ifall det är 

tillräckligt välutvecklat. Pilotstudien bidrar med en provanalys av en liten del av materialet 

för att ta reda på hur resultatet kommer att se ut utifrån samma principer som studien ska 

genomföras på. Efter att ha noterat och bearbetat materialet kan man sedan sammanställa 

resultatet till den fråga man är intresserad av som i sin tur kan redovisas i form av diagram, 

tabeller eller på annat sätt (Bergström & Boréus, 2012, s. 58-59). Bergström & Boréus 

(2012, s. 58) beskriver att möjligheterna på de slutsatser man kan dra från analysresultatet 

ökar genom att man skapar en relation mellan kodningsenheterna vilket skapar mer 

avancerade statistiska analyser. Vidare beskrivs det också att genom att tänka på i vilken 

ordning som man analyserar olika delar av materialet så stärker man samtidigt reliabiliteten 

för analysen. 

5.3. Urval av läroböcker 
Vid valet av matematikläroböcker var det viktigt för studien att de följde vissa krav.  

Läroböckerna skulle vara avsedda för årskurs 3 och konstruerade i linje med Lpo94 och 

Lgr11. Men samtidigt skulle antalet läroböcker som används i studien och som är 

konstruerade efter Lpo94 vara lika många som läroböckerna som är konstruerade efter 

Lgr11. Ytterligare ett krav på läroböckerna var även att de läroböcker som var konstruerade 

efter Lpo94 skulle gå att koppla till de läroböcker som var konstruerade efter Lgr11 genom 

att det var samma typ av böcker men nyare utgåvor samt att böckerna var skrivna av samma 
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författare. Genom att analysera samma typ av läroböcker som var konstruerade under olika 

läroplaner kunde jag bättre analysera hur läroböckerna liknade och skilde sig från varandra. 

Vidare bestämde jag mig för att endast analysera läroböcker som bestod av en A- och en B 

bok för att på så sätt få en likvärdig analys och utöka den information som jag kunde få 

fram rörande vilka skriftliga räknemetoder som förekommer under ett helt läsår beroende 

på vilka läroböcker som användes. Utifrån dessa krav består mitt urval av totalt 20 

läroböcker där 10 läroböcker är utgivna efter 1994 och 10 läroböcker efter 2011 och borde 

därför spegla kraven inom respektive styrdokument. Följande tabeller illustrerar studiens 

utvalda läroböcker avsedda för matematikundervisningen i årskurs 3. 
 
Tabell 1: Analyserade läroböcker. Utgivna mellan 2005-2010  i linje med Lpo94 

Läroböcker Utg. år Förlag Författare 
Matte direkt. Safari 3A+3B       2007 Bonniers Falck, Pernilla.  

Picetti, Margareta.  

Elofsdotter Meijer, Siw. 

Tänk och räkna 3A+3B       2007 Gleerups  Häggblom, Lisen. 

Matematikboken 3A+3B 2005/2006 Almqvist &  

Wiksell 

Andersson, Karin. 

Bengtsson, Kian. 

Johansson, Eivor. 

Pixel 3A+3B       2008 Natur & kultur Alseth, Bjørnar. 

Eldorado 3A+3B       2010 Natur & kultur Olsson, Ingrid.  

Forsbäck. Margareta. 
 

Tabell 2: Analyserade läroböcker. Utgivna mellan 2011-2015  i linje med Lgr11 

Läroböcker Utg. år Förlag Författare 
Matte direkt. Safari, 3A+3B       2011 Bonniers Falck, Pernilla.  

Picetti, Margareta.  

Elofsdotter Meijer, Siw. 

Tänk och räkna 3A+3B       2013 Gleerups  Häggblom, Lisen. 

Nya Matematikboken, 3A+3B       2012 Almqvist &  

Wiksell 

Andersson, Karin. 

Johansson, Eivor. 

Pixel, 3A+3B       2015 Natur & kultur Alseth, Bjørnar. 

Eldorado, 3A+3B       2016 Natur & kultur Olsson, Ingrid.  

Forsbäck. Margareta. 

 

5.4. Genomförande 
För att få svar på mina forskningsfrågor användes en reviderad version av det 

analysinstrument som jag använde i mitt tidigare självständiga arbete (Sundh, 2016). 

Utöver de 6 undersökningsfrågor som det tidigare analysinstrumentet innehöll så innehåller 

den reviderade versionen ytterligare en undersökningsfråga som är mer relevant inför syftet 

med denna studie. Som tidigare är varje fråga utformad så den kan gå i linje med frågan 

efter för att på så sätt stärka reliabiliteten för studien. Det betyder att genom att finna svaret 

på den första frågan kunde jag sedan lättare finna svaret på den andra frågan osv. frågorna 

utformades så att jag enkelt skulle kunna svara på dem genom att enbart räkna och studera 

enstaka händelser i läroböckerna. Frågorna kunde på så sätt användas kvantitativt. Men 

eftersom vissa frågor även var utformade så att man till exempel behövde tolka innehållet i 

läroböckerna utifrån vilken skriftlig räknemetod som används samt hur och om målen 

beskrivs i läroböckerna användes även vissa frågor kvalitativt. Eftersom A- och B böckerna 

används vid olika perioder är det också viktigt att ta upp att dessa böcker analyserades var 

för sig just för den anledningen att innehållet i böckerna skiljer sig åt inom många aspekter. 

För att säkerhetsställa om analysinstrumentet fungerade som det var menat att göra började 

jag med att göra en pilotstudie. Pilotstudien bestod av att jag analyserade en liten del av 
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mitt material (En A- och B bok) utifrån samma kriterier som hela studien var tänkt att 

använda. Efter att jag hade analyserat läroböckerna utifrån de 7 delarna i 

analysinstrumentet repeterade jag uträkningen tre gånger för att se om resultatet blev 

desamma. Detta hjälpte mig att se vad som kanske behövde förändras och förtydligas i 

analysinstrumentet och hur jag behövde kategorisera uppgifterna i läroböckerna så att alla 

uppgifter räknades ut på samma sätt och utifrån samma kriterier. Efter att ha behövt göra 

vissa små förändringar genom att kategorisera om uppgifterna i läroböckerna på ett annat 

sätt gjorde jag om processen ytligare tre gånger. Denna gång stämde resultatet överens efter 

varje uträkning och jag kunde därför säkerhetsställa att analysinstrumentet fungerade som 

det var menat att göra. 6 av de 20 läroböcker som används inom denna studie användes 

även i mitt tidigare självständiga arbete (Sundh, 2016). Men detta betyder inte att dessa 

böcker inte ingick i analysen för denna studie, tvärtom så analyserades dessa läroböcker på 

samma sätt som resten av läroböckerna. Anledningen till att jag analyserade dessa 

läroböcker ytterligare en gång var för att jag ville säkerhetsställa att resultatet verkligen 

blev desamma som tidigare. Resultatet samanställdes sedan i form av tabeller. I tabell 3 här 

nedan presenteras frågorna som läroböckerna analyserades utifrån. 

 
Tabell 3: Analysinstrument  

Del 1 Vad är det totala antalet sidor och uppgifter som läroboken består av? 

Del 2 Hur stort antal sidor och uppgifter rörande skriftliga räknemetoder inom 

addition och subtraktion förekommer i läroboken? 

Del 3 Hur stort antal uppgifter inom skriftliga räknemetoder rör addition respektive 

subtraktion i läroboken?  

Del 4 Vilket talområde presenteras rörande skriftliga räknemetoder inom addition och 

subtraktion i läroboken? 

Del 5 Vilka räknemetoder tas upp i läroboken rörande hur skriftliga räknemetoder 

inom addition och subtraktion kan användas, och hur många gånger presenteras 

dessa räknemetoder?  

Del 6 Synliggörs uppgifternas mål i läroboken i förhållande till dess läroplan? 

Del  7 Hur liknar och skiljer sig läroböckerna som konstruerades efter Lpo94 i 

förhållande till läroböckerna som konstruerades efter lgr11?  

 

I början av studien skedde en urvalsprocess av läroböckernas innehåll för att få en likvärdig 

analys. Men med hjälp av pilotstudien delades istället alla uppgifter in i tre kategorier 

istället för två så att jag kunde räkna alla uppgifter utifrån samma kriterier och villkor så att 

uträkningen blev likadan i alla läroböcker oavsett hur uppgifterna använts. En uppgift som 

endast kräver ett svar för att färdigställas räknas som en uppgift. En uppgift där man får 

pröva olika metoder för att kunna färdigställa, tex använda diagram, räknas som en uppgift. 

En uppgift som kräver flera svar för att färdigställas, tex en A och en B fråga, räknas som 

flera uppgifter. I varje lärobok räknades alla uppgifter utifrån samma kriterier.  

 

I del 1 räknades det totala antalet sidor och uppgifter som varje lärobok bestod av utifrån de 

kriterier som tidigare beskrevs. Denna analys syftade till att få en klar bild av hela bokens 

innehåll för att sedan ta reda på hur mycket av bokens totala innehåll som behandlar 

skriftliga räknemetoder inom addition och subtraktion. 

 

I del 2 räknades det totala antalet sidor och uppgifter där elever får visa sina svar och 

strategier med hjälp av skriftliga räknemetoder inom addition och subtraktion.  
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I del 3 användes resultatet från del 2 där antalet uppgifter som rör skriftliga räknemetoder 

fördelades utifrån vilket räknesätt som uppgifterna behandlade. Detta för att ge en tydligare 

bild om addition respektive subtraktion presenterades som räknesätt för skriftliga 

räknemetoder på samma sätt och inom lika många uppgifter. 

 

I del 4 användes resultatet från del 3 där antalet uppgifter med skriftliga räknemetoder 

fördelades inom addition samt subtraktion för att sedan ta reda på inom vilket talområde 

som uppgifterna ligger inom utifrån vilket räknesätt som uppgifterna behandlade. Enligt 

kursplanen i matematik för årskurs 3 som tillhör Lpo94 och kunskapskraven för årskurs 3 i 

Lgr11 beskrivs det att elever ska kunna välja och använda skriftliga räknemetoder inom 

addition och subtraktion där talen och svaret ligger inom talområdet 0 – 200 (Skolverket, 

2009, s. 7; Skolverket 2017, s. 62). Utifrån detta fördelades talområdet för antalet uppgifter 

mellan tal och svar inom 0-200 och tal och svar från 201 och uppåt.  

Utifrån detta användes resultatet som jag fick fram i del 3 för att sedan kunna fördela 

antalet uppgifter inom addition och subtraktion inom rätt talområde. Talområdet för antalet 

uppgifter fördelades mellan tal och svar inom 0-200 och tal och svar från 201 och uppåt. 

 

Del 5 behandlar vad för sorts skriftliga räknemetoder inom addition och subtraktion som 

förekommer i läroboken samt hur många gånger de förekommer. Här används igen 

resultatet från del 3 där varje sida och uppgift som behandlade skriftliga räknemetoder 

analyserades utefter vilken typ av skriftlig räknemetod som användes för att lösa en uppgift 

inom addition och subtraktion. Uppgiften i sin tur klassificerades utifrån hur den var 

strukturerad att räknas ut i läroboken och hur många gånger den togs upp (se avsnitt 5.1.1). 

 

Del 6 behandlar huruvida läroboken informerar eleverna om vilka mål som antalet 

uppgifter rörande skriftliga räknemetoder ska behandla i förhållande respektive 

styrdokument. För att få svar på den frågan användes resultatet jag fick fram i del 2 för att 

ta reda på om antalet sidor som innehåller skriftliga räknemetoder informerar eleverna om 

vilka mål som uppgifterna ska behandla.   

 

Del 7, som är mest avgörande för vad denna studie tillför, behandlar hur läroböckerna som 

konstruerades efter Lpo94 och Lgr11 liknar varandra och skiljer sig från varandra. För att 

få svar på den frågan användes resultatet från alla tidigare delar för att sedan kunna 

sammanställa hur läroböckerna liknar varandra och skiljer sig åt samt hur alla läroböcker 

speglar kraven i respektive styrdokument. 

 

5.4.1. Etiska principer 
Trots att vissa delar av analysinstrumentet inte behöver vara helt relevanta i denna studie så 

som del 1 och till viss del också del 4 så behöver ändå detta resultat redogöras för att 

studien inte ska bli etiskt oärlig. Stukát (2005, ss. 131, 133) beskriver hur begreppet etisk 

oärlighet diskuteras i den så kallade APA-manualen som berör hur vetenskaplig forskning 

ska följa etiska principer. När man fabricerar eller utelämnar något i sin undersökning som 

inte anses vara relevant så blir också resultatet etiskt oärligt och följer på så sätt inte dom 

etiska principer som diskuteras i APA-manualen (Stukát, 2005, s. 133). Detta innebär för 

denna studie att det resultat som analysen ger är det resultat som måste redovisas. 
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5.4.2. Reliabilitet & validitet 

Tack vare pilotstudien kunde jag kontrollera hur väl analysinstrumentet skulle hjälpa mig 

att uppnå studiens syfte genom att kontrollera om de olika delarna behövde förändras eller 

förtydligas för att metoden skulle bli tillförlitlig. På så sätt stärktes också studiens 

reliabilitet (Stukát, 2005, s. 125). Eftersom frågorna i varje del av analysinstrumentet gick 

att svara på genom att räkna svaren ur läroböckerna kunde jag ytterligare stärka studiens 

reliabilitet genom att repetera uträkningen på varje del för att säkerhetsställa att resultatet 

stämde. Stukát (2005, s. 126) beskriver en sådan metod som text – retest – metoden för att 

kontrollera reliabiliteten på en studies undersökningsmetod.  

 

Tack vare att studien visar så hög reliabilitet kan man även mäta studiens validitet då 

reliabiliteten är en nödvändig förutsättning för att överhuvudtaget kunna mäta validiteten 

(Stukát, 2005, s. 126). Bara för att man har en hög reliabilitet är det inte nödvändigtvis att 

man har en hög validitet. Men eftersom studien vilar på en vetenskaplig forskning samt att 

varje del i analysinstrumentet följer varandra i en röd tråd och beräknar det som det är 

menat att beräkna för att svara på studiens syfte och frågeställningar så stärker detta 

validiteten för studien (Stukát, 2005, s. 125). Vad som däremot skulle kunna sänka 

validiteten för studien är om jag får fel resultat på del 1 så kan det leda till att jag kan få fel 

på resterande delar. Men genom att jag med hjälp av pilotstudien kategoriserade 

uppgifterna så det enkelt skulle gå och räkna dem på samma sätt i varje lärobok och genom 

att processen repeterades tre gånger för att säkerhetsställa att resultatet var desamma så 

bidrog det med att uträkningarna blev mer exakta och att inga fel uppstod. Detta 

säkerhetsställde validiteten för studien då pilotstudien bidrog med att jag verkligen kunde 

mäta det som jag frågade efter.   
 

5.5. Bearbetning & förberedning av resultatet 
Efter att ha svarat på alla frågor utifrån varje del i analysinstrumentet samt att det insamlade 

materialet var färdigställt på pappret så lades varje resultat in i enskilda/separata 

tabelluppställningar i Excel. Resultatet ordnades utifrån varje del av analysinstrumentet för 

att på ett tydligt och enkelt sätt kunna jämföra alla resultat från varje lärobok som delarna 

gav. Därefter sammanställdes varje resultat i olika tabeller beroende på vilken del det 

handlade om. Resultatet av de 6 första delarna redogörs på liknande sätt som i mitt tidigare 

självständiga arbete (Sundh, 2016). Det kan därför verka som att dessa delar inte tillför 

något inom denna studie. Men alla delar är relevanta för att i huvud taget kunna se hur 

läroböckerna som går i linje med Lgr11 och de läroböcker som går i linje med Lpo94 liknar 

och skiljer sig åt. I tabellerna delas A- och B- böckerna upp var för sig, detta för att varje 

bok antingen används under vår- eller höstterminen. Innehållet i varje lärobok kan därför 

skilja sig åt beroende på vilken termin under läsåret som respektive bok används. Jag har 

även observerat att innehållet i varje bok skiljer sig åt utifrån vilka uppgifter läroböckerna 

innehåller, hur ofta de förekommer, vilket räknesätt som används samt vilket talområde 

uppgifterna ligger inom. Utifrån detta har jag därför valt att analysera varje lärobok separat 

då jag vill belysa de tydliga skillnaderna mellan läroböckerna som eleverna under ett helt 

läsår får arbeta med. Samtliga tabeller kommer ge en tydligare bild av hur innehållet liknar 

och skiljer sig åt genom att presentera de andelar som räknats ur varje lärobok. 
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Läroplan:

Totalt med 

SRM

Totalt med 

SRM

Totalt med 

SRM

Totalt med 

SRM

Matte direkt. Safari 3A 143 31 21 1166 236 20 143 31 21 1163 236 20

Matte direkt. Safari 3B 143 32 22 1328 198 15 143 32 22 1328 198 15

Tänk och räkna 3A 132 17 13 1670 193 12 132 17 13 1626 180 11

Tänk och räkna 3B 132 9 7 1157 121 10 132 9 7 1170 121 10

"Nya" Matematikboken 3A 144 7 5 1921 38 2 144 22 15 1511 165 11

"Nya" Matematikboken 3B 144 10 7 1734 114 7 144 10 7 1702 121 7

Pixel 3A 128 16 12 1305 164 12 128 18 14 1175 131 11

Pixel 3B 128 7 5 1439 112 8 128 5 4 1095 43 4

Eldorado 3A 128 14 11 1439 150 10 152 11 7 1696 104 6

Eldorado 3B 128 16 12 1255 162 13 160 16 10 1687 163 9

Genomsnittligt värde: 135 15,9 11,5 1441 149 10,9 140,6 17,1 12 1415 146 10,4

Analyserade                            

läroböcker:

Antal upg Andel 

SRM 

[%]

Lpo94 Lgr11

Antal sid Antal sidAndel 

SRM 

[%]

Andel 

SRM 

[%]

Antal upg Andel 

SRM 

[%]

6. Resultat 

Inom detta kapitel beskrivs  resultatet av de analyserade läroböckerna som har tagits fram 

utifrån min innehållsanalys med analysinstrumentet som grund. Samtliga 20 utvalda 

läroböcker finns representerade i tabeller utefter vilken läroplan de går i linje med.  

I tabellerna 4 till 9 presenteras resultatet av de 6 första delarna av analysinstrumentet i alla 

utvalda läroböcker. A- och B böckerna kommer också presenteras som enskilda läroböcker 

i varje tabell. I tabellerna 10 till 13 presenteras den förändring som har skett mellan dem 

läroböcker som går i linje med Lgr11 gentemot dem som går i linje med Lpo94 för att se 

hur läroböckerna liknar och skiljer sig åt. Kapitlet inleds med en beskrivning av 

läroböckernas totala innehåll i relation till den delen av innehållet som berör skriftliga 

räknemetoder. Därefter redovisas fördelningen mellan antalet uppgifter inom addition och 

subtraktion, följt av de olika talområdena som det antalet uppgifter ligger inom. Kapitlet 

fortsätter sedan med att presentera vilka typer av räknemetoder som behandlas i 

läroböckerna samt hur ofta de förekommer. Vidare så redogörs det för hur läroböckerna 

förevisar vilka mål som uppgifterna är avsedda att uppnå. Avslutningsvis redogörs det hur 

läroböckerna som går i linje med Lpo94 och läroböckerna som går i linje med Lgr11 liknar 

och skiljer sig åt i förhållande till varandra. 

 

6.1. Läroböckernas uppgifter med skriftliga räknemetoder 
Tabell 4 illustrerar de utvalda läroböckernas totala antal sidor och uppgifter samt det antal 

sidor och uppgifter som behandlar skriftliga räknemetoder inom addition och subtraktion, 

vilket frågorna i del 1 och del 2 av analysinstrumentet behandlade. I tabellen presenteras 

resultatet under läroböckernas tillhörande läroplan. Tabellen visar även vilken andel som 

antalet sidor eller uppgifter med skriftliga räknemetoder utgör av läroböckernas totala antal 

sidor eller uppgifter. 

 
Tabell 4: Totala antalet sidor och uppgifter samt antalet sidor och uppgifter med skriftliga räknemetoder (SRM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läroboken Eldorado 3B, 2016, innehåller det högsta antalet sidor av alla läroböcker men 

består endast av 16 sidor med skriftliga räknemetoder, vilket motsvarar 10% av boken. 

Matematikboken 3A, 2005, visades innehålla det högsta antalet uppgifter av alla läroböcker 

men innehöll endast 38 uppgifter med skriftliga räknemetoder vilket motsvarar 2% av 

bokens innehåll vilket är det minsta antalet uppgifter i någon av läroböckerna före Lgr11. 

Läroboken Pixel 3B, 2015, är den bok som både innehåller det lägsta totala antalet sidor 

och uppgifter samt antalet sidor och uppgifter med skriftliga räknemetoder efter Lgr11.  

 

Läroböckerna Matte Direkt. Safari 3A och 3B, 2007/2011, innehåller varken det högsta 

totala antalet sidor eller uppgifter. Men genom att antalet sidor med skriftliga räknemetoder 
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Läroplan:

SRM Add Sub SRM Add Sub

Matte direkt. Safari 3A 236 109 127 46 54 236 109 127 46 54

Matte direkt. Safari 3B 198 102 96 52 48 198 102 96 52 48

Tänk och räkna 3A 193 110 83 57 43 180 102 78 57 43

Tänk och räkna 3B 121 55 66 45 55 121 55 66 45 55

"Nya" Matematikboken 3A 38 19 19 50 50 165 79 86 48 52

"Nya" Matematikboken 3B 114 52 62 45 55 121 56 65 46 54

Pixel 3A 164 95 69 58 42 131 70 61 53 47

Pixel 3B 112 52 60 54 46 43 23 20 53 47

Eldorado 3A 150 68 82 45 55 104 40 64 38 62

Eldorado 3B 162 34 128 21 79 163 51 112 31 69

Genomsnittligt värde: 148,8 69,6 79,2 47,3 52,7 146,2 68,7 77,5 46,9 53,1

Analyserade                              

läroböcker:

Lpo94 Lgr11

Antal upg med Andel 

Add upg 

[%]

Andel 

Sub upg 

[%]

Antal upg med Andel 

Add upg 

[%]

Andel 

Sub upg 

[%]

ligger över 20% av bokens innehåll, samt att 15% och 20% av böckernas totala antal 

uppgifter är uppgifter med skriftliga räknemetoder så är det ändå de läroböckerna som 

innehåller det högsta antalet sidor och uppgifter med skriftliga räknemetoder i jämförelse 

med resterande läroböcker.   

 

6.2. Skriftliga räknemetoder inom addition och subtraktion 

Tabell 5 visar fördelningen mellan räknesätten addition och subtraktion utifrån 

läroböckernas skriftliga räknemetodsuppgifter, vilket del 3 av analysinstrumentet 

behandlar. I tabellen redogörs resultatet under läroböckernas tillhörande läroplan.  

Tabellen visar även vilken andel som varje räknesätt har utifrån antalet uppgifter med 

skriftliga räknemetoder från varje lärobok. 

 
Tabell 5: Fördelning mellan antalet uppgifter med skriftliga räknemetoder (SRM) inom räknesätten addition (Add) och subtraktion (Sub).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 av 20 läroböcker innehåller fler uppgifter inom räknesättet subtraktion och 8 läroböcker 

innehåller fler uppgifter inom räknesättet addition. Men det är inget konstigt med att något 

räknesätt förekommer oftare än något annat, vad som däremot är intressant är hur mycket 

mer det förekommer. I läroböckerna Eldorado 3A, 2016, och Eldorado 3B, 2010/2016, 

förekommer subtraktion betydligt oftare än addition inom uppgifter med skriftliga 

räknemetoder. I Läroboken Matematikboken 3A, 2005, förekommer uppgifter med 

skriftliga räknemetoder lika ofta inom både addition och subtraktion. Samtidigt är det också 

den bok som innehåller det lägsta antal uppgifter med skriftliga räknemetoder utifrån alla 

utvalda läroböcker. 
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Läroplan:

0-200 201- 0-200 201- 0-200 201- 0-200 201- 0-200 201- 0-200 201- 0-200 201- 0-200 201-

Matte direkt. Safari 3A 38 71 35 65 109 18 86 14 38 71 35 65 109 18 86 14

Matte direkt. Safari 3B 39 63 38 62 0 96 0 100 39 63 38 62 0 96 0 100

Tänk och räkna 3A 69 41 63 37 48 35 58 42 62 40 61 39 44 34 56 44

Tänk och räkna 3B 2 53 4 96 0 66 0 100 2 53 4 96 0 66 0 100

"Nya" Matematikboken 3A 3 16 16 84 3 16 16 84 46 33 58 42 53 33 61 39

"Nya" Matematikboken 3B 2 50 4 96 7 55 11 89 4 52 7 93 2 63 3 97

Pixel 3A 20 75 21 79 39 30 57 43 17 53 24 76 24 37 39 61

Pixel 3B 2 50 4 96 2 58 3 97 1 22 4 96 0 20 0 100

Eldorado 3A 24 44 35 65 45 37 55 45 8 32 20 80 7 57 11 89

Eldorado 3B 9 25 26 74 9 120 6 94 20 31 39 61 27 85 24 76

Genomsnittligt värde: 20,8 48,8 24,6 75,4 26,2 53,1 29,2 70,8 23,7 45 29 71 26,6 50,9 28 72

Analyserade                         

läroböcker:

Antal Sub 

upg 

Andel Sub 

upg [%] 

Lpo94 Lgr11

Antal Add 

upg 

Andel Add 

upg [%] 

Antal Sub 

upg

Andel Sub 

upg [%] 

Antal Add 

upg 

Andel Add 

upg [%] 

6.3. Talområde inom addition och subtraktion 
Tabell 6 visar vilket talområde som läroböckernas uppgifter med skriftliga räknemetoder 

inom addition och subtraktion ligger inom, vilket del 4 av analysinstrumentet behandlar.  

I tabellen presenteras resultatet under läroböckernas tillhörande läroplan. Om både de 

ingående talen och svaret ligger inom talorådet 0 – 200 presenteras det under 0 – 200,   

om något tal och svar är större än 200 presenteras det under 201 – uppåt.  

I tabellen presenteras resultatet både som antal och andel utifrån läroböckernas antal 

uppgifter med skriftliga räknemetoder rörande addition och subtraktion. 
 

Tabell 6: Antalet additions (Add) och subtraktions (Sub) uppgifter med skriftliga räknemetoder (SKM) inom talområde 0 – 200 och 201 – 
uppåt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla läroböcker tillämpar uppgifter med skriftliga räknemetoder inom båda talområdena, 

men med en viss skillnad inom antalet uppgifter samt vilket räknesätt som används för 

uppgifterna.  

 

Inom räknesättet addition har 17 av 20 läroböcker fler uppgifter med skriftliga 

räknemetoder som ligger inom talområde 201 – uppåt, 13 av dessa 17 läroböcker består 

även av fler uppgifter inom räknesättet subtraktion som ligger inom talområdet 201 – uppåt.  

Alla läroböcker innehåller uppgifter som använder sig av räknesättet addition och som 

ligger inom båda talområdena. Däremot så innehåller 5 av 20 läroböcker inte några 

uppgifter inom subtraktion som ligger inom talområdet 0 – 200.  

 

I flera läroböcker är antalet uppgifter som ligger inom talområdet 0 – 200 väldigt få i 

jämförelse med de uppgifter som ligger inom talområde 201 – uppåt. Inom räknesättet 

addition innehåller 9 av 20 läroböcker endast mellan 2 till 9 uppgifter som ligger inom 

talområdet 0 – 200, medan 16 till 53 uppgifter ligger inom talområdet 201 – uppåt.  

Inom räknesättet subtraktion innehåller 6 av dessa läroböcker endast mellan 2 till 9 

uppgifter som ligger inom talområde 0 – 200, medan 16 till 120 uppgifter ligger inom 

talområde 201 – uppåt. 

 

Inom båda räknesätten är antalet uppgifter med skriftliga räknemetoder I Pixel 3B, 2008, 

och Eldorado 3B, 2010, lika många inom talområde 0 – 200. I Nya Matematikboken 3A, 

2012, är det istället inom talområde 201 – uppåt. Matematikboken 3A, 2005, är den enda 

läroboken där räknesätten inom respektive talområde är lika många. Läroboken har 3 

uppgifter med skriftliga räknemetoder inom båda räknesätten inom talområdet 0 – 200 och 

16 uppgifter med skriftliga räknemetoder inom båda räknesätten inom talområdet  201 – 

uppåt. I relation till styrdokumenten kan man se att uppgifter med skriftliga räknemetoder 
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Läroplan:

Add Sub Add Sub Add Sub Add Sub Add Sub Add Sub Add Sub Add Sub

Matte direkt. Safari 3A 69 118 63 93 18 0 17 0 0 0 0 0 22 9 20 7

Matte direkt. Safari 3B 55 47 54 49 18 16 18 17 0 10 0 10 29 23 28 24

Tänk och räkna 3A 110 83 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tänk och räkna 3B 34 45 62 68 0 0 0 0 12 12 22 18 9 9 16 14

Matematikboken 3A 18 18 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 5

Matematikboken 3B 18 27 35 44 34 35 65 56 0 0 0 0 0 0 0 0

Pixel 3A 1 1 1 2 44 32 46 46 34 33 36 48 16 3 17 4

Pixel 3B 0 0 0 0 52 60 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Eldorado 3A 40 14 59 17 12 0 18 0 2 25 3 30 14 43 20 52

Eldorado 3B 6 0 18 0 20 82 59 64 0 0 0 0 8 46 23 36

Genomsnittligt värde: 35,1 35 48,7 46,8 19,8 22,5 32,3 28,3 4,8 8 6,1 10,6 9,9 13,4 12,9 14,2

Analyserade 

läroböcker:

Antal upg 

med VRM

Andel upg 

med VRM [%]

Lpo94

Antal upg 

med MRT

Andel upg 

med MRT [%]

Antal upg 

med DTA 

Andel upg 

med DTA [%]

Antal upg 

med Tallinje

Andel upg med 

Tallinje [%]

Läroplan:

Add Sub Add Sub Add Sub Add Sub Add Sub Add Sub Add Sub Add Sub

Matte direkt. Safari 3A 69 118 63 93 18 0 17 0 0 0 0 0 22 9 20 7

Matte direkt. Safari 3B 55 47 54 49 18 16 18 17 0 10 0 10 29 23 28 24

Tänk och räkna 3A 102 78 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tänk och räkna 3B 34 45 62 68 0 0 0 0 12 12 22 18 9 9 16 14

Nya Matematikboken 3A 30 35 38 41 49 51 62 59 0 0 0 0 0 0 0 0

Nya Matematikboken 3B 28 37 50 57 19 21 34 32 0 0 0 0 9 7 16 11

Pixel 3A 2 1 3 2 32 29 46 47 21 23 30 38 15 8 21 13

Pixel 3B 0 0 0 0 20 17 87 85 0 0 0 0 3 3 13 15

Eldorado 3A 12 0 30 0 26 48 65 75 2 2 5 3 0 14 0 22

Eldorado 3B 18 35 35 31 24 49 47 44 0 0 0 0 9 28 18 25

Genomsnittligt värde: 35 40 43,5 44,1 20,6 23,1 37,6 35,9 3,5 4,7 5,7 6,9 9,6 10,1 13,2 13,1

Antal upg 

med Tallinje

Andel upg med 

Tallinje [%]

Antal upg 

med VRM

Andel upg 

med VRM [%]
Analyserade                                 

läroböcker:

Lgr11

Antal upg 

med MRT

Andel upg 

med MRT [%]

Antal upg 

med DTA 

Andel upg 

med DTA [%]

inom talområdet 0 – 200 förekommer i alla läroböcker men i färre antal än vad uppgifter 

inom talområdet 201 – uppåt gör, och i vissa böcker förekommer inte uppgifter inom båda 

räknesätten alls. Men trots att kursplanen för Lpo94 lyfter fram uppgifter inom talområde 0 

– 200 som lägst godtagbara uppnåendemål att uppnå i årskurs 3 betonar den även att elever 

skall kunna få utveckla vidare kunskap i området. 

 

6.4. Olika strategier rörande skriftliga räknemetoder 
Tabell 7 och 8 illustrerar de olika strategier som förekommer i de utvalda läroböckerna för 

att hjälpa elever att lösa uppgifter med hjälp av skriftliga räknemetoder inom addition och 

subtraktion, vilket del 5 av analysinstrumentet behandlar. Dessa strategier är 

mellanledsräkning med talsorter, den traditionella algoritmen, tallinje och valbara 

räknemetoder. Resultatet från läroböckerna som går i linje med Lpo94 presenteras i tabell 7 

och de läroböcker som går i linje med Lgr11 presenteras i tabell 8. Tabellerna visar även 

vilken andel som varje enskild skriftlig räknemetod har utifrån antalet uppgifter med 

skriftliga räknemetoder rörande addition och subtraktion i varje lärobok. Resultatet ur båda 

tabellerna kommer sedan att redovisas tillsammans utifrån de fyra valda strategierna med 

skriftliga räknemetoder.  
 

Tabell 7: Läroböckernas antal uppgifter där mellanledsräkning med talsorter (MRT), den traditionella algoritmen (DTA), tallinje och 
valbara räknemetoder (VRM) används som skriftliga räknemetoder rörande addition och subtraktion (Lpo94). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tabell 8: Läroböckernas antal uppgifter där mellanledsräkning med talsorter (MRT), den traditionella algoritmen (DTA), tallinje och 

valbara räknemetoder (VRM) används som skriftliga räknemetoder rörande addition och subtraktion (Lgr11). 
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18 av 20 läroböcker innehåller uppgifter där mellanledsräkning med talsorter används som 

skriftlig räknemetod. I Matte Direkt. Safari 3A+3B, 2007/2011, Tänk och Räkna 3A+3B, 

2008/2013, Nya Matteboken 3B, 2012, och Matteboken 3A, 2005, är mellanledsräkning 

med talsorter även den dominerande räknemetoden. Endast Pixel 3B, 2008/2015, innehåller 

inga uppgifter där denna räknemetod används. Alla 18 läroböcker innehåller uppgifter där 

mellanledsräkning med talsorter används inom räknesättet addition men endast Eldorado 

3B, 2010, och Eldorado 3A, 2016, innehåller inga uppgifter där räknemetoden används 

inom räknesättet subtraktion. I Läroböckerna Tänk och Räkna 3A, 2008/2013, består 100% 

av antalet uppgifter med skriftliga räknemetoder av uppgifter som använder 

mellanledsräkning med talsorter. Av alla läroböcker innehåller också Tänk och Räkna 3A, 

2008, flest uppgifter där mellanledsräkning med talsorter används som räknemetod inom 

räknesättet addition. Matte Direkt. Safari 3A, 2007/2011, innehåller flest uppgifter där 

mellanledsräkning med talsorter används som räknemetod inom räknesättet subtraktion. 

 

15 av 20 Läroböcker innehåller uppgifter där den traditionella algoritmen används som 

skriftlig räknemetod och i Pixel 3A+3B ,2008/2015, Eldorado 3A+3B, 2016, Eldorado 3B, 

2010, Nya Matematikboken 3A, 2012, och Matematikboken 3B ,2006, är det den 

traditionella algoritmen som är den dominerande räknemetoden. Alla 15 läroböcker 

innehåller uppgifter där den traditionella algoritmen används inom räknesättet addition. 

Men Matte Direkt. Safari 3A, 2007/2011, och Eldorado 3A, 2010, innehåller inga uppgifter 

där den traditionella algoritmen används inom räknesättet subtraktion. I Pixel 3A, 2008, 

består 100% av antalet uppgifter med skriftliga räknemetoder av uppgifter som använder 

den traditionella algoritmen som räknemetod. Eldorado 3B, 2010, består av det högsta 

antalet uppgifter där den traditionella algoritmen används inom räknesättet subtraktion. 

 

Endast 8 av 20 läroböcker innehåller uppgifter där tallinje används som skriftlig 

räknemetod för att lösa uppgifter på. 6 av dessa läroböcker innehåller uppgifter som 

använder denna räknemetod inom båda räknesätten, men Matte Direkt. Safari 3B, 

2007/2011, innehåller enbart uppgifter som använder denna räknemetod inom räknesättet 

subtraktion.  

 

15 av 20 läroböcker innehåller uppgifter där eleven själv får möjlighet att välja en passande 

skriftlig räknemetod för att lösa en uppgift på. I Eldorado 3A, 2010, är denna typ av strategi 

även den dominerande skriftliga räknemetoden. Det innebär att läroboken uppmanar eller 

instruerar eleven att själv välja en lämplig strategi för att lösa en uppgift på. Alla 15 

läroböcker innehåller uppgifter som använder sådana valbara räknemetoder inom 

räknesättet subtraktion, men Eldorado, 3A, 2016, innehåller inga uppgifter som använder 

valbara räknemetoder inom räknesättet addition. I alla Eldorado läroböcker, både innan och 

efter Lgr11, är subtraktion det dominerande räknesättet för de uppgifter som använder 

valbara räknemetoder. 
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6.5. Uppgifternas mål i läroboken 

Tabell 9 illustrerar hur och om studiens utvalda läroböcker beskriver de mål som arbetet 

med skriftliga räknemetoder är menade att uppnå, vilket del 6 av analysinstrumentet 

behandlar. Varje lärobok presenteras i relation till den lärobok som är skriven av samma 

författare. Resultatet från A- och B boken kommer även redogöras tillsammans eftersom de 

synliggör målen på samma sätt i båda böckerna. 

 
Tabell 9: Hur och om Målen beskrivs i Läroböckerna före och efter införandet av Lgr11. 

Läroböcker; från båda 
styrdokumenten 

Hur målen beskrivs lika eller olika i läroböckerna 

Matte Direkt. Safari 3A+3B Varje kapitel inleds med en översikt över vilka mål som finns att uppnå i 
kapitlet där andelen uppgifterna finns representerade: 
”Mål: När du har arbetet med det här kapitlet ska du kunna lägga ihop tal 
med hundratal, tiotal och ental på olika sätt” (Matte Direkt. Safari 3A 2007, 
s. 34). 
På varje uppslag beskrivs även vilka mål som kan uppnås på de två sidorna.  
”Mål: Här får du lära dig att lägga ihop tal med tiotal och ental på olika sätt” 
(Matte Direkt. Safari 3B 2011, s. 40). 

Tänk och Räkna 3A+3B Varje kapitel inledes med en översikt över vilka mål som finns att uppnå i 
kapitlet där andelen uppgifter finns representerade: 
”Mål: kunna addera med tankeled” (Tänk och Räkna 3A 2007, s. 26). 
”Mål: kunna addera och subtrahera med tankeled” (Tänk och Räkna 3B 
2013, s. 58). 
Läroböckerna ger även  beskrivningar på flera sidor rörande vilken metod 
som kan användas för att lösa en uppgift. 

”Nya” Matematikboken 
3A+3B 

Varje kapitel inleds med en översikt över vilka mål som finns att uppnå i 
kapitlet där andelen uppgifter finns representerade: 
”Mål: Snart kan du addition och subtraktion med omgruppering” (Nya 
Matematikboken 3A 2012, s. 4). 
”Mål: Jag ska kunna addera och subtrahera tal inom talområde 0 till 100” 
(Matematikboken 3A 2015, s. 4). 
”Mål: Snart kan du addition med uppställning, växla upp till hundratal”(Nya 
Matematikboken 3B 2012, s. 26). 
”Mål: Jag ska kunna addera tal inom talområdet 0 till 
200”(Matematikboken 3B 2006, s. 6).  

Eldorado 3A+3B Målen representeras längs ner på varje sida. 
Målen synliggörs exempelvis följande: 
”Träning på siffrornas värde i positionssystemet, samt på lodrät algoritm i 
addition” (Eldorado 3A 2010, s. 33) 
”Träna på att avgöra vilken räknemetod som är lämplig, huvudräkning eller 
uppställning” (Eldorado 3B 2016, s. 50). 

Pixel 3A + 3B Målen beskrivs inte i någon av läroböckerna. 

 

Innehållsanalysen visar att 16 av 20 läroböcker anger vilka mål som uppgifterna med 

skriftliga räknemetoder är ämnade att uppnå. Målen och kunskapskraven i styrdokumentet 

bryts ner i mindre delar för att lättare preciseras i ord för att anpassas till uppgifternas syfte 

och kontext. Pixel 3A+3B, 2008/2015, är de enda fyra läroböckerna där målen inte 

presenteras på något sätt. Det har även inte skett någon förändring angående hur målen 

beskrivs och används i läroböckerna i samband med införandet av Lgr11. 
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6.6. Likheter och skillnader i läroböckerna 
Följande tabeller visar vilka förändringar som har skett inom de reviderade läroböcker som 

går i linje med Lgr11 i jämförelse med de läroböcker som går i linje med Lpo94, vilket del 

7 av analysinstrumentet behandlar och som jag med denna studie framförallt vill tillföra. 

Utifrån resultatet från de sex olika delarna som har redovisats i tabellerna 4 till 9 kommer 

nu både likheter och skillnader i antalet sidor/uppgifter i läroböckerna utgivna före och 

efter Lgr11 att redovisas i fyra nya tabeller. Tabell 10 till 13 redovisar olika delar av 

läroböckernas innehåll och varje tabell visar hur olika delar av innehållet i de reviderade 

läroböckerna efter införandet av den nya läroplanen Lgr11 antingen har ökat eller minskat i 

mängd i jämförelse med läroböckerna som var konstruerade efter Lpo94. Tabellerna visar 

dessutom hur andelen av innehållet i de reviderade läroböckerna som går i linje med Lgr11 

antingen har ökat eller minskat i mängd i jämförelse med läroböckerna som går i linje med 

Lpo94. 

 

6.6.1. Förändring kring läroböckernas sidor och uppgifter 
Tabell 10 illustrerar hur det totala antalet sidor och uppgifter samt det antalet sidor och 

uppgifter som innehåller skriftliga räknemetoder inom addition och subtraktion liknar eller 

skiljer sig åt i läroböckerna som går i linje med Lgr11 i jämförelse med läroböckerna som 

går i linje med Lpo94. I tabellen redovisas resultatet under läroböckernas tillhörande 

läroplan. Tabellen visar även den andel av hur det totala antalet sidor och uppgifter samt 

antalet sidor och uppgifter med skriftliga räknemetoder antingen har ökat eller minskat i 

läroböckerna som går i linje med Lgr11. 

 
Tabell 10: Förändring av det totala antalet sidor och uppgifter samt antalet sidor och uppgifter med skriftliga räknemetoder (SRM) i 

läroböckerna som går i linje med Lgr11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eldorado 3A+3B, 2016, är de enda läroböckerna där det totala antalet sidor har ökat i 

jämförelse med läroböckerna från 2010. Men trots att Eldorado 3A, 2016, innehåller fler 

totala sidor så innehöll Eldorado 3A,2010, fler sidor med skriftliga räknemetoder. I Nya 

Matematikboken 3A, 2012, har antalet sidor med skriftliga räknemetoder ökat i jämförelse 

med Matematikboken 3A, 2005, med hela 214%. Även i Pixel 3A, 2015, har antalet sidor 

med skriftliga räknemetoder ökat men i Pixel 3B, 2015, har det istället minskat. 

 

Matte Direkt. Safari 3B, 2007/2011, är de enda läroböcker där ingen förändring har skett 

mellan dem. Resterande reviderade läroböcker skiljer sig från sina tidigare utgåvor antingen 

lite eller väldigt mycket. I Matte Direkt safari 3A, 2011, har det totala antalet uppgifter 

istället minskat med 0,2%. Det totala antalet uppgifter har även minskat i Nya 

matematikboken 3A, 2012, med hela 410 uppgifter och i Pixel, 3B, 2015, med hela 344 
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uppgifter. Eldorado 3A+3B, 2016, är de enda läroböcker som har haft en relativt hög 

ökning av det totala antalet uppgifter, med hela 257 och 432 fler uppgifter än i läroböckerna 

från 2010. Både i Tänk och räkna 3A, 2013, Pixel 3A+3B, 2015, samt Eldorado 3A, 2016, 

har antalet uppgifter med skriftliga räknemetoder minskat i jämförelse med de tidigare 

läroböckerna. Men i Nya matematikboken 3A, 2012, har istället antalet uppgifter med 

skriftliga räknemetoder ökat med hela 127 uppgifter, vilket motsvarar en ökning med hela 

334%.  

 

6.6.2. Förändring kring räknesätten rörande skriftliga räknemetoder 
Tabell 11 illustrerar likheter och skillnader i hur antalet uppgifter med skriftliga 

räknemetoder i de reviderade läroböckerna som går i linje med Lgr11 är fördelade inom 

räknesätten addition och subtraktion. I tabellen presenteras resultatet under läroböckernas 

tillhörande läroplan. Tabellen visar även hur fördelningen mellan räknesätten antingen har 

ökat eller minskat i samband med införandet av Lgr11.  

 
Tabell 11: Förändring mellan addition (ADD) och subtraktion (SUB) utifrån antalet uppgifter med skriftliga räknemetoder (SRM) i 

läroböckerna som går i linje med Lgr11.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 11 visar att Matte Direkt. Safari 3A+3B, 2007/2011, och Tänk och Räkna 3B, 

2008/2013, är de enda läroböcker som inte skiljer sig från varandra utifrån hur uppgifter 

med skriftliga räknemetoder är fördelade mellan räknesätten addition och subtraktion. 

Resterande läroböcker däremot visar antingen små eller stora förändringar. Eldorado 3B, 

2016, är den enda läroboken där uppgifter inom det ena räknesättet har ökat och i det andra 

minskat. Men den största förändringen mellan läroböckerna är Nya Matematikboken 3A, 

2012, som innehåller 315% fler uppgifter inom addition och 352% fler uppgifter inom 

subtraktion än vad Matematikboken 3A, 2005, gör. Även i Tänk och Räkna, 3A, 2013, har 

en liten ökning av uppgifter inom båda räknesätten skett. I de fyra resterande läroböckerna 

har uppgifterna inom båda räknesätten enbart minskat i antal.  
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6.6.3. Förändring kring talområden inom addition och subtraktion 
Tabell 12 illustrerar likheter och skillnader gällande vilket talområde som uppgifterna med 

skriftliga räknemetoder ligger inom i de reviderade läroböckerna som går i linje med Lgr11. 

Resultatet redovisas som tidigare från om de ingående talen och svaren ligger inom 

talområdet 0 – 200 eller 201 – uppåt samt om uppgifterna använder räknesätten addition 

eller subtraktion. I tabellen presenteras resultatet under läroböckernas tillhörande läroplan. 

Tabellen visar även den andel av hur talområde 0 – 200 och 201 – uppåt inom addition och 

subtraktion antingen har ökat eller minskat utifrån antalet uppgifter med skriftliga 

räknemetoder i läroböckerna som går i linje med Lgr11. 

 
Tabell 12: förändring på talområde 0 – 200 och 201 – uppåt inom addition (Add) och subtraktion (Sub) utifrån antalet uppgifter med 

skriftliga räknemetoder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De enda läroböcker som inte skiljer sig åt utifrån vilket talområde som uppgifter med 

skriftliga räknemetoder ligger inom är Matte Direkt. Safari 3A+3B, 2007/2011, samt Tänk 

och räkna 3B, 2008/2013. Resterande läroböcker visar däremot antingen små eller stora 

förändringar. I Nya Matematikboken 3A, 2012, har uppgifter inom båda talområdena samt 

båda räknesätten ökat väldigt mycket. För räknesättet addition har antalet uppgifter med 

skriftliga räknemetoder ökat med 43 uppgifter inom talområdet 0 – 200 och med 50 

uppgifter inom talområdet 201 - uppåt, vilket motsvarar en ökning på 1433% respektive 

1666%. För räknesättet subtraktion har antalet uppgifter med skriftliga räknemetoder ökat 

med 17 uppgifter inom båda talområdena, vilket motsvarar en ökning på 106% per 

talområde. I Pixel 3A + 3B, 2015, Tänk och räkna 3A, 2013, samt Eldorado 3A, 2016, 

minskar istället antalet uppgifter med skriftliga räknemetoder inom båda talområden. 

Enbart inom talområde 201 – uppåt i Pixel 3A, 2015, och i Eldorado 3A, 2016, syns en 

ökning av uppgifter för räknesättet subtraktion. I Eldorado 3B, 2016, däremot ökar istället 

antalet uppgifter med skriftliga räknemetoder inom båda talområdena. Enbart inom 

talområdet 201 – uppåt minskar uppgifterna för räknesättet subtraktion.    
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6.6.4. Förändring kring räknemetoders förekomst i läroböckerna 

Tabell 13 illustrerar likheter och skillnader gällande i hur stor utsträckning olika strategier 

förekommer inom de reviderade läroböckerna som går i linje med Lgr11. Dessa strategier 

är mellanledsräkning med talsorter, den traditionella algoritmen, tallinje och valbara 

räknemetoder. I tabellen presenteras resultatet under läroböckernas tillhörande läroplan. 

Tabellen visar även den andelen av hur varje enskild strategi antingen har minskat eller 

ökat utifrån hur uppgifter med skriftliga räknemetoder rörande addition och subtraktion 

förekommer i läroböckerna efter införandet av Lgr11. 

 
Tabell 13: Förändring på mellanledsräkning med talsorter (MRT), den traditionella algoritmen (DTA), Tallinje och valbara räknemetoder 

(VRM) inom båda räknesätten utifrån de reviderade läroböckerna som går i linje med Lgr11.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Matte Direkt. Safari 3A+3B, 2007/2011, samt Tänk och räkna 3B, 2008/2013, 

förekommer inga förändringar gällande vilka skriftliga räknemetoder som används i 

läroböckerna. I resterande läroböcker antingen minskar eller ökar antalet uppgifter som 

använder skriftliga räknemetoder. I Nya Matematikboken 3A+3B, 2012, och i Eldorado 3B, 

2016, har uppgifter som använder mellanledsräkning med talsorter som räknemetod inom 

båda räknesätten ökat. I Tänk och räkna 3A, 2013, och i Eldorado 3B, 2016, har istället 

uppgifter inom båda räknesätten minskat. I Pixel 3A, 2015, ökar bara antalet uppgifter med 

1 uppgift, men det motsvarar ändå en ökning med 100%. 

 

I Nya Matematikboken 3A, 2012, och i Eldorado 3A, 2016, har antalet uppgifter som 

använder den traditionella algoritmen som räknemetod ökat med 100% inom båda 

räknesätten. Däremot så minskar antalet uppgifter med den traditionella algoritmen i Nya 

matematikboken 3B, 2012, och i Pixel 3A+3B, 2015. I Läroboken Eldorado 3B, 2016, har 

antalet uppgifter som använder den traditionella algoritmen ökat inom räknesättet addition 

med 4 uppgifter men minskat med 33 uppgifter inom räknesättet subtraktion. Detta 

motsvarar en ökning med 200% inom räknesättet addition och en minskning med 40% 

inom räknesättet subtraktion.   

 

I de 4 reviderade läroböckerna som går i linje med Lgr11 och som använder tallinje som 

räknemetod för att lösa uppgifter på har antalet uppgifter i två läroböcker minskat i antal 

medans i de andra två så har det inte skett någon förändring alls. I Pixel 3A, 2015, har 

antalet uppgifter som använder tallinje som räknemetod minskat inom båda räknesätten och 

i Eldorado 3A, 2016, har antalet uppgifter minskat inom räknesättet subtraktion. Ingen 

ökning av uppgifter som använder tallinje förekommer i någon reviderad lärobok. 
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I Eldorado 3A+3B. 2016, har antalet uppgifter där eleven får välja en skriftlig räknemetod 

för att lösa en uppgift på minskat i antal. Även i Nya matematikboken 3A, 2012, minskar 

antalet uppgifter men endast med 1 uppgift inom båda räknesätten. Däremot så motsvarar 

det en minskning med 100% för de uppgifter som använder valbara strategier som metod 

inom båda räknesätten. I Eldorado 3B, 2016, så ökar istället antalet uppgifter inom addition 

med 1 uppgift. De enda läroböckerna som faktiskt ökar antalet uppgifter med valbara 

räknemetoder inom båda räknesätten är Nya Matematikboken 3B, 2012, och Pixel 3B, 2015. 

Där ökar inte uppgifterna så speciellt mycket men det motsvarar ändå en ökning med 100% 

för uppgifterna inom båda räknesätten. I Pixel 3A, 2015, sker också en ökning av antalet 

uppgifter som använder valbara räknemetoder men endast inom subtraktion. Inom addition 

så minskas istället antalet uppgifter med valbara räknemetoder. 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt följer nu en diskussion rörande alla delar av studiens resultat med 

utgångspunkt i den forskning som ligger till grund för studien i relation till mina två 

forskningsfrågor. Denna studie har utgått från att undersöka och jämföra hur läroböcker för 

årskurs 3 speglar kraven i respektive styrdokument utifrån hur de använder sig av skriftliga 

räknemetoder inom addition och subtraktion som matematiskt område. 

 

7.1. Diskussion kring räknemetoders förekomst i läroböckerna 

Gällande den första frågeställningen som berör hur skriftliga räknemetoder behandlas i 

läroböckerna samt vilken räknemetod som är mest dominerande har ett antal utmärkande 

resultat påvisats.  

 

Utifrån läroböckerna som går i linje med Lpo94 respektive Lgr11 kan man se i tabell 4 att 

uppgifter med skriftliga räknemetoder tar upp en väldigt liten del av läroböckernas totala 

innehåll (se avsnitt 6.1.), trots att det är ett kunskapskrav från Lgr11 och ett uppnåendemål 

från kursplanen för Lpo94 som eleverna i slutet av årskurs 3 ska uppnå. Med hänsyn till det 

resultat som togs fram i tabell 7 och 8 vill jag även uppmärksamma att alla läroböcker 

speglar styrdokumentens krav och matematikämnets syfte rörande skriftliga räknemetoder 

inom addition och subtraktion, men på olika sätt. Varje lärobok erbjuder uppgifter där 

elever får lösa problem genom att använda metoder och strategier som de sedan kan 

reflektera över så som det beskrivs i kursplanen för Lpo94 och Lgr11. Eftersom läroboken 

tycks ha en sådan dominerande roll i matematikundervisningen som Johansson (2006, s. 

18) beskriver (se avsnitt 2.2.) så är det också viktigt att se till att det skapar ett intresse för 

eleverna att arbeta med. Det blir på så sätt lärarens ansvar att se till att läroboken skapar ett 

intresse hos eleverna vilket Skolverket (2006, s. 11) beskriver som en nödvändig 

utgångspunkt för att underlätta inlärningen för eleverna (se avsnitt 2.2.).  

 

Att arbeta med skriftliga räknemetoder kan definieras som att arbeta med den traditionella 

algoritmen, vilket i grunden är en process som talar om för eleverna i vilken ordning man 

stegvis kan beräkna eller lösa ett problem (Kiselman & Mouwitz, 2008, ss. 23, 128).  

Men att arbeta med skriftliga räknemetoder kan även definieras som att arbeta med skriftlig 

huvudräkning, som inom denna studie istället beskrivs som mellanledsräkning med 

talsorter på grund av den kritik som termen skriftlig huvudräkning har fått (se avsnitt 5.1.). 

Det centrala med denna metod är att den låter eleverna synliggöra sina tankar med hjälp av 

mellanled för att förenkla uträkningen där varje talsort räknas ut var för sig inom en uppgift 

(Emanuelsson, 1991, s. 37-38). Enligt Alm (2007, s. 48) och Emanuelsson (1991, s. 36) 

brukar dessa två strategier förekomma lika frekvent i matematikundervisningen och i 

läroboken när elever arbetar med skriftliga räknemetoder rörande addition och subtraktion. 

Utifrån resultatet i tabell 7 och 8 kan man dock se att uppgifter som använder den 

traditionella algoritmen inte alls förekommer lika ofta som uppgifter som använder 

mellanledsräkning med talsorter, varken i läroböckerna som går i linje med Lpo94 eller 

med dem som går i linje med Lgr11. Mellanledsräkning med talsorter förekommer i fler 

läroböcker än vad den traditionella algoritmen gör. Vad resultatet i tabell 7 och 8 visar är 

att oavsett vilken skriftlig räknemetod det handlar om (mellanledsräkning med talsorter, 

den traditionella algoritmen, tallinje eller valbar räknemetod) och oavsett vilket 

styrdokument som läroböckerna går efter så är det alltid en skriftlig räknemetod som är den 

dominerande räknemetoden i varje lärobok. Med det menar jag att oavsett om läroboken 

innehåller en eller alla fyra olika strategier så är det alltid en av dem som består av fler 

uppgifter än vad de andra strategierna gör i varje lärobok (se tabell 7 och 8). Vad man 

vidare kan konstatera är att mellanledsräkning med talsorter är den skriftliga räknemetoden 
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som förkommer i de flesta läroböcker både före och efter Lgr11 till skillnad från de andra 

skriftliga räknemetoderna som inte förekommer i lika många läroböcker. Pixel 3B, 

2008/2015, visas vara de enda två läroböckerna som inte innehåller några uppgifter med 

mellanledsräkning med talsorter som räknemetod. Att så många läroböcker innehåller 

uppgifter som använder mellanledsräkning med talsorter som strategi och att den visas vara 

den dominerande räknemetoden i de flesta läroböcker skulle kunna ses som en positiv sak 

då Nygren & Persson (2006, s. 37) beskriver att användandet av algoritmer kan leda till 

dålig taluppfattning hos eleverna då de inte reflekterar över svaren de kommer fram till.  

Men genom att eleverna istället räknar varje talsort för sig och synliggör sina tankar med 

hjälp av mellanled för att förenkla uträkningen när de räknar med addition och subtraktion 

skapar det en bättre taluppfattning hos eleverna då de kan reflektera över sina svar 

(Emanuelsson, 1991, s 39; Ljungblad, 2001, s. 149). Denna del om att mellanledsräkning 

med talsorter som skriftlig räknemetod skulle bidra med en bättre taluppfattning hos 

eleverna kommer vi återkomma till senare i diskussionen. 

 

7.2. Diskussion kring förändring i läroplaner och läroböcker  
Den andra av mina frågeställningar och den som är mest övergripande för denna studie var 

att undersöka hur läroböckernas struktur och innehåll liknar och skiljer sig åt i relation till 

deras kursplaner Lpo94 och Lgr11 för att ta reda på vad som har och inte har förändrats i de 

reviderade läroböckerna gällande hur skriftliga metoder används. Genom att jämföra de 

likheter och skillnader som beskrivs i kursplanen för Lpo94 och Lgr11 i förhållande till vad 

elever ska lära sig om skriftliga räknemetoder inom addition och subtraktion, samt att från 

resultatets alla delar undersöka och jämföra läroböckerna före och efter Lgr11 utifrån hur 

de liknar och skiljer sig åt kunde ett antal utmärkande resultat påvisas. 

 

Tidigare forskning visar att kursplanen för Lgr11 är i högre grad preciserad för att öka 

tydligheten än vad det var i Lpo94. Mål att sträva mot och mål att uppnå har bytts ut till 

förmågor att utveckla samt ett centralt innehåll. I Lpo94 fanns det också framskrivet olika 

förmågor som man skulle arbeta med men där var det inbokade i strävansmålen och sedan 

belystes de som kvalitéer att bedöma. Vad man kan se från tidigare forskning är att båda 

styrdokumenten innehåller samma grundläggande kunskapssyn, i alla fall inom 

matematikämnet. Så skillnaderna ligger inte på kunskapssynen utan mer på hur kursplanen 

struktureras, så som vokabulär och betoningar (Wahlström, 2016, s. 51). Lgr11 visar en mer 

tydlig betoning på att elever ska reflektera över och värdera de strategier och metoder de 

ställs inför. Lpo94 använder istället metoder och strategier som en del av den matematiska 

kommunikationen. Men om det är denna tydlighet i Lgr11 som är anledningen till de 

förändringar man ser i de reviderade läroböckerna går inte att säga i samband med denna 

studie. Men utifrån det som Wahlström (2016, s. 51) beskriver kring att det som formuleras 

i läroplaner kan tolkas på väldigt olika sätt beroende på hur den är strukturerad så är det 

möjligt att dessa förändringar till mestadels handlar om hur olika läroboksförfattare har 

tolkat de olika styrdokumenten, men det är än så länge bara en teori från min sida. 

 

Båda styrdokumenten tar upp att elever ska arbeta med skriftliga räknemetoder men det ges 

inga beskrivningar rörande vilken typ av metod som elever behöver arbeta med eller hur 

mycket av den som ska användas utan det blir istället läroboksförfattarnas ansvar att 

bestämma det. I relation till de resultat som visas i tabell 7 och 8 verkar det som att 

läroboksförfattarna tolkar läroplanen väldigt olika vad gäller vilken metod som eleverna 

ska använda och hur mycket av denna som de ska träna på i läroböckerna. Dessa tabeller 

visar väldigt tydligt vilken/vilka metoder som läroboksförfattarna anser vara mest relevant 

för elever att arbeta med i deras läroböcker. 
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Här återkommer vi till hur tidigare forskning beskriver att mellanledsräkning med talsorter 

bidrar med en bättre taluppfattning hos elever när de arbetar med addition och subtraktion 

än vad de får när de arbetar med den traditionella algoritmen. Utifrån resultaten i tabell 7 

och 8 kan man ju fråga sig om det kan vara anledningen till varför mellanledsräkning med 

talsorter som metod förekommer i så många läroböcker och utifrån resultatet i tabell 13 

varför några av läroboksförfattarna har valt att öka antalet uppgifter som använder 

mellanledsräkning med talsorter som metod i de reviderade läroböckerna. Men samtidigt 

måste man då också fråga sig varför vissa läroboksförfattare istället väljer att minska 

antalet uppgifter som använder mellanledsräkning med talsorter som metod i sina 

reviderade läroböcker (se tabell 13). Eftersom jag valde att analysera alla uppgifter som 

använder mellanled för att lösas på inom en kategori (mellanledsräkning med talsorter) så 

kan anledningen till att sådana uppgifter har minskat i vissa reviderade läroböcker handla 

om att de innehöll för många beräkningsstrateger. Bentley & Bentley (2011, s. 80) 

beskriver i sin studie att väldigt få elever klarar av att lösa uppgifter där kunskaper måste 

tillämpas i nya, delvis obekanta situationer. Detta betyder att om elever under en längre tid 

har arbetat med en beräkningsstrategi där de uppvisar en korrekt lösning i en specifik 

kontext, så är det inte säkert att lösningen hade varit korrekt om kontexten varit annorlunda, 

där de får arbeta med en annan beräkningsstrategi på ett annorlunda sätt (Bentley & Bentley 

(2011, s. 79). Detta kan vara anledningen till varför läroboksförfattarna valde att minska 

antalet uppgifter som använder mellanledsräkning med talsorter som metod därför att de 

ansåg att det var för många beräkningsstrategier som användes och istället för att det hjälpte 

eleverna blev det istället svårare och mer komplicerat för dem. 

 

Både kursplanen för Lpo94 och Lgr11 beskriver med en liknande innebörd att uppgifter 

som berör skriftliga räknemetoder inom addition och subtraktion och som ligger inom 

talområde 0 – 200 är något som eleverna ska behärska i slutet av årskurs 3 inom ämnet 

matematik. Utifrån resultatet i tabell 12 (se avsnitt 6.6.3.) går det inte riktigt att se någon 

typ av samstämmighet mellan hur uppgifter inom båda talområdena är strukturerade i de 

reviderade läroböckerna. I vissa läroböcker har uppgifterna inom båda talområdena minskat 

och i andra har de ökat. Det som även går att se är att i några reviderade läroböcker så 

minskar antalet uppgifter som använder subtraktion som räknesätt inom talområdet 0 – 200 

och ökar istället inom talområdet 201 – uppåt. I en annan lärobok kan man istället se en helt 

motsatt process. I relation till studiens resultat i tabell 6 (se avsnitt 6.3.) så innehåller många 

läroböcker både före och efter Lgr11 mycket fler uppgifter med skriftliga räknemetoder 

som ligger inom talområde 201 – uppåt medans väldigt få uppgifter ligger inom talområde 

0 – 200. I vissa läroböcker förekommer det till och med att uppgifter som ligger inom 

talområdet 0 – 200 endast används inom ett räknesätt. Väldigt ofta förekommer det 

uppgifter där tal och svar går över 6000 och även till och med 7000.  

Så i relation till kursplanerna kan man fråga sig varför resultatet ser ut såhär i läroböckerna 

medans kunskapskraven för godtagbara resultat i åk 3 beskriver något annat. Troligtvis 

handlar det om att läroboksförfattarna anser att genom att arbeta med läroböckerna för 

årskurs 1 och 2 så har eleverna redan uppnått dessa kunskapskrav och att det nu är hög tid 

för dem att istället generalisera sina kunskaper om ett lägre talområde till ett högre.   

Genom att eleverna får arbeta med väldigt många uppgifter inom ett högre talområde kan 

också ses som ett sätt att motivera eleverna till att överhuvudtaget arbeta med skriftliga 

räknemetoder genom att de behöver dessa metoder för att kunna svara på uppgifter där tal 

och svar bland annat går över 1000. Vid det här stadiet är det även troligt att eleverna kan 

räkna ut svaret på en uppgift i huvudet om den ligger inom ett lägre talområde.  
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Utifrån resultatet i tabell 10 ligger den största förändringen mellan läroböckerna före och 

efter Lgr11 på hur antalet sidor och uppgifter med skriftliga räknemetoder antingen ökar 

eller minskar i antal i många av de reviderade läroböckerna efter Lgr11. I Nya 

Matematikboken 3A, 2012, har antalet sidor och uppgifter med skriftliga räknemetoder  

ökat i antal. Men där verkar också den ökningen ha skett på bekostnad av andra uppgifter 

då resultatet av studien visar att den reviderade läroboken innehåller betydlig färre andra 

uppgifter än vad Matematikboken 3A, 2005, gjorde. Då kan man ju fråga hur 

läroboksförfattarna resonerade kring kunskapskraven i Lgr11 när de valde att minska det 

totala antalet uppgifter i boken samtidigt som de ökade antalet uppgifter med skriftliga 

räknemetoder. En liknande process skedde även i Nya matematikboken 3B, 2012, men där 

sker förändringen på antalet sidor och uppgifter inom ett sådant litet område att det knappt 

märks om man inte letar efter det. I Pixel 3A/3B, 2015, valde istället läroboksförfattarna att 

minska både det totala antalet uppgifter och antalet uppgifter med skriftliga räknemetoder, 

vilket är helt tvärtemot till vad läroboksförfattarna till Nya Matematikboken 3A/3B, 2012, 

gjorde. Här får man åter fråga sig hur läroboksförfattarna resonerade kring kunskapskraven 

i Lgr11 när de valde att minska antalet uppgifter i deras reviderade läroböcker då de 

tidigare läroböckerna från Lpo94 redan innehöll något av det lägsta antalet uppgifter utifrån 

alla läroböcker för denna studie. I Eldorado 3A/3B, 2016, har det skett en väldigt 

varierande förändring. Inom vissa delar sker det en ökning och inom andra delar sker det en 

minskning i hur antalet sidor och uppgifter med skriftliga räknemetoder presenteras i 

läroböckerna (se tabell 10). 

 

Utifrån resultatet i tabellerna 7 och 8 innehåller fyra läroböcker som går i linje med Lpo94 

och fyra läroböcker som går i linje med Lgr11 uppgifter som använder tallinje som 

räknemetod för att lösa en uppgift på. De fyra läroböcker som går i linje med Lgr11 är de 

reviderade upplagorna av de läroböcker som går i linje med Lpo94. I helhet kan man därför 

påpeka att väldigt få läroböcker använder tallinje som metod överhuvudtaget. Utifrån 

resultatet i tabell 13 har ingen förändring skett rörande hur många uppgifter som använder 

tallinje samt inom vilket räknesätt som används inom två av de reviderade läroböckerna. 

Däremot kan man i Pixel 3A, 2015, se att antalet uppgifter minskar ganska mycket inom 

båda räknesätten och i Eldorado 3A, 2016, minskar antalet uppgifter inom räknesättet 

subtraktion med hela 92%. Det är väldigt få läroböcker som använder tallinje som 

räknemetod och i dem som gör det så har de reviderade versionerna dessutom minskat 

antalet uppgifter)) Även här går det inte inom denna studie att svara på varför denna 

förändring har skett.  

 

Som tidigare nämnts beskriver båda styrdokumenten att elever ska arbeta med skriftliga 

räknemetoder inom addition och subtraktion. I Lgr11 formuleras hanteringen av skriftliga 

räknemetoder i en något luddigare beskrivning än i kursplanen för Lpo94. I Lgr11 inger 

begreppet ”kan välja” en uppfattning om att elever har en större valfrihet av att välja 

strategier, vilket också är skillnaden mellan styrdokumentens formuleringar. Med hänsyn 

till resultatet i tabellerna 7 och 8 erbjuder vissa läroböcker inom denna studie en stor 

variation av skriftliga räknemetoder vilket kan minska risken att elever knyter sitt tänkande 

för starkt till en enda skriftlig räknemetod. Resultatet i tabellerna 7 och 8 visar även att 

många av läroböckerna erbjuder ett tämligen stort antal uppgifter där eleven får möjligheten 

att själv välja en lämplig skriftlig räknemetod (mellanledsräkning med talsorter och den 

traditionella algoritmen) för att lösa en uppgift på. Men utifrån vad som formuleras i Lgr11 

så visar resultatet i tabell 13 att inom vissa reviderade läroböcker minskar antalet uppgifter 

där eleven får möjlighet att välja en lämplig strategi för att lösa en uppgift med skriftliga 

räknemetoder på. I vissa läroböcker kan man se att sådana uppgifter istället ökar och i vissa 

sker det ingen förändring alls. I Pixel 3A, 2015, och i Eldorado 3B, 2016, kan man se att 
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inom ett räknesätt ökar antalet uppgifter där eleverna själva får välja en lämplig strategi att 

lösa uppgiften på och inom det andra räknesättet minskar istället antalet uppgifter. Här 

återkommer man till hur läroboksförfattarna har tolkat läroplanen i deras skapande av de 

reviderade läroböckerna. Men då kan man ju fråga sig att om det nu framgår i Lgr11 att 

elever ska välja och använda skriftliga räknemetoder varför tolkar då några 

läroboksförfattare att man behöver minska antalet uppgifter där eleven får möjlighet att 

välja en lämplig skriftlig räknemetod? Nya Matematikboken 3A, 2012, är en av de 

läroböcker där läroboksförfattarna har valt att minska antalet sådana uppgifter till att istället 

öka antalet uppgifter som berör mellanledsräkning med talsorter och den traditionella 

algoritmen. I Eldorado 3A/3B, 2016, ser man en ännu högre minskning av antalet uppgifter 

där elever får välja och använda en valfri skriftlig räknemetod för att lösa en uppgift på.  

Det framkommer tydligt i kunskapskraven att eleverna ska få möjlighet att välja och 

använda skriftliga räknemetoder. Men utifrån resultatet i tabell 13 verkar det mer handla 

om vad läroboksförfattarna anser vara relevant för eleverna att arbeta med än vad som 

tydligt framkommer i kursplanen för Lgr11. 

 

Men vad är det för typ av ökningar och minskningar man egentligen ser i de reviderande 

läroböckerna? I tabell 13 innehåller endast ett fåtal läroböcker väldigt stora förändringar 

rörande hur antalet uppgifter med skriftliga räknemetoder ökar eller minskar. Den största 

ökningen av uppgifter framkommer i Nya Matematikboken 3A, 2012. Där har uppgifter som 

använder den traditionella algoritmen inom räknesättet addition ökat med 49 uppgifter och 

inom räknesättet subtraktion 51 uppgifter. Det motsvarar en ökning på 100% inom båda 

räknesätten. Men i de flesta läroböcker kan man se att de uppgifter som använder skriftliga 

räknemetoder inte ökar eller minskar relativt mycket i antal men där man ändå kan se att 

det ökar eller minskar med flera hundra procent. I Eldorado 3B, 2016, framkommer detta 

väldigt tydligt. Inom räknesättet addition har antalet uppgifter som använder 

mellanledsräkning med talsorter ökat med endast 12 uppgifter och antalet uppgifter som 

använder den traditionella algoritmen ökar endast med 4 uppgifter. Det är inte en väldigt 

stor ökning av uppgifter men det motsvarar ändå en ökning med 200% per skriftlig 

räknemetod, vilket betyder att antalet uppgifter som använder dessa två räknemetoder i den 

reviderade läroboken ökar tre gånger så mycket i jämförelse med Eldorado, 3B, 2010. I 

flera reviderade läroböcker kan man se en liknande process där antalet uppgifter som 

använder skriftliga räknemetoder antingen ökar eller minskar väldigt lite men där det ändå 

ökar eller minskar med hundra procent eller mer. Valbara räknemetoder är den skriftliga 

räknemetoden som man i de flesta läroböcker ser genomgå denna process.    

 

I tre av läroböckerna (Matte direkt. Safari 3A/3B, 2011, och Tänk och räkna 3B, 2013) 

framkommer inga förändringar alls rörande det totala antalet sidor och uppgifter, antalet 

sidor och uppgifter med skriftliga räknemetoder, vilket räknesätt som antalet uppgifter med 

skriftliga räknemetoder använder, vilket talområde som uppgifterna ligger inom, vilken typ 

av skriftlig strategi som används samt hur ofta den används i läroböckerna och även hur 

målen beskrivs i läroböckerna. Detta betyder alltså att de läroböcker som gick i linje med 

Lpo94 även borde kunna gå i linje med Lgr11, i alla fall inom detta område som denna 

studie behandlar. Detta betyder också att dessa läroböcker inte kan anses vara reviderade 

läroböcker då ingen förändring har skett. 
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7.3. Sammanfattning av diskussion 
Tack vare studiens resultat kan jag nu urskilja vilka skriftliga räknemetoder som används, 

på vilket sätt samt hur ofta de används i de olika läroböckerna. Jag kan även urskilja inom 

vilket talområde och räknesätt som eleverna erbjuds att arbeta med skriftliga räknemetoder 

mycket, lite eller inte alls. Mer övergripande för denna studie är att jag nu även kan urskilja 

hur läroböckerna efter Lgr11 liknar eller skiljer sig åt inom samtliga delar i jämförelse med 

läroböckerna efter Lpo94 och på så sätt se vad läroboksförfattarna antingen har behållit, 

förändrat eller tagit bort utifrån innehållet ur sina reviderade läroböcker. Vad som däremot 

inte går att se från denna studie är hur och om dessa läroböcker används eller har använts 

praktiskt i skolklassrummet samt hur lärare och elever arbetar med de skriftliga 

räknemetoder som presenteras i läroböckerna. De utvalda läroböckerna för denna studie ska 

spegla kraven i respektive styrdokument, och trots att några läroböcker presenterar 

uppgifter med olika skriftliga räknemetoder så gör inte alla läroböcker det. Tillsammans 

presenterar alla läroböcker fyra olika skriftliga räknemetoder som kan användas för att lösa 

uppgifter på, men enskilt handlar det oftast bara om tre eller två olika skriftliga 

räknemetoder och i vissa fall endast en som i Tänk och räkna 3A, 2013, och Pixel 3B, 2015. 

Vad resultatet ytterligare visar är att oberoende på vilket styrdokument som styr så 

presenterar läroböckerna en dominerande aspekt av någon av de skriftliga räknemetoderna 

och i många fall ett dominerande räknesätt för den skriftliga räknemetoden. Det mest 

övergripande som alla resultaten av studien visar är att det inte verkar finnas någon typ av 

samstämmighet mellan läroboksförfattarna. De gör helt olika i hur de tolkar läroplanen och 

i vilken riktning de väljer att förändra de läroböckerna som ska gå i linje med Lgr11. I vissa 

läroböcker kan man se väldigt stora förändringar inom många områden som denna studie 

undersökte, i andra kan man se mindre förändringar inom färre områden och i vissa kan 

man inte så några förändringar inom något av de områden som denna studie undersökte. 

Men vad man ändå kan se är att oavsett hur läroböckerna efter Lpo94 är lika eller olika i 

jämförelse med de reviderade läroböckerna efter Lgr11 så speglar fortfarande alla 

läroböcker kraven i respektive styrdokument rörande skriftliga räknemetoder inom addition 

och subtraktion  

 

7.4. Förslag till vidare forskning 

Att studera hur olika läroböcker i grundskolan speglar kraven i respektive styrdokument 

utifrån hur skriftliga räknemetoder presenteras och används har visat sig vara en relevant 

forskning då det inte verkar existera så många liknande studier i Sverige. I relation till 

studiens tidigare forskning kan man se att många svenska vetenskapliga studier har 

undersökt väldigt liknande områden men också att de mest förhåller sig till gymnasiet 

istället för grundskolan. Här kan man ju fråga sig varför det är så? Kan det handla om att 

gymnasiet är ett mer väsentligt område att studera kring då det mycket handlar om en 

yrkesförberedande utbildning? Det är en intressant fråga men inget som går att svara på 

inom denna studie. Vad denna studie kan ge svar på är hur skriftliga räknemetoder finns 

representerade i de olika läroböckerna både före och efter införandet av Lgr11 och hur 

dessa läroböcker skiljer sig åt. Vad som däremot inte går att ge ett klargörande svar på är 

vad som är anledningen till den förändring man ser. Utifrån detta skulle det därför vara 

intressant ifall mer forskning görs kring läroböcker för elever i grundskolan, deras 

användning i undervisningen samt deras relation till läroplanen. Mer övergripande för 

denna studie skulle det även vara intressant att ta reda på varför läroboksförfattarna väljer 

att gå åt så olika håll utifrån vad de tycker är relevant att ha med i läroböckerna. Här skulle 

det därför behövas ytterligare studier så som intervjuer av läroboksförfattarna för att 

verkligen få ett klargörande svar på varför läroböcker förändras eller inte förändras så som 

de gör. 
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