
 

 
 
 
 

 
Institutionen för 
pedagogik, didaktik 
och utbildningsstudier. 
  
Självständigt arbete 2 
för grundlärare Fk–3, 
15 hp. 
 
HT 2022 

 

  

Förutsättningar för lärande av algoritmuppgifter 
En kvantitativ och kvalitativ studie av uppgifter med additions- och 
subtraktionsalgoritmer i matematikläromedel för årskurs 2 och 3 

 
 
 
 
Emilia Lind 
Frida Wahrby 

 Handledare: Johan Prytz 
  
 Examinator: Lars Madej 



 

Sammanfattning 
 
Studiens syfte är att undersöka förutsättningar för lärande av uppgifter med additions- och 
subtraktionsalgoritmer, utifrån CLT, Cognitive Load Theory, i läromedel från sex olika 
serier. Utifrån syftet har fyra forskningsfrågor utformats: ”Hur många olika nivåer av 
algoritmuppgifter i addition och subtraktion förekommer i de utvalda läromedlen för årskurs 
2 och 3?”, ”Hur många uppgifter av olika nivåer av algoritmuppgifter i addition och 
subtraktion förekommer i de utvalda läromedlen för årskurs 2 och 3?”, ”Hur ser 
progressionen av uppgifterna ut i respektive läromedelsserie och vilka förutsättningar för 
lärande medför detta utifrån ett CLT-perspektiv?” samt ”Hur skiljer sig förutsättningarna för 
lärande utifrån ett CLT-perspektiv mellan de olika läromedelsserierna?”. Studien utgår från 
en kvantitativ innehållsanalys med en kvalitativ inriktning, där sex läromedelsserier med fyra 
böcker ur respektive serie har analyserats: Favorit matematik, Matte Direkt Triumf, Prima 
matematik, Mitt i Prick matematik, Singma matematik samt Livet i mattelandet. Resultatet 
och analysen av studien visar att olika läromedelsserier, utifrån ett CLT-perspektiv, har olika 
förut-sättningar för elevers lärande av uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer. 
 
Nyckelord: Läromedelsanalys, algoritmuppgifter, Cognitive Load Theory, PUMP-projektet, 
addition, subtraktion. 
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1. Inledning 

Elevers matematikresultat är ett omdiskuterat ämne i den svenska skoldebatten. Vart fjärde år 
genomförs TIMSS, en internationell studie som mäter elevers kunskaper i matematik i 
årskurs 4 och 8. Den senaste TIMSS-studien, genomförd 2019, visade att Sveriges resultat i 
matematik låg under genomsnittet både för årskurs 4 och 8 jämfört med andra länder. 
Dessutom visade resultatet att svenska elever, både i årskurs 4 och 8, presterar sämre i tal-
uppfattning och aritmetik jämfört med statistik, algebra och geometri (Skolverket, 2020, ss. 
18, 29–30).  
 
Under vår egen skolgång var matematik inte ett ämne som intresserade oss på samma sätt 
som till exempel SO, svenska och estetiska ämnen. Ibland upplevde vi att vi inte fick det stöd 
vi behövde för att ta till oss nya begrepp och metoder. Det kan bero på många anledningar, 
men kan de matematikläromedel vi använde ha påverkat våra förutsättningar för lärande?  
 
Matematikkurserna under lärarutbildningen på Uppsala universitet gav oss nya perspektiv på 
matematik och väckte vårt intresse. Vi upplevde att matematik var bland de roligaste ämnena 
att undervisa i under våra VFU-perioder. Vi lade märke till hur centrala matematikböcker är i 
undervisningen på lågstadiet, till exempel eftersom eleverna kan arbeta både självständigt och 
tillsammans, samt genom läromedlet få en gemensam utgångspunkt. Under våra VFU-
perioder noterade vi också att de flesta lärare föredrar att använda läroböcker jämfört med 
digitala läromedel. I läroplanen framgår att läromedel ska vara av hög kvalitet och läromedel 
med hög kvalitet krävs för att elever ska kunna prestera och klara undervisningen (Lgr22, 
2022, s. 19; SOU, 2021, s. 72). Med anledning av vårt nyfunna intresse för matematik, samt 
de sjunkande resultaten i aritmetik, valde vi därför att genomföra en läromedelsanalys, där 
läromedel för årskurs 2 och 3 analyseras med fokus på delar av aritmetiken. På grund av 
begränsad tidsomfattning för studien valde vi uppgifter med algoritmer inom aritmetiken som 
fokusområde eftersom det är en av de matematiska strategier som introduceras på lågstadiet. 
Fokus på addition och subtraktion valdes eftersom de fyra räknesätten ligger till grund för all 
typ av matematik samt att svenska elevers resultat i aritmetik sjunker. Det är också intressant 
att undersöka om det finns en progression i och mellan läromedelsserierna och hur den 
progressionen ser ut. Progressionen av arbetsuppgifternas svårighetsgrad bör ske successivt, 
för att lärandet ska vara gynnsamt för eleverna (Sweller et al., 2011, s. 171). 
 
Denna studie handlar om matematik eftersom matematik är något som omger oss dagligen, 
och goda kunskaper i matematik behövs för att klara sig i samhället. Kvaliteten på 
matematikläromedel kan komma att påverka elevers framtid. 
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1.1 Tack  
Tack till vår handledare Johan Prytz som har inspirerat, hjälpt och stöttat oss med denna 
studie. Vi vill även tacka Uppsala universitet för fyra lärorika år på lärarutbildningen.  

1.2 Arbetsfördelning 

Frida Wahrby har haft huvudansvar för inledning, bakgrund och metod. Emilia Lind har haft 
huvudansvar för tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Resultat och analys har 
genomförts i två separata delstudier. Emilia Lind har ansvarat för resultat och analys av 
läromedelsserierna Prima matematik, Matte Direkt Triumf samt Favorit matematik, medan 
Frida Wahrby har ansvarat för resultat och analys av läromedelsserierna Singma matematik, 
Livet i mattelandet samt Mitt i Prick matematik. Detta beskrivs utförligare i metodkapitlet (se 
avsnitt 6.4). Diskussion samt konklusion har författats gemensamt. 
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2. Bakgrund 

I följande kapitel presenteras studiens bakgrund. Först redogörs för läroplanen samt 
taluppfattning och algoritmer för att skapa en överblick över studiens fokusområde. Därefter 
presenteras kritik mot algoritmuppgifter, definition av läromedel, likvärdighet i matematik-
undervisningen, för att förklara studiens relevans gentemot fokusområdet. Sedan följer en 
kortfattad förklaring av PUMP-projektet då studien utgår från PUMP:s matriser som 
analysverktyg. Avslutningsvis presenteras studiens didaktiska relevans. 

2.1 Läroplanen 
I Sverige utgår all undervisning i grundskolan från läroplanen och de ämnesspecifika 
kursplanerna. Det är utifrån dessa styrdokument som lärare planerar, genomför och 
utvärderar sin undervisning. I kursplanen för matematik står det att elever i matematik-
undervisningen bland annat ska få förutsättningar att utveckla en stark tilltro till sin egen 
matematiska förmåga (Lgr22, 2022, s. 54). Enligt kommentarmaterialet är det först då, när 
elever kan behärska olika metoder, begrepp eller beräkningsstrategier med säkerhet, som de 
kan sätta sig in i större, mer komplexa matematiska sammanhang (Skolverket, 2022a, s. 6). 
Skolverket menar därför att undervisningen i matematik bör ge eleverna ett flertal tillfällen 
att öva, repetera och automatisera sina kunskaper (Skolverket, 2022a, s. 6).  
 
Det centrala innehållet i kursplanen för matematik syftar till att ge lärare förståelse för vad 
undervisningen i olika ämnen är skyldig att behandla (Skolverket, 2022a, s. 10). Innehållet i 
matematik är uppdelat i sex olika kunskapsområden: ”Taluppfattning och tals användning”, 
”Algebra”, ”Geometri”, ”Sannolikhet och statistik”, ”Samband och förändring” samt 
”Problemlösning”. Under kunskapsområdet ”Taluppfattning och tals användning” menar 
läroplanen att elever i årskurs 1–3 bland annat ska utveckla förståelse för positionssystemet, 
de fyra räknesätten, metoder för beräkningar med naturliga tal samt skriftliga beräkningar. 
 
Inom aritmetiken, det vill säga den del av matematiken som behandlar beräkningar och de 
fyra räknesätten (Nationalencyklopedin, u.åa) ska eleverna kunna göra beräkningar genom att 
välja och använda lämpliga metoder (Skolverket, 2022a, s. 13). Med metoder menar 
Skolverket utvecklingsbara metoder, vilket innebär att metoderna är effektiva och 
generaliserbara i olika situationer (Skolverket, 2022a, s. 13). Styrdokumenten preciserar dock 
inte vilka typer av metoder eleverna ska lära sig. För att skapa en överblick över den del av 
aritmetiken som denna studien syftar till att undersöka, ges i kommande avsnitt en förklaring 
om vad taluppfattning och algoritmer innebär. 

2.2 Taluppfattning och algoritmer 
De flesta barn börjar tidigt förstå matematik och tycka att det är roligt. Innan de börjar skolan 
behärskar barn ofta siffrorna 0–9 och kan räkna på fingrarna. När barnen sedan börjar skolan 
är det därför viktigt att de har en korrekt förståelse för tal för att inte halka efter i 
matematikundervisningen när progressionen av svårighetsnivån på uppgifter ökar (Karlsson 
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och Kilborn, 2015, ss. 43–44). Under första året i lågstadiet lär sig eleverna huvudräkning, 
10-kamraterna, samt räknelagar såsom associativa lagen och kommutativa lagen. Senare i 
lågstadiet går eleverna vidare till att utföra beräkningar med algoritmer för att kunna beräkna 
tal där huvudräkning inte längre är tillräckligt (Karlsson och Kilborn, 2015, ss. 68–70; Lgr22, 
2022, s. 55).  
 
Ordet algoritm har sitt ursprung från den persisk-arabiska matematikern al-Khwarizmi som 
levde på 800-talet e. Kr (Twomey Fosnot och Dolk, 2019, ss. 197, 198). Al-Khwarizmis, 
skriftliga algoritm, ersatte abakusen, eller räkneramen, vilket är ett enkelt men begränsat 
räkneverktyg (Nationalencyklopedin, u.åb). Fördelarna med Al-Khwarizmis algoritm var 
många. Dels gjorde algoritmen det möjligt för en skriftlig representation av uträkningen, 
vilket gjorde att räknaren inte var tvungen att hålla beräkningen i huvudet. Dessutom gjorde 
den skriftliga algoritmen det möjligt att beräkna svårare och mer komplicerade tal där 
huvudräkning inte längre var tillräckligt (Twomey Fosnot och Dolk, 2019, ss. 197, 198).  
 
I dagens digitala samhälle styr algoritmer våra sociala medier, vilka filmer vi blir 
rekommenderade på streamingtjänster och vilken reklam vi får riktad till oss. Men vad är 
egentligen en algoritm? Algoritmer används främst inom matematik och programmering för 
lösa ett problem eller göra en beräkning utifrån förutbestämda instruktioner (National-
encyklopedin, u.åc). Löwing beskriver begreppet som “[...] en entydig beskrivning av 
handlingsregler som arbetar stegvis och ofta upprepar samma procedur” (Löwing, 2017, s. 
132). I skolan är algoritmräkning en matematisk metod där beräkningarna utgår från 
räknelagar och räkneregler, vilket Löwing beskriver som “räkna i uppställning” (Löwing, 
2017, s. 131). Elever tenderar att tycka att det är lättare att utföra uppgifter med 
additionsalgoritmer, då många upplever uppgifter med subtraktionsalgoritmer som svårare på 
grund av växlingar. Detta kan bero på att eleverna inte har tillräckligt med kunskaper om 
algoritmuppgifters uppbyggnad och att de blir osäkra när växlingar uppkommer eftersom det 
finns olika metoder för att utföra växlingar (Löwing, 2017, ss. 141–142).  
 
Denna studie undersöker uppgifter med algoritmer som involverar uppställningar i addition 
och subtraktion. I uppgifter innehållande additionsalgoritmer adderas två eller fler tal som 
exempelvis 49+32. Utifrån positionssystemet placeras ental och tiotal under varandra. 
Beräkningen börjar alltid med ental först, genom att beräkna deloperationen 9+2=11. Därefter 
placeras 11 som en etta under entalen och som en minnessiffra ovanför tiotalen. Slutligen 
adderas tiotalen 1+4+3=8 och åttan placeras under samtliga tiotal (Löwing, 2017, s. 133). 
Lånemetoden är den vanligaste metoden vid beräkning av uppgifter med subtraktions-
algoritmer, där ett tiotal växlas till tio ental (Löwing, 2017, s. 142). Vid beräkning av 
uppgifter med subtraktionsalgoritmer subtraheras två eller fler tal, exempelvis 54–39. Utifrån 
positionssystemet placeras ental och tiotal under varandra. Beräkningen börjar alltid med 
ental först, genom att beräkna deloperationen 4–9, vilket blir negativt. Då behöver ett tiotal 
växlas från femman till tio ental som placeras ovanför entalen. Därefter beräknas 10+4=14 
och 14–9=5. Femman skrivs under entalen. Slutligen subtraheras tiotalen 4–3=1 och ettan 
placeras under samtliga tiotal (Löwing, 2017, ss. 142–143).  
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Att lära sig räkna algoritmuppgifter kan ge en ökad förståelse för positionssystemets och 
decimalsystemets uppbyggnad eftersom talen måste placeras under varandra, exempelvis 
tiotal under tiotal och ental under ental. Dessutom kan algoritmuppgifter vara hjälpsamt vid 
elevers förståelse av att samma siffror kan ha olika värden, exempelvis i talen 257 och 65, där 
femman i 257 är ett tiotal, medan femman i 65 är ett ental. Vid beräkning av uppgifter med 
algoritmer lär sig elever att utföra övergångar från ental, till tiotal, till hundratal (Löwing, 
2017, s. 130). Trots algoritmuppgifters fördelar finns det viss kritik mot användandet av dessa 
i skolan, vilket presenteras i nästkommande avsnitt.  
 

2.3 Kritik mot algoritmuppgifter 
Algoritmuppgifter i skolan är ett omdiskuterat ämne där olika forskares åsikter skiljer sig åt. 
Karlsson och Kilborn menar å ena sidan att det finns många i Sverige som anser att 
algoritmuppgifter inte längre är nödvändigt eftersom beräkningarna kan göras med hjälp av 
miniräknare, men de pekar även på att andra internationella forskare, som Kilpatrick, anser 
att algoritmuppgifter kan ge en djupare förståelse för de räkneregler som en algoritmuppgift 
består av (Karlsson och Kilborn, 2015, ss. 71–72). Vidare menar Ljungblad att vid 
algoritmräkning kan en beräkning av ett tal utföras utan behöva räkna till mer än 20. Detta 
resulterar i en sämre förståelse för taluppfattning (Ljungblad, 2012, s. 149). Slutligen menar 
Ahlberg att nackdelen med algoritmräkning är att elevernas resonemangsförmåga om tal och 
dess värden uteblir. Vid algoritmräkning fokuserar istället eleverna på att sätta rätt siffror på 
rätt plats istället för att resonera självständigt. Algoritmräkning leder, enligt vissa, därför till 
en försämrad förståelse för problem inom matematiken och utvecklar heller inte elevernas 
tankegångar (Ahlberg, 2001, s. 65). Trots att denna studie inte fokuserar på att undersöka 
kritik mot algoritmuppgifter är det ändå relevant att belysa att det finns delade åsikter om 
värdet av och nyttan med algoritmuppgifter. Dessutom förekommer algoritmuppgifter som 
uppställning i stor utsträckning i matematik-läromedel på lågstadiet. För att skapa en 
överblick över läromedlets historia och likvärdighet i matematikundervisningen innehåller 
kommande avsnitt en beskrivning av detta. 
 

2.4 Läromedel och likvärdighet i matematikundervisningen 

När boktryckarkonsten uppfanns under 1500- och 1600-talet trycktes de första läroböckerna, 
vilka var katekesen samt grammatik- och matematikböcker. 1868 trycktes Läsebok för 
folkskolan som behandlade alla ämnen utom matematik. I samband med folkskolans 
införande under 1800-talet uppkom fler läroböcker avsedda för olika ämnen och årskurser 
(SOU, 2021, ss. 85–87). Sedan dess har läroböcker utvecklats och under 1990-talet var 
läroboken fortfarande central i undervisningen. I och med den pågående digitaliseringen, 
började skolor använda mer digitalt undervisningsmaterial för att sedan använda ännu mer 
digitala läromedel under 2000-talet (SOU, 2021, ss. 89, 92–93).  
 
År 1975 ändrades begreppet lärobok till läromedel, vilket även kan innefatta exempelvis 
skönlitteratur eller andra typer av material (Ammert, 2011, s. 17). Det finns däremot ingen 
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tydlig definition av vad begreppet läromedel innebär. Majoriteten av alla lärare och rektorer 
anser att läromedel är böcker eller digitala material som riktar sig till undervisning, utgivna 
av förlag. Det kan också finnas andra idéer om vad ett läromedel är, exempelvis att 
läromedlet ska överensstämma med läroplaner och kursplaner, vara sakligt och grundas på 
rådande forskning (SOU, 2021, ss. 67–68). Enligt läroplanen är det rektors uppgift att ansvara 
för att eleverna har tillgång till läromedel av god kvalitet, men det finns ingen tydlig 
beskrivning i läroplanen om exakt vad god kvalitet innebär (SOU, 2021, s. 65; Lgr22, 2022, 
s. 19).  Under en längre tid var staten skolans huvudman, varpå det fanns en statlig 
läromedelsgranskning. Efter 1991 avskaffades läromedelsgranskningen i samband med 
skolans kommunalisering (SOU, 2021, s. 91). Med anledning av den statliga läromedels-
granskningens avskaffande behöver lärare själva utföra granskningar för att kunna bedöma 
vilket läromedel som är bäst för undervisningen (Ammert, 2011, s. 17). 
 
I matematikämnet använder de flesta lärare enbart ett läromedel (Svensson, 2011, s. 305). 
Sverige är det EU-land där läromedel används mest i matematikundervisningen enligt den 
TIMSS-studie som genomfördes 2011 (Skolverket, 2012, s. 11). För att elever ska kunna 
prestera bra och klara skolan krävs läromedel med god kvalitet. Om läromedlen erhåller god 
kvalitet är det fördelaktigt att använda dessa i undervisningen. En fördel med att använda 
läromedel i undervisningen är att det skapar en tydlig progression, samtidigt som det bidrar 
till elevers kunskapsmässiga utveckling (SOU, 2021, s. 72). God kvalitet av läromedel är av 
extra betydelse då utbildningen i Sverige ska vara likvärdig. En likvärdig utbildning innebär 
inte att undervisningen ska bedrivas likadant på alla skolor, utan att den ska anpassas efter 
elevers olika förutsättningar och behov. Det betyder även att alla elever ska ha en likvärdig 
utbildning oavsett var i landet de bor eller vilken skola de går i (Lgr22, 2022, s. 6). Det är 
därför viktigt att alla läromedel i matematik är av god kvalitet för att elevers kunskaper och 
lärande inte ska variera på grund av lärares olika val av läromedel, speciellt eftersom 
läromedel i matematik används i stor utsträckning jämfört med i andra ämnen (SOU, 2021, s. 
147). Valet av läromedel är däremot inte alltid upp till varje lärare, utan på grund av 
ekonomiska besparingar eller beslut från rektorer och huvudmän, kan lärare inte alltid 
påverka valet av matematikläromedel. Om läromedelskvaliteten varierar, minskar lik-
värdigheten mellan skolor (SOU, 2021, ss. 262–263). I kommande avsnitt ges en förklaring 
av PUMP-projektet, vars matriser används som analysverktyg i denna studie. Matriserna 
används i denna studie för att kunna undersöka läromedlens kvalitet.  

2.5 PUMP-projektet 
Under 1973–1977 genomfördes PUMP-projektet, ett svenskt forskningsprojekt om 
matematikundervisning, vid Göteborgs universitet. PUMP står för ”Processanalyser av 
Undervisning i Matematik/Psykolingvistik” (Unenge, 1999, s. 93). Den svenska skolan hade 
under många år präglats av dåliga elevresultat i aritmetik, samt dåliga undervisningsmetoder 
(Prytz et al., 2022, ss. 4–5). Under denna tidsperiod tillkom även många nya läromedel och 
läromedelsförfattare (Prytz et al., 2022, s. 7). Projektet granskade därför bland annat dåtidens 
styrdokument samt existerande läromedel i matematik för att bilda en uppfattning om hur 
dessa var utformade (Prytz et al., 2022, s. 5).  
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Projektet utgick från en teori om kognitiv belastning samt relationen mellan arbets- och 
långtidsminnet. Forskarna bakom projektet menade att elevers arbetsminne inte bör 
överbelastas i undervisningen eftersom det kan leda till negativa konsekvenser för lärandet. 
Huvudsyftet med PUMP-projektet var att skapa diagnostiskt material i aritmetik, där 
algoritmuppgifter ingår, där projektet bland annat skapade matriser för varje räknesätt. Deras 
teori om kognitiv belastning och lärande av algoritmuppgifter stöddes av både teoretiska och 
empiriska undersökningar (Prytz et al., 2022, ss. 8, 36). Matriserna visar i vilken ordning 
uppgifter av olika svårighetsgrad bör förekomma i undervisningen för att minska den 
kognitiva belastningen på elevernas arbetsminne. Forskarna bakom projektet menar att elever 
bör ges träning och möjlighet till automatisering av enkla aritmetiska kunskaper innan de går 
vidare till mer komplexa uppgifter med flerstegsalgoritmer (Prytz et al., 2022, s. 8). PUMP-
projektet ansåg även att elever, utifrån teorin om kognitiv belastning, måste möta olika typer 
av uppgifter, där progressionen av svårighetsgrad sker successivt och tydligt. Om 
progressionen av uppgifter sker för snabbt, där elever tidigt möter många svåra uppgifter utan 
att ha fått tillräckligt med träning på enklare uppgifter, bör läromedlet inte användas (Prytz et 
al., 2022, s. 10). 
 
I denna studie används matriserna från PUMP-projektet som ett analysverktyg av den 
insamlade data. Detta beskrivs utförligare i metodkapitlet (se avsnitt 6.3). Matriserna skapade 
i PUMP-projektet har tidigare använts i en studie om uppgifter med multiplikationsalgoritmer 
i matematikläromedel (Prytz et al., 2022), vilket beskrivs tydligare i kapitlet om tidigare 
forskning (se avsnitt 3.3).   
 

2.6 Didaktisk relevans 
I detta avslutande avsnitt ges en beskrivning till varför studien har didaktisk relevans. 
Läroböcker är den vanligaste typen av läromedel som elever möter i undervisningen och som 
lärare arbetar med varje dag (Ammert, 2011, s. 17). I läromedel speglas den kunskap som 
samhället anser vara värd att lära ut (Karlsson, 2017, s. 49). Staten granskar inte läromedel 
längre eftersom läromedelsgranskningen avskaffades i samband med skolans kommun-
alisering som skedde 1991 (SOU, 2021, s. 91). Lärare måste därför själva utföra granskningar 
och avgöra vilket läromedel som lämpar sig bäst att använda i undervisningen (Ammert, 
2011, s. 17). Till följd av detta behöver lärare både ha kännedom om och verktyg för att 
kunna granska läromedel (Ammert, 2011, s. 17). Den TIMSS-studie som genomfördes 2011 
pekar på att Sverige är det land i EU som använder läromedel mest i matematik-
undervisningen (Skolverket, 2012, s. 11). Som nämnt tidigare i bakgrunden ska alla elever 
ges rätt till en likvärdig utbildning, och därför är det viktigt att granska läromedel didaktiskt. 
Denna studie hoppas därför kunna bidra med ökad kunskap om läromedels kvalitet för att 
vägleda lärare i sina didaktiska val av läromedel.  
 
Efter denna redogörelse om läroplanen, taluppfattning och algoritmer, kritik mot algoritm-
uppgifter, läromedel och likvärdighet i matematikundervisningen, PUMP-projektet, och som 
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nämnt i inledningen, att svenska elevers resultat i aritmetik sjunker, är det relevant att 
undersöka hur läromedel behandlar algoritmuppgifter i addition och subtraktion i årskurs 2 
och 3. Det är också intressant att undersöka hur progressionen skiljer sig, i och mellan de 
olika läromedelsserierna. För att kunna undersöka detta vidare behövs en presentation av den 
tidigare forskning som gjorts på området.  
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3. Tidigare forskning 

I följande kapitel redogörs för tidigare forskning inom det aktuella området. Kapitlet inleds 
med nationell och internationell forskning om läromedel i matematik, följt av nationell och 
internationell forskning om progression i matematik mellan årskurser. Avslutningsvis 
presenteras nationell och internationell forskning om lärande i matematik utifrån ett CLT-
perspektiv, Cognitive Load Theory. Varje avsnitt avslutas med ett resonemang om varför 
studien är relevant i förhållande till tidigare forsning.  
 

3.1 Nationell och internationell forskning om läromedel i matematik  
Läromedlet är den vanligaste utgångspunkten när lärare planerar, undervisar och utvärderar 
sin undervisning i matematik, både i Sverige och internationellt (Sievert, van den Ham och 
Heinze, 2021a, s. 4; Brändström, 2005, s. 1; Nurjanah och Retnowati, 2018, s. 1). Valet av 
matematikläromedel är därför av väsentligt intresse eftersom det har stort inflytande över hur 
undervisningen och ämnet presenteras för eleverna (Fagginger Auer, Hickendorff, van 
Putten, Béguin och Heiser, 2016, s. 155). Forskning om läromedel i matematik är ett relativt 
stort forskningsfält, där majoriteten av forskningen utgörs av jämförande läromedelsanalyser. 
Både nationella och internationella studier presenterade nedan, visar hur olika matematik-
läromedel inom samma årskurs tenderar att behandla matematiken olika, vilket ger 
konsekvenser för elevers lärande. Några av studierna presenterade nedan har även undersökt 
elevers prestation och hur dessa prestationer är kopplade till läromedlens design.  
 
I studien Are first graders’ arithmetic skills related to the quality of mathematics textbooks? 
A study on students’ use of arithmetic principles undersöker Sievert, van den Ham och 
Heinze fyra tyska läromedel i årskurs 1 för att fastställa läromedlens kvalitet i relation till 
elevers förutsättningar för att lära sig aritmetik. Läromedelskvaliteten bestämdes utifrån fyra 
dimensioner som speglar den kognitiva processen som krävs för att utföra uppgifterna 
(Sievert et al., 2021a, s. 4). Studien visade på stora skillnader mellan förlagens läromedel, där 
några av läromedlen visar på svaga möjligheter att lära ut aritmetiska principer, om inte 
läraren aktivt använder alternativa material i undervisningen (Sievert et al., 2021a, s. 9). 
Sievert et al. utförde även en sekundäranalys av det insamlade materialet i studien The role of 
textbook quality in first graders’ ability to solve quantitative comparisons: a multilevel 
analysis, vilket bekräftade stora skillnader mellan de olika läromedlen. Bland annat var det 
stora skillnader med avseende på uppgifternas design samt hur nya områden introducerades 
mellan de olika läromedlen. Dessutom visade studien att läromedlets kvalitet speglades i 
elevernas förmåga att utföra jämförelser i additions- och subtraktionsuppgifter (Sievert et al., 
2021b, s. 1426).  
 
Mauch och McDermott utförde en liknande jämförelseanalys där tre populära amerikanska 
läromedel i årskurs 3 studerades (Mauch och McDermott, 2007, s. 128). Studiens syfte var, i 
likhet med Sievert et al:s (2021a) forskning, att undersöka om och hur läromedlen främjar 
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elevers förståelse för matematik (Mauch och McDermott, 2007, ss, 127–128). Tre områden ur 
varje läromedel valdes ut och kategoriserades utifrån olika rubriker. Bland annat analyserades 
sidornas innehåll, vilket typ av språk som användes samt textens begriplighet (Mauch och 
McDermott, 2007, s. 128). I likhet med Sievert et al:s (2021a) studier, visade resultatet att de 
olika läromedlen presenterar matematik på olika sätt, vilket medför olika för- och nackdelar 
för elevernas lärande (Mauch och McDermott, 2007, s. 132). Några av läromedlen 
kritiserades bland annat för att innehålla för många bilder, diagram och tabeller, vilket 
forskarna menar kan medföra negativa effekter på lärandet eftersom intrycket blir för 
övermäktigt (Mauch och McDermott, 2007, s. 133).  
 
Även nationell forskning visar på liknande resultat. Norbergs studie Potential for Meaning 
Making in Mathematics Textbooks: A Multimodal Analysis of Subtraction in Swedish Year 1, 
menar att olika läromedel ger elever olika förutsättningar för lärande (Norberg, 2019, s. 60). 
Studien analyserar 40 uppgifter i 17 olika matematikböcker för årskurs 1 utifrån ett 
multimodalt perspektiv, med fokus på subtraktionsuppgifter. Läromedlen var både digitala 
och analoga (Norberg, 2019, s. 55). I likhet med studierna ovan visar analysen på stora 
skillnader i hur uppgifterna är utformade både mellan, men även inom, läromedel. Olika 
uppgifter kräver olika typer av läsning och tillvägagångssätt, vilket kräver stor komplexitet 
och kognitiv energi från elevernas sida. Resultatet visar på en negativ effekt på elevernas 
inlärningssituation (Norberg, 2019, s. 60).  
 
Denna studie studerar behandlingen av uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer i 
läromedel, samt progressionen inom området mellan årskurs 2 och 3, utifrån Cognitive Load 
Theory, CLT. Trots att forskningen presenterad ovan inte specifikt undersökt uppgifter med 
algoritmer, utgör deras resultat en intressant utgångspunkt för reflektion angående denna 
studies resultat och analys. Eftersom den svenska skolan strävar efter en likvärdig utbildning 
kan forskningen presenterad ovan ställa sig i konflikt till detta. Skolan är skyldig att ge alla 
elever en likvärdig utbildning, vilken kan bli svårt om läromedel i matematik ger elever olika 
förutsättningar för lärande. Dessutom saknas aktuell forskning om specifikt uppgifter med 
additions- och subtraktionsalgoritmer i matematikläromedel för lågstadiet. Som nämnt i 
inledningen har svenska elevers prestationer inom aritmetik, där uppgifter med algoritmer 
ingår, sjunkit de senaste åren. Att studera hur läromedel i skolans tidigare årskurser behandlar 
algoritmräkning kan bidra med kunskap om de sjunkande resultaten. Det finns därmed en 
kunskapslucka om hur uppgifter med algoritmer i lågstadiet behandlas, varpå studien har en 
vetenskaplig relevans och hoppas kunna fylla delar av den luckan.  
 

3.2 Nationell och internationell forskning om progression i läromedel  
Forskning om progression av uppgifter och läromedel i aritmetik mellan olika årskurser är 
förhållandevis begränsad. Därför var relevant forskning någorlunda svårt att hitta, speciellt 
relaterade till de årskurserna denna studie syftar till att undersöka. Nedan presenteras en 
svensk och en internationell studie vars resultat utgör intressanta reflektioner för denna 
studie.  
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Brändströms avhandling Differentiated tasks in mathematics textbooks: An analysis of the 
levels of difficulty syftar till att analysera tre läromedel i årskurs 7 för att undersöka 
progressionen mellan enklare och svårare uppgifter. Enligt Brändström tenderar läromedlet 
som används i klassrummet att sätta normen för svårighetsgraden av matematiken som lärs 
ut. Samtidigt innehåller elevgruppen en stor variation kunskaper och behov, där alla bör möta 
matematik som stimulerar lärande på deras nivå. Brändström menar därför att innehållet i 
läromedlen är en avgörande faktor för elevernas lärande, därav syftet med studien 
(Brändström, 2005, ss. 37, 39). Resultatet av forskningen indikerar att samtliga analyserade 
läromedel uppvisade brister i progressionen mellan enkla och svårare uppgifter. Medan 
läromedlen erbjöd svårare uppgifter, var progressionen av dessa för låg. Vidare menar 
Brändström att läromedel i matematik utgör en bra grund för undervisningen i relation till den 
kunskapen läroplanen syftar till att förmedla. Däremot bör lärare komplettera läromedlet med 
extra material för att elever i behov av större utmaningar ska tillgodoses detta (Brändström, 
2005, ss. 71, 35). I avhandlingen uppmanar Brändström till vidare forskning om uppgifter 
och progression i läromedel mellan olika årskurser (Brändström, 2005, s. 76). 
 
Internationell forskning om progression i läromedel visar andra resultat. Huang, Xiao, 
Webster, Howe och Lis undersöker aritmetik på lågstadiet, med speciellt fokus på förståelsen 
av den kommutativa lagen i årskurs 2. Elever i lågstadiets yngre åldrar kan generellt använda 
den kommutativa lagen när den presenteras i klassrummet, men det är svårt att avgöra om 
eleverna endast memorerat möjligheten att byta plats på termer eller om eleverna verkligen 
har förståelse för kommutativitet, menar forskarna. Huang et al. studerar därför elevers 
förståelse för den kommutativa lagen genom skriftliga tester hos 41 elever i årskurs 2 i 
Shanghai, med uppföljning i form av individuella intervjuer. Slutligen analyserades även 
läromedlen som användes av eleverna i årskurs 1 och 2 (Huang et al., 2022, ss. 597, 603). 
Resultatet visade att läromedlen i matematik hade en positiv effekt på elevernas lärande och 
prestation. Det fanns en tydlig progression mellan läromedel i årskurs 1 och 2 som tillät 
successiv utveckling och förståelse för hur den kommutativa lagen fungerar. Detta resulterade 
därför i att läromedlet hade en positiv effekt på elevernas lärande av det studerade området 
(Huang et al., 2022, ss. 602, 606). 
 
Som ovan nämnt är forskning om progression i läromedel i aritmetik relativt begränsad. 
Brändströms (2005) avhandling används, trots att den är 17 år gammal, eftersom den bidrar 
med kunskap inom det forskningsområde som denna studie intresserar sig för. Dessutom är 
nationell forskning på området förhållandevis liten, varpå Brändströms (2005) resultat är 
särskilt intressant att jämföra med denna studies resultat och analys. Medan Huang et al:s 
(2022) forskning visade på god progression av läromedel mellan årskurserna, fann 
Brändström (2005) stora brister i progressionen mellan enkla och svårare uppgifter i de 
undersökta läromedlen. Denna studie hoppas kunna bidra med jämförbara resultat som kan 
leda till en intressant diskussion kring progressionen av läromedel på lågstadiet. Eftersom 
progression av uppgifter inom matematik är ett någorlunda outforskat område, särskilt 
gällande algoritmuppgifter på lågstadiet, hoppas denna studie kunna bidra till att fylla en del 
av den tomma kunskapsluckan på området.  
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3.3 Nationell och internationell forskning utifrån ett CLT-perspektiv 
Slutligen förekommer även ett flertal studier som behandlar lärande av matematik utifrån ett 
CLT-perspektiv. Nedan beskrivs forskning av multimodala läromedels påverkan på 
arbetsminnet, följt av ett flertal studier på additions- och subtraktionsinlärning utifrån 
Cognitive Load Theory, CLT. Slutligen presenteras forskning om hur läromedel, publicerade 
under 1970, 1989 och 1990-talet, behandlade uppgifter med multiplikationsalgoritmer. Den 
studien bygger på forskning från PUMP-projektets studier om algoritmuppgifter i svenska 
läromedel på 1970-talet, vilket redogjorts för i bakgrunden. Däremot saknas nyare forskning 
om inlärningen av algoritmuppgifter, specifikt i skolans yngre åldrar, varpå denna studie kan 
bidra med ny forskning på området.  
 
Forskarna Nurjanah och Retnowati har undersökt ett matematikläromedel som används i 
årskurs 7 i indonesiska skolor utifrån Cognitive Load Theory, CLT (Nurjanah och Retnowati, 
2018, s. 1). Studiens syfte är att studera huruvida innehållet i läromedlet främjar elevers 
lärande, utifrån teorin om hur arbetsminnet fungerar. Läromedlets layout, användningen 
texter och bilder samt abstrakta symboler kan leda till negativ kognitiv belastning på 
arbetsminnet, vilket kan resultera i hämmande effekter på elevers lärande (Nurjanah och 
Retnowati, 2018, s. 1). Studien undersöker ett läromedel publicerat av den indonesiska staten, 
vilket är utformat från 2013 års läroplan (Nurjanah och Retnowati, 2018, s. 2). Läromedlet 
analyseras utifrån ett specifikt ramverk designat med hänsyn till CLT. Teorin avser att 
människans arbetsminne är begränsat, vilket måste tas i beaktning vid olika 
inlärningstillfällen (Nurjanah och Retnowati, 2018, s. 2). För att lärande ska ske måste 
arbetsminnets hantering av information automatiseras. Om elevernas arbetsminne 
överbelastas vid ett lärtillfälle, det vill säga att informationen blir övermäktig, kommer 
undervisningen inte resultera i önskvärd grad av lärande (Nurjanah och Retnowati, 2018, ss. 
2–3). Resultatet av studien visar att det undersökta läromedlet innehöll flera negativa 
kognitiva belastningar som kan försvåra elevers förståelse av innehållet. Till exempel 
användes bilder och text för att förklara samma sak, vilket Nurjanah och Retnowati menar är 
negativt. Om eleverna redan fått en förklaring av arbetsmomentet i skriftlig form, orsakar 
bilden onödig information som blir en kognitiv belastning för arbetsminnet. Även tabeller, 
grafer och långa textavsnitt förekom i stor utsträckning, vilket forskarna menar kan ha en 
negativ påverkan på elevers inlärning (Nurjanah och Retnowati, 2018, s. 7). Resultatet visar 
därmed på läromedlets bristande hänsyn till elevers begränsade arbetsminne (Nurjanah och 
Retnowati, 2018, s. 9).  
 
Ding, Liu, Liu, Wang, Zhen och Jiang bidrar med liknande resultat i studien Effects of 
Working Memory, Strategy Use, and Single-Step Mental Addition on Multi-Step Mental 
Addition in Chinese Elementary Students. I likhet med Nurjanah och Retnowati (2018) 
studerar Ding et al. (2019) elevers presentation utifrån den kognitiva belastningsteorin, CLT. 
Medan Nurjanah och Retnowati (2018) analyserar läromedel, analyserar Ding et al. (2019) 
elevers förmåga att hantera huvudräkningsuppgifter i addition, med specifik fokus på enkla 
och flerstegsadditioner. Ding et al. utförde två studier på 40 elever i årskurs 3, respektive 43 
elever i årskurs 4 (Ding et al., 2019, ss. 6, 9). Eleverna var slumpvist utvalda från två 
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kinesiska skolor. Syftet med studierna var att studera elevers kognitiva belastning av 
arbetsminnet genom olika additionsuppgifter. Deltagarna utförde bland annat 
huvudräkningsuppgifter av enkla och flerstegsadditioner, exempelvis 4+3 respektive 4+3+6, 
där svaren besvarades muntligt, varpå responstider mättes och svaret rättades av en dator. 
Deltagarna fick även bedöma korrektheten av ekvationer samtidigt som de hade i uppgift att 
memorera enskilda siffror i beräkningen (Ding et al., 2019, s. 6).  
 
Resultatet av studien överensstämmer med tidigare forskning om den kognitiva belastningen 
för arbetsminnet vid matematiska problem. Automatiseringen av enkla matematiska fakta, 
exempelvis 3+4, är, enligt studien, den mest effektiva strategin för att klara av mer komplexa 
matematiska beräkningar (Ding et al., 2019, s. 10). Med utgångspunkt i CLT menar forskarna 
att elever som saknar automatisering för enkla additioner får en mycket högre belastning på 
arbetsminnet vid komplexa tal, vilket kan försvåra deras inlärning. I likhet med Nurjanah och 
Retnowatis (2018) forskning visar studien på vikten av att inte överbelasta arbetsminnet 
eftersom det kan få negativa effekter på inlärningen av matematik (Ding et al, 2019, s. 10; 
Nurjanah och Retnowati, 2018, s. 9). 
 
Forskarna ställer sig kritiska till huruvida resultaten är generaliserbara till övriga länder och 
hänvisar till den kinesiska skolans höga standard av automatiserade matematikkunskaper på 
lågstadiet (Ding et al., 2019, s. 10). Resultatet av forskningen samt deras teoretiska utgångs-
punkt är dock intressant för denna studie eftersom även den utgår från CLT. Trots att denna 
studie är en läromedelsanalys, i likhet med Nurjanah och Retnowatis (2018) studie, är Ding et 
al:s (2019) resultat intressant att diskutera mot resultatet och analysen av denna studie.  
 
Den kognitiva belastningsteorin används även i van Lieshouts och Xenidou-Dervous 
forskning av den kognitiva belastningen på elever vid lösning av additions- och 
subtraktionsuppgifter i årskurs 1 (van Lieshouts och Xenidou-Dervou, 2018, s. 41). Eftersom 
lågstadieelevers förmåga i läs- och ordförståelse varierar, används ofta bilder för att förklara 
uppgifter (van Lieshouts och Xenidou-Dervou, 2018, s. 40). Bilderna representerar ofta 
någon typ av förändring, där antalet av någonting ökar respektive minskar (van Lieshouts och 
Xenidou-Dervou, 2018, s. 41). I likhet med Ding et al:s (2019) studie, undersöker van 
Lieshout och Xenidou-Dervou (2018) belastningen av arbetsminnet hos elever genom olika 
tester. 60 nederländska elever i årskurs 1 valdes ut slumpmässigt. Studien bestod av tre 
individuella tester där deltagarnas uppgift var att skriva rätt beräkning till bilden, exempelvis 
3+2=5. Auditiv information i kombination med bilderna presenterades även under några av 
uppgifterna (van Lieshouts och Xenidou-Dervou, 2018, ss. 43–44). Resultatet av studien 
visade att eleverna hade större svårighet att utföra uppgifter där det skedde en minskning, 
exempelvis där bilderna visade 4 fåglar på en sten där 3 flög iväg. Enligt CLT är orsaken att 
uppgifter där det sker en minskning kräver en högre kognitiv belastning. Dessutom visade 
resultatet att elevernas prestationer ökade i de uppgifter där auditiv och visuell information 
kombinerades (van Lieshouts och Xenidou-Dervou, 2018, ss. 48, 50). Resultatet 
överensstämmer med Ding et al:s (2019) samt Nurjanah och Retnowatis (2018) studier, där 
en ökad kognitiv belastning på arbetsminnet är negativt för inlärningen (Ding et al., 2019, s. 
10; Nurjanah och Retnowatis, 2018, s. 9). 
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Slutligen är även Prytz, Ahl och Jankvists forskning An Innovation’s Path to Mathematics 
Textbooks: A Retrospective Analysis of the Successful Scaling of the Swedish PUMP Project 
av intresse. Studien undersöker hur nya innovationer och idéer inom matematiken kan 
implementeras i undervisningen genom exempelvis läromedel (Prytz et al., 2022, s. 9). 
Specifikt undersöker forskarna hur uppgifter och undervisningen av aritmetik förändrades i 
läromedel från 1970-, 1980- och 1990-talet som ett resultat av det svenska PUMP-projektet, 
vilket redogörs för i bakgrunden. I likhet med Ding et al:s (2019) samt Nurjanah och 
Retnowatis (2018) forskning, menade PUMP-projektet, redan på 1970-talet att det är 
gynnsamt för elever att automatisera enkla beräkningar innan de övergår till svårare, mer 
komplexa algoritmer (Prytz et al., 2022., s. 8; Ding et al., 2019, s. 10; Nurjanah och 
Retnowatis, 2018, s. 9). 
 
Prytz et al:s studie består både av läromedelsanalyser och intervjuer. För relevansen av denna 
studie kommer följande stycke endast fokusera på analysen av matematikläromedel. Studien 
analyserade 26 läromedel i matematik publicerade mellan 1970 och 1993, med fokus på 
uppgifter innehållande multiplikationsalgoritmer. Syftet med undersökningen var att göra en 
jämförelseanalys mellan böcker som publicerats innan och efter PUMP-projektet för att se 
hur resultatet av rapporten påverkat riktlinjer för hur läromedel innehållande aritmetik bör se 
ut (Prytz et al., 2022, s. 14). Multiplikationsmatriserna skapade av PUMP-projektet användes 
för kodning av data, där uppgifternas svårighetsgrad identifierades och åtskildes för att 
undersöka progressionen mellan enklare och svårare uppgifter (Prytz et al., 2022, s. 15). 
Resultatet visade att ett flertal av läromedlen publicerade efter PUMP-rapporten hade 
påverkats av projektets idéer om hur aritmetikuppgifter bör användas i läromedel, speciellt 
uppgifter innehållande svårare multiplikationsalgoritmer (Prytz et al., 2022, s. 28). PUMP-
projektets idéer om inlärning av aritmetik hade alltså fått spridning i läromedel.  
 
Prytz et al. (2022) studerar PUMP-projektets effekter på läromedelsindustrin, medan denna 
studie syftar till att undersöka förutsättningar för lärande i addition och subtraktion i olika 
läromedelsserier utifrån CLT. Trots detta har metoden för kodning av data inspirerats av 
denna artikel. Dessutom är Prytz et al:s (2022) resultat intressant att jämföra med denna 
studie för att se huruvida PUMP-projektets idéer om hur aritmetikuppgifter bör vara 
utformade lever kvar i dagens läromedel. Som nämnt ovan finns flera studier som undersöker 
lärande av matematik utifrån ett CLT-perspektiv. Med undantag av Prytz et al:s (2022) studie 
om uppgifter med multiplikationsalgoritmer, samt PUMP-projektet presenterat i bakgrunden 
som utfördes på 1970-talet, är forskningsområdet av användandet av uppgifter med additions- 
och subtraktionsalgoritmer i läromedel på lågstadiet i Sverige nästintill obefintligt. Denna 
studie hoppas därför kunna bidra med ny kunskap om läromedels förutsättningar för lärande 
av uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer, utifrån ett CLT-perspektiv.  
 
Utifrån den tidigare forskning som finns på området, behövs en genomgång av denna studies 
teoretiska utgångspunkt, CLT. 
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4. Teoretiska utgångspunkter  

I följande kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkt, Cognitive Load Theory, CLT. 
Därefter definieras och förklaras begrepp som är centrala för teorin, såsom kunskap, arbets- 
och långtidsminne, kognitiva scheman samt progression. Kapitlet avslutas med en kritisk 
reflektion kring teorin.  

4.1 Cognitive Load Theory 
Cognitive Load Theory, CLT, utvecklades på 1980-talet av John Sweller, en australiensisk 
forskare med fokus på pedagogisk psykologi (Sweller, Ayres och Kalyuga, 2011, ss. 52–53). 
Teorin bygger på den amerikanska psykologen George Miller. Enligt Millers teori om 
arbetsminnets begränsade kapacitet, kan människans arbetsminne endast behandla mellan 
fem till nio informationsbitar samtidigt (Säljö, 2015, s. 40). CLT utgår från arbetsminnets 
begränsade kapacitet samt lagringen av information i långtidsminnet. Sweller et al. menar att 
överbelastning av arbetsminnet i undervisningssituationer resulterar i negativa konsekvenser 
för elevers lärande (Sweller et al., 2011, ss. 52–53). Senare forskning på området har bidragit 
med metoder för att mäta mental ansträngning, vilket ger indikationer på uppgifters kognitiva 
belastning. CLT baseras på mänsklig kognitiv arkitektur, ett system som behandlar 
information i hjärnan. Den kognitiva arkitekturen består av fem principer som relaterar till 
undervisningen i skolan och inhämtande av sekundär kunskap, som exempelvis matematik 
(Sweller et al., 2011, ss. 51, 237). Syftet med teorin är att bidra med riktlinjer för 
instruktionsdesign, det vill säga hur information bör presenteras för eleverna i exempelvis 
läromedel eller annat under-visningsmaterial för att underlätta inhämtandet av kunskap 
(Sweller et al., 2011, s. VII). Vid skapandet av undervisningsmaterial och inlärningstillfällen 
måste arbetsminnets begränsade kapacitet tas hänsyn till (Sweller et al., 2011, s. 55).  

4.2 Olika typer av kunskap  
Enligt Sweller et al. finns det två typer av kunskaper människan kan förvärva, biologiskt 
primära kunskaper respektive biologiskt sekundära kunskaper (Sweller et al., 2011, s. 3). 
Inlärningen av primära kunskaper sker automatiskt, exempelvis att kunna känna igen och 
urskilja röster och ansikten eller kunskaper om hur grundläggande sociala interaktioner 
mellan människor går till (Sweller et al., 2011, ss. 3–4). Sekundära kunskaper däremot, 
kräver någon typ av aktiv inlärning eller undervisning, vilket ofta sker i skolans miljö. 
Exempelvis att läsa, skriva eller utföra matematiska beräkningar (Sweller et al., 2011, s. 6). 
Inlärningen av sekundära kunskaper sker inte automatiskt utan kräver stor ansträngning och 
övning hos elever, vilket belastar arbetsminnet (Sweller et al., 2011, s. 7). 

4.3 Arbets- och långtidsminne 
Människans minne kan kategoriseras i arbets- och långtidsminne (Sweller et al., 2011, s. 18). 
Vid inlärning av ny kunskap bearbetas informationen först av arbetsminnet innan det överförs 
till långtidsminnet (Bentley och Bentley, 2016, s. 11). Långtidsminnet bevarar lager av 
information som gör att vardagliga förmågor som att läsa en bok, skriva på tangentbord eller 
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cykla till skolan ses som enkla och självklara, när det egentligen är mycket komplexa 
aktiviteter som kräver fler steg för att utföras. Informationen av aktiviteterna har bearbetats i 
arbetsminnet så pass att aktiviteten nu är automatiserad (Sweller et al., 2011, s. 18). Sweller 
et al. menar att skillnaden mellan en nybörjare och en expert är hur väl dennes kunskaper och 
färdigheter har lagrats i långtidsminnet, oavsett om det gäller att spela schack, att cykla eller 
utföra en matematisk beräkning (Sweller et al., 2011, ss. 19–20). Huruvida en elev kan lösa 
enkla eller komplexa algoritmuppgifter i addition och subtraktion handlar således om hur 
mycket träning eleven fått. Ju mer träning en elev erhåller, desto mer bearbetas kunskaperna, 
varpå de sedan automatiseras i långtidsminnet.  
 
Medan långtidsminnet har oändligt med kapacitet, är arbetsminnet mycket begränsat och kan 
endast processa mellan fem till nio olika typer av information samtidigt (Östergren, 2020, s. 
21; Säljö, 2015, s. 40). Dessutom är kapaciteten av arbetsminnet lägre hos barn än hos vuxna 
(Östergren, 2020, s. 20). Elever som bearbetat aritmetiska fakta till den grad att in-
formationen är lagrad i långtidsminnet, är kapabla att utföra mer komplexa matematiska be-
räkningar, exempelvis uppgifter med flerstegsalgoritmer, eftersom belastningen på arbets-
minnet minskar (Bentley och Bentley, 2011, s. 54). Enligt Bentley och Bentley menar 
forskare att bristande kunskaper i aritmetik är ett resultat av att informationen inte bearbetats 
tillräckligt i arbetsminnet för att sedan lagras i långtidsminnet (Bentley och Bentley, 2011, s. 
54). 
 
Sweller et al. menar att relationen mellan arbets- och långtidsminnet utgör grunden för CLT 
(Sweller et al., 2011, s. 53). Arbetsminnets begränsningar måste ges hänsyn till vid inlärning 
av ny information, exempelvis matematik (Sweller et al., 2011, s. 55). Det är alltså av yttersta 
vikt att elever möter många övningar av samma svårighetsnivå så att kunskaperna 
automatiseras innan de går vidare till mer komplexa problem. Inom läran av 
algoritmuppgifter innebär det exempelvis att elever först får möta många uppgifter utan 
tiotalsövergångar och minnessiffror innan de går vidare till uppgifter som innehåller dessa.  

4.4 Kognitiva scheman och progression 
En viktig aspekt inom CLT är teorin om kognitiva scheman. Ett schema kan förklaras som en 
kognitiv struktur eller mönster i hjärnan som kategoriserat information och erfarenheter som 
gör att vi uppfattar världen på ett visst sätt. Långtidsminnet består av oändligt många 
kognitiva scheman, och enligt Sweller et al. är det dessa scheman som bestämmer hur vi 
bearbetar inkommande information (Sweller et al., 2011, s. 22). När vi exempelvis lär oss en 
matematisk strategi för att lösa en beräkning, skapar detta ett schema för problemlösning i 
långtids-minnet. Detta schema, som innehåller en strategi, kan utnyttjas vid senare tillfälle 
när vi ska lösa liknande uppgifter. Om elever automatiserar användningen av enkla 
algoritmuppgifter kan denna kunskap alltså underlätta inlärningen av svårare 
algoritmuppgifter som innehåller minnessiffror och tiotalsövergångar. Kognitiva scheman 
frigör belastning från arbetsminnet som istället kan fokusera på hanteringen av 
algoritmuppgifter, snarare än räkneregler (Sweller et al., 2011, s. 23). 
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Medan matematiska regler och strategier är viktiga, exempelvis att term + term = summa, 
betonar Sweller et al. att dessa kunskaper saknar betydelse om elever inte får öva på 
matematikproblemet åtskilliga gånger, tills dess att informationen har bildat ett kognitivt 
schema som bevaras i långtidsminnet. Först då blir inlärningen av matematikfärdigheter 
effektiv och lärorik (Sweller et al., 2011, s. 24).  
 
Med hänsyn till arbetsminnets begränsade kapacitet, samt hur informationen lagras i 
kognitiva scheman i långtidsminnet, menar Sweller et al. att det måste ske en progression av 
arbetsuppgifter för att lärandet ska vara gynnsamt för eleverna, där man successivt ökar nivån 
av svårighetsgrader (Sweller et al., 2011, s. 171). Utifrån CLT är designen av läromedel 
väsentlig för vilken typ av kognitiv belastning uppgifterna utsätter eleverna för. Om 
progressionen av uppgifter sker för snabbt och eleverna inte hunnit skapa kognitiva scheman, 
för exempelvis algoritmuppgifter, kommer arbetsminnet vara upptaget med att både hålla 
information samtidigt som eleverna bearbetar annan information. Exempelvis att eleverna 
försöker minnas reglerna för algoritmuppgifter samtidigt som de räknar ut svaret på 
additionen. Den höga belastningen på arbetsminnet har en negativ effekt på elevers möjlighet 
att skapa kognitiva scheman som kan bevaras i långtidsminnet, varpå lärsituationen blir 
ogynnsam för eleverna (Sweller et al., 2011, s. 219).  

4.5 Kritisk reflektion kring teorin 
Cognitive Load Theory är en av många teorier inom utbildningsväsendet. Som med alla 
teorier är det viktigt att förhålla sig kritisk.  
 
Vissa kritiker menar att elevers förmåga till lärande beror på fler aspekter än arbetsminnets 
begränsade kapacitet. Exempelvis finns det stora individuella skillnader, där elevers sociala 
och emotionella mognad kan påverka inlärningens effekt. Dessutom spelar elevers 
uppmärksamhetsförmåga stor roll vid lösandet av uppgifter, oavsett om de redan förvärvat 
matematiska metoder och strategier som behövs för att lösa uppgiften, eller om de ska lära sig 
någon nytt. Slutligen kan själva inlärningssituationen påverka lärandet negativt, oavsett hur 
bra inlärningsmaterialet är designat, exempelvis beroende på arbetsro, elevers motivation 
eller intresse för ämnet eller elevers relation till läraren (Huntington Research School, 2019). 
 
För lärare är dessa aspekter viktiga att ha i åtanke vid reflektion och planering av under-
visning. Att enbart presentera material med utgångspunkt i CLT kommer eventuellt inte i sig 
främja lärande. Syftet med Cognitive Load Theory är främst att väcka kunskap om arbets- 
och långtidsminnets funktion för inlärningen, för att i sin tur kunna skapa riktlinjer för hur 
undervisning och undervisningsmaterialet bör utformas för att främja lärande hos eleverna 
(Sweller et al., 2011, s. VII). I kombination med ovan nämnda aspekter har teorin, trots 
kritiken, visat sig vara gynnsamt för elevernas lärande vid användning av arbetsmaterial.  
 
Utifrån bakgrund, tidigare forskning och den teoretiska utgångspunkten, samt kunskaps-
luckan som denna studie önskar fylla, har studiens syfte och forskningsfrågor utformats.  
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5. Syfte och forskningsfrågor 

Tidigare forskning om läromedel i matematik indikerar att det finns en kunskapslucka 
angående läromedels tillämpning av uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer på 
lågstadiet. Denna studie hoppas kunna fylla en del av den luckan för att underlätta det 
didaktiska valet av läromedel i matematik för lågstadielärare. Det är därför relevant att 
undersöka algoritmuppgifter i addition och subtraktion, samt progressionen av uppgifternas 
svårighetsgrad, i och mellan olika läromedelsserier. Studiens syfte är att undersöka förut-
sättningar för lärande av uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer, utifrån CLT, 
Cognitive Load Theory, i läromedel från sex olika serier. Syftet uppfylls genom en 
läromedelsanalys med utgångspunkt i CLT, där sex läromedelsserier i matematik för årskurs 
2 och 3 analyseras.  
 
Utifrån CLT är progressionen av uppgifternas svårighetsgrad centralt för lärandet, där en 
successiv ökning av svårighetsgraden är nödvändig för att undervisningen ska resultera i 
lärande för eleverna (Sweller et al., 2011, s. 171). Arbetsminnets begränsade kapacitet gör att 
elever måste få tillräckligt med övning av en viss typ av uppgifter innan kunskapen har 
automatiserats och lagrats i långtidsminnet, innan uppgifternas svårighetsgrad kan öka 
(Sweller et al., 2011, s. 55). Genom att undersöka progressionen av läromedelsseriernas 
algoritm-uppgifter i addition och subtraktion kan syftet att undersöka förutsättningar för 
lärande, utifrån CLT, besvaras.  
 
Studiens syfte har delats upp i följande forskningsfrågor: 
 

1. Hur många olika nivåer av algoritmuppgifter i addition och subtraktion förekommer i 
de utvalda läromedlen för årskurs 2 och 3? 

2. Hur många uppgifter av olika nivåer av algoritmuppgifter i addition och subtraktion 
förekommer i de utvalda läromedlen för årskurs 2 och 3? 

3. Hur ser progressionen av uppgifterna ut i respektive läromedelsserie och vilka 
förutsättningar för lärande medför detta utifrån ett CLT-perspektiv? 

4. Hur skiljer sig förutsättningarna för lärande utifrån ett CLT-perspektiv mellan de 
olika läromedelsserierna? 
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6. Metod 

I följande kapitel presenteras studiens urval och avgränsningar, material, metodval, 
analysmetod, genomförande, tolkningsregler samt en kritisk reflektion kring metoden. 
Avslutningsvis redogörs för studiens validitet och reliabilitet samt etiska överväganden.  

6.1 Urval och avgränsningar 
Uppsala universitetsbibliotek Blåsenhus besöktes för att kunna undersöka vilka läromedels-
serier i matematik för årskurs 2 och 3 som fanns tillgängliga. Urvalet kan anses som ett 
bekvämlighetsurval då biblioteket är ett närbeläget bibliotek (Bryman, 2018, ss. 243–244). 
Biblioteket har i första hand gjort ett urval av vilka läromedel i matematik som används i 
skolor och därav relevanta att köpa in. Då syftet med studien är att undersöka förutsättningar 
för lärande av uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer, samt progressionen av 
uppgifternas svårighetsgrad, i och mellan olika matematikläromedel i årskurs 2 och 3, är 
materialet avgränsat att analysera algoritmuppgifter i addition och subtraktion i årskurs 2 och 
3. Uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer i form av uppställning valdes 
eftersom dessa räknesätt utgör grunden för eleverna innan de övergår till uppgifter med 
multiplikation- och divisionsalgoritmer. För att kunna besvara studiens syfte och forsknings-
frågor behövdes flera läromedelsserier väljas ut. Läromedelsserierna behövde innehålla både 
uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer. Totalt hittades läromedel från sju olika 
läromedelsförlag i årskurs 2 och 3. För att ta reda på vilka av läromedelsserierna som används 
mest i skolorna kontaktades samtliga förlag via telefon. Dessa förlag var Sanoma, Natur & 
Kultur, Gleerups, Majema, Studentlitteratur, Liber och Bonnier. Inga av förlagen kunde ge ut 
någon försäljningsstatistik av läromedel i matematik. Däremot svarade Studentlitteratur att 
deras läromedelsserie Favorit matematik är populärast, medan Liber svarade att de satsar på 
Livet i mattelandet, därför valdes dessa läromedelsserier ut först. Slutligen valdes fyra 
läromedelsserier av de övriga förlagen ut, Prima matematik från Gleerups, Matte Direkt 
Triumf från Sanoma, Singma matematik från Natur & Kultur, samt Mitt i prick matematik 
från Majema. Urvalet av läromedel i matematik är målstyrt, vilket innebär att materialet kan 
besvara studiens syfte och forskningsfrågor (Bryman, 2018, s. 498). 
 
Trots att studien genomfördes hösten 2022, samtidigt som den nya läroplanen Lgr22, började 
gälla, utgår de analyserade läromedlen från Lgr11. Urvalet gjordes främst utifrån de 
läromedel som fanns tillgängliga på Uppsala universitetsbibliotek Blåsenhus vid tillfället av 
urval, varpå läromedel i matematik med utgångspunkt i Lgr22 ännu inte fanns tillgängliga. 
Skillnaderna mellan Lgr11 och Lgr22:s kursplaner i matematik är inte så stor att läromedlen 
bör ha påverkats nämnvärt. I det centrala innehållet för taluppfattning och tals användning för 
årskurs 1–3, där aritmetik och algoritmuppgifter ingår, har inga större förändringar skett. I 
Lgr22, likt Lgr11, framgår att eleverna ska lära sig de fyra räknesättens egenskaper, samt 
metoder för skriftliga beräkningar, där algoritmuppgifter ingår (Skolverket, 2022b, s. 5). 
Eftersom studien inte syftar till att jämföra innehållet i läromedlen med kursplanen i 
matematik, är valet av att analysera läromedel med utgångspunkt i Lgr11 inte avgörande för 
studiens syfte.  
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6.2 Material  
Det analyserade materialet presenteras i bilaga 1.  

6.3 Metodval 
Studien utgår från en kvantitativ innehållsanalys med en kvalitativ inriktning. Thurén menar 
att kvantitativ och kvalitativ metod inte står i motsats till varandra utan kompletterar varandra 
(Thurén, 2019, s. 118). I en kvantitativ innehållsanalys behöver innehållet i materialet tolkas, 
för att sedan placeras in i kategorier och räknas (Esaiasson et al., 2017, s. 199). Kvantitativ 
innehållsanalys är till fördel när man vill veta hur regelbundet olika kategorier förekommer 
eller hur stort utrymme olika kategorier får i ett material (Esaiasson et al., 2017, s. 198). 
Därför är en kvantitativ innehållsanalys relevant för denna studie då räkning av antal 
algoritmuppgifter i addition och subtraktion kommer ske för att sedan kategoriseras utifrån 
svårighetsgrad. Kvalitativ forskning fokuserar på tolkning snarare än siffror (Bryman, 2018, 
s. 454). En kvalitativ inriktning är relevant för att kunna analysera, tolka och dra slutsatser 
utifrån studiens resultat. Studien använder CLT som teoretisk utgångspunkt för att analysera 
resultatet. Esaiasson et al. menar att en kvalitativ inriktning är till fördel när likheter och 
skillnader mellan olika material ska jämföras (Esaiasson et al., 2017, ss. 212–213). För att 
kunna undersöka progressionen i och mellan de olika läromedelsserierna samt kunna dra 
slutsatser om likheter och skillnader är en kvalitativ inriktning nödvändig. Progression 
innebär utveckling, och för att kunna undersöka om det sker en progression i 
läromedelsserierna samt hur progressionen sker, måste ett flertal böcker ur samma serie 
undersökas (Ammert, 2011, s. 214). Progressionen av uppgifterna som studeras är innehållet, 
det vill säga uppgifternas svårighetsgrad i och mellan böckerna i årskurs 2 och 3 (Ammert, 
2011, s. 214). Uppgifternas svårighetsgrad måste ökas successivt för att kunskaper ska 
utvecklas, samt att uppgifterna även bör överensstämma med elevernas ålder (Ammert, 2011, 
s. 214). Sex olika läromedels-serier bestående av fyra böcker vardera analyseras för att kunna 
undersöka progressionen. Dock analyseras inte fyra böcker i alla serier eftersom vissa böcker 
inte innehöll algoritm-uppgifter, varken i addition eller subtraktion. Avsaknandet av 
algoritmuppgifter i flertalet böcker diskuteras i analysen.  
 
Studien använder PUMP-matriserna, nämnda i bakgrunden, som analysverktyg för att kunna 
tolka det insamlade materialet. PUMP-projektet skapade matriser för de fyra räknesätten 
addition, subtraktion, multiplikation och division. Dessa matriser är baserade på samma idéer 
som CLT. Syftet med matriserna var att skapa ett diagnostiskt material som kunde användas 
för att avgöra svårighetsgraden av uppgifter i aritmetik och algoritmer (Unenge, 1999, s. 93). 
Johnsson, Kilborn och Lundin, forskarna bakom projektet, menar även att matriserna kan 
användas för att diagnostisera elevers aritmetiska kunskaper samtidigt som de kan användas 
för att förbättra undervisningen (Johnsson et al., 1977, s. 2). PUMP-matriserna är utformade i 
ett rutnät där algoritmuppgifters svårighetsgrad ökar ju längre till höger, samt ju längre nedåt 
i rutnätet, uppgiften kategoriseras (Johnsson et al., 1977, ss, 116–117; Unenge, 1999, s. 93). 
Analysverktyget används för att kategorisera svårighetsgraden av uppgifterna i läromedlen, 
för att utifrån CLT kunna undersöka progressionen mellan årskurserna. Utifrån resultatet och 
analysen möjliggörs studiens syfte, att undersöka förutsättningar för lärande av uppgifter med 



 

 21 

additions- och subtraktionsalgoritmer, utifrån CLT, Cognitive Load Theory, i läromedel från 
sex olika serier.  
 
 
 
PUMP-additionsmatris, matris 1 
 
 

 
(Kilborn, Lundin och Johansson, 1977, s. 116)  
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 PUMP-subtraktionsmatris, matris 2 

 
(Kilborn, Lundin och Johansson, 1977, s. 117) 
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6.4 Genomförande 
Resultat och analys delades upp mellan Emilia Lind och Frida Wahrby i två separata 
delstudier. Emilia Lind genomförde resultat och analys av Prima matematik 2A-3B, Matte 
direkt Triumf 2A-3B och Favorit matematik 2A-3B, medan Frida Wahrby genomförde 
resultat och analys av Singma matematik 2A-3B, Livet i mattelandet C-F samt Mitt i prick 
matematik 2A-3B. För att besvara studiens första och andra forskningsfråga, “Hur många 
olika nivåer av algoritmuppgifter i addition och subtraktion förekommer i de utvalda 
läromedlen för årskurs 2 och 3?” och “Hur många uppgifter av olika nivåer av 
algoritmuppgifter i addition och subtraktion förekommer i de utvalda läromedlen för årskurs 
2 och 3?” skapades först varsitt Exceldokument. Exceldokumenten innehöll kolumner för titel 
på läromedlen, sida, rad, uppgift, det vill säga a), b), c), d) och typ av räknesätt. Därefter 
började räkningen och kodningen av uppgifterna. Uppgifterna räknades först med papper och 
penna för att en kodning av uppgiftens svårighetsgrad skulle kunna ske, beroende på om de 
innehöll tiotalsövergång, minnessiffra, växling eller inte samt vilket talområde de befann sig 
inom. I Exceldokumentet antecknades sedan vilket räknesätt, bok, sida, rad på sidan samt 
uppgift som analyserats. Där noterades även uppgiftens svårighetsgrad med en kod utifrån 
PUMP-matris 1 och 2. I båda PUMP-matriserna saknades dock kategorier för uppgifter som 
innehöll fler än två termer. Dessutom saknade även subtraktionsmatrisen, matris 2, kategorier 
för uppgifter som befann sig inom talområdet 0–9999. Därför skapades egna kategorier för 
fler än två termer och tusental, kallade (ft) respektive (T). Två tabeller skapades i Excel, en 
för addition och en för subtraktion, där resultatet av antal uppgifter för respektive nivå 
sammanställdes. Tabellerna finns i bilaga 2, 3, 4 och 5. Slutligen utformades diagram utifrån 
resultatet i tabellerna för att skapa en överblick över likheter och skillnader mellan böckernas 
innehåll av algoritmuppgifter. Progressionen av algoritmuppgifterna inom varje läromedel 
sammanfattades under diagrammen. 
 
Studiens tredje forskningsfråga, ”Hur ser progressionen av uppgifterna ut i respektive 
läromedelsserie och vilka förutsättningar för lärande medför detta utifrån ett CLT-
perspektiv?” besvarades genom att läromedelsseriernas resultat och progression analyserades 
för att undersöka likheter och skillnader. Avslutningsvis gjordes en kortfattad jämförelse 
mellan samtliga läromedelsserier, vilket besvarar den sista forskningsfrågan “Hur skiljer sig 
förutsättningarna för lärande utifrån ett CLT-perspektiv mellan de olika läromedelsserierna?”. 
Jämförelsen genomfördes också för att besvara studiens syfte, att undersöka förutsättningar 
för lärande av uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer, utifrån CLT, Cognitive 
Load Theory, i läromedel från sex olika serier. 
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6.5 Tolkningsregler  
Med anledning av att kvalitativ forskning innebär tolkning, riskerar olika personer att tolka 
data på olika sätt (Thurén, 2019, ss. 112–113). För att delstudierna ska tolka uppgifternas 
svårighetsgrad på ett likartat sätt har tolkningsregler utifrån PUMP-matris 1 och 2 utformats. 
I additionsmatrisen, matris 1, har uppgifter kodade som nivå 13–18, där ingen tiotalsövergång 
sker, tolkats som enkla uppgifter. Uppgifter kodade som 25–38, innehållande en 
tiotalsövergång både med och utan minnessiffra, har tolkats som medelsvåra uppgifter och 
uppgifter kodade som 45–68, innehållande två eller fler tiotalsövergångar med minnessiffror 
har tolkats som svåra uppgifter. I subtraktionsmatrisen, matris 2, har uppgifter kodade som 
nivå 13–26, där ingen växling sker, tolkats som enkla uppgifter. Uppgifter kodade som 33–
36, där en växling sker, har tolkats som medelsvåra uppgifter och uppgifter kodade som 45–
56, där två växlingar samt två växlingar över nolla sker, har tolkats som svåra uppgifter. 
Eftersom både PUMP-matris 1 och 2 saknade kategorier för uppgifter som innehöll fler än 
två termer utformades egna kategorier kallades (ft), vilket betyder fler termer. Dessutom 
saknade även matris 2 kategorier för uppgifter innehållande tusental. Därför utformades egna 
kategorier kallade (T), vilket betyder tusental. Dessa kategorier utformades eftersom antalet 
termer och talområdet kan påverka uppgifternas svårighetsgrad.  

6.6 Reflektion kring metoden 
Efter avslutad studie går det att föra en kritisk reflektion kring metoden genom att reflektera 
kring metodens styrkor och svagheter. En kvantitativ innehållsanalys är fördelaktig för 
denna studie eftersom data skulle räknas, vilket gjorde att forskningsfrågorna kunde besvaras. 
En svaghet med den kvantitativa innehållsanalysen är däremot att felräkning av antal 
uppgifter kan ha skett på grund av den mänskliga faktorn. Däremot var antalet uppgifter som 
räknades och kodades stort, varpå eventuella felberäkningar inte bör påverka resultatet av 
studien nämnvärt.  
 
Kategoriseringen av uppgifter utifrån PUMP-matriserna är en stryka eftersom matriserna 
innehåller enkla kriterier att koda data efter. Eftersom kvalitativ inriktning innebär tolkning, 
kan en styrka med metoden vara att svårighetsgraden av uppgifterna har tolkats på ett 
liknande sätt i delstudie 1 och 2 eftersom matriserna är framtagna genom empiriska 
undersökningar. Dessutom upprättades en tydlig definition för vilka uppgifter som skulle 
kodas som enkla, medelsvåra respektive svåra uppgifter. Denna gemensamma utgångspunkt 
bidrog till att de separata analyserna blev mer likvärdiga, vilket leder till att studien erhåller 
hög validitet och reliabilitet. Däremot kan en svaghet med att använda PUMP-matriserna vara 
att det saknades kategorier för de uppgifter som innehöll fler än två termer. Dessutom 
saknade även subtraktionsmatrisen, matris 2, kategorier för uppgifter innehållande tusental, 
vilket resulterade i att egna kategorier för fler än två termer och tusental, kallade (ft) 
respektive (T) upprättades. Detta medförde en egen tolkning av svårighetsgraden för dessa 
uppgifter, vilket kan anses vara en svaghet. En kvantitativ metod med en kvalitativ inriktning 
var passande för att besvara denna studies syfte och forskningsfrågor.  
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6.7 Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär att studien mäter det som den påstår sig att mäta, medan reliabilitet innebär 
att studien är tillförlitlig, det vill säga studien ska kunna upprepas med samma metod av en 
eller flera forskare och erhålla samma resultat (Bryman, 2018, ss. 208–209).  
 
Studiens validitet ökar eftersom den valda metoden, kvantitativ innehållsanalys med en 
kvalitativ inriktning, är lämplig att använda för att resultatet ska kunna besvara forsknings-
frågorna. Eftersom forskningsfrågorna handlar om hur många algoritmuppgifter i addition 
och subtraktion det finns i läromedelsserierna, är en kvantitativ metod lämplig för att kunna 
mäta numeriska data (Bryman, 2018, s. 360). För att sedan kunna analysera algoritm-
uppgifternas svårighetsgrad och progression mellan de olika förlagen krävs inslag av 
kvalitativ metod för att kunna tolka, dra slutsatser och jämföra resultaten.  
 
Eftersom kvalitativ metod är tolkande kan det resultera i att studiens reliabilitet minskar då 
forskare kan tolka studiens resultat olika. Med anledning av detta är det viktigt att definiera 
tydliga tolkningsregler och beskriva detaljerat om studiens genomförande. Studiens 
reliabilitet ökar eftersom både teorin och tolkningsreglerna är tydligt definierade samt att det 
finns en utförlig förklaring kring hur studien genomfördes. Detta bidrar till att andra forskare 
lättare kan förstå studiens teoretiska utgångspunkter samt utgå från denna metod och detta 
material. Studiens reliabilitet ökar också eftersom alla data har redovisats i tabeller och 
diagram. 

6.8 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet har utformat etiska riktlinjer som syftar till att forskning ska genomföras 
pålitligt och trovärdigt. Riktlinjerna innefattar respekt för deltagare och försökspersoner och 
innefattar även forskares förhållning till studien, det vill säga att forskarna visar ärlighet kring 
studien och dess resultat (Vetenskapsrådet., 2017, s. 8). Respekt för deltagare är inte relevant 
för denna studie då studiens material består av läromedel. Läromedlen som används är inte 
sekretessbelagda utan finns tillgängliga att låna och köpa för allmänheten.  
 
Denna studie har utgått från andra etiska riktlinjer för att åstadkomma god forskningssed. 
Metod och genomförande har beskrivits noggrant för att åstadkomma tydlighet. 
Dokumentation har skett noga och ordnats i digitala dokument (Vetenskapsrådet, 2017, s. 8). 
Vid referering och citering har originaltext och upphovsman angetts (Vetenskapsrådet, 2017, 
s. 65). Det är viktigt att tydliggöra att studien inte syftar till att kritisera läromedelsserierna 
utan syftar till att undersöka förutsättningar för lärande av uppgifter med additions- och 
subtraktionsalgoritmer, utifrån CLT, i läromedel från sex olika serier. 
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7. Resultat och analys  

Följande kapitel presenterar resultat och analys, som har delats upp i två separata delstudier, 
där Emilia Lind har ansvarat för resultat och analys av Prima matematik 2A-3B, Matte Direkt 
Triumf 2A-3B samt Favorit matematik 2A-3B, medan Frida Wahrby har ansvarat för resultat 
och analys av Singma matematik 2A-3B, Livet i mattelandet C-F samt Mitt i Prick matematik 
2A-3B.  
 
Inledningsvis presenteras resultatet av de båda delstudierna i form av diagram, vilket besvarar 
de två första forskningsfrågorna “Hur många olika nivåer av algoritmuppgifter i addition och 
subtraktion förekommer i de utvalda läromedlen för årskurs 2 och 3?” och “Hur många 
uppgifter av olika nivåer av algoritmuppgifter i addition och subtraktion förekommer i de 
utvalda läromedlen för årskurs 2 och 3?”. Tabellerna (se bilaga 2, 3, 4, och 5) och 
diagrammen visar antal additions- respektive subtraktionsuppgifter i samtliga läromedel. 
Diagrammen är färgkodade utifrån uppgifternas svårighetsgrad baserat på PUMP-matris 1 
och 2.  
 
I diagrammen som innehåller additionsuppgifter representerar gröna staplar enkla uppgifter 
kodade 13–18, vilket innebär att uppgifterna inte innehåller någon tiotalsövergång. Gula 
staplar representerar medelsvåra uppgifter kodade 25–38, vilket betyder att uppgifterna 
innehåller en tiotalsövergång med eller utan minnessiffra. Röda staplar representerar svåra 
uppgifter kodade 45–68, vilket innebär att uppgifterna har två eller fler tiotalsövergångar med 
minnessiffror. Dessa intervall har begränsats till lägsta och högsta koden som är 
representerad i insamlade data för respektive nivå, det vill säga intervallet för gröna staplar 
börjar på nivå 13 istället för 11 eftersom inga uppgifter med kod 11 och 12 finns i böckerna. 
Samma princip gäller även för subtraktionsdiagrammen. 
 
I diagrammen som innehåller subtraktionsuppgifter representerar gröna staplar enkla 
uppgifter kodade 13–26, vilket innebär att uppgifterna inte innehåller någon växling. Gula 
staplar representerar medelsvåra uppgifter kodade 33–36, vilket innebär att uppgifterna 
innehåller en växling, där både additionstabeller och subtraktionstabeller förekommer. Röda 
staplar representerar svåra uppgifter kodade 45–56, där uppgifterna innehåller två växlingar, 
medan uppgifter kodade 55 och 56 innehåller växlingar över nollan.  
 
Eftersom både PUMP-matriserna i addition och subtraktion saknar kategorier för uppgifter 
innehållande fler än två termer och eftersom subtraktionsmatrisen saknar kategorier för 
uppgifter innehållande tusental, har denna studie redovisat dessa uppgifter med (ft) respektive 
(T) efter koden, exempelvis 34(ft) respektive 26(T). Uppgifter kodade (ft) och (T) är 
inkluderade i samtliga diagram. 
 
I resultatet beskrivs progressionen av uppgifternas svårighetsgrad inom varje läromedel, det 
vill säga i vilken ordning olika typer av uppgifter förekommer. Därefter analyseras resultaten 
utifrån den teoretiska utgångspunkten Cognitive Load Theory, CLT. Analyserna svarar på 
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den tredje forskningsfrågan “Hur ser progressionen av uppgifterna ut i respektive 
läromedelsserie och vilka förutsättningar för lärande medför detta utifrån ett CLT-
perspektiv?”. Resultat och analys redovisas serievis i likhet med Prytz et al:s studie (2022). 
Avslutningsvis presenteras en gemensam slutsats för de båda delstudierna som svarar på den 
sista forskningsfrågan, “Hur skiljer sig förutsättningarna för lärande utifrån ett CLT-
perspektiv mellan de olika läromedelsserierna?”. 
 

7.1 Resultat: delstudie 1 
Följande avsnitt presenterar resultatet av Prima matematik, Matte direkt Triumf samt Favorit 
matematik i form av tabeller (se bilaga 2 och 3) och diagram. I samtliga tabeller och diagram 
är Prima M förkortning för Prima matematik, MD Triumf förkortning för Matte direkt Triumf 
och Favo. M förkortning för Favorit matematik.  
 

7.1.1 Uppgifter med additionsalgoritmer  

 
Diagram 1 
 
Diagrammet visar antal uppgifter med additionsalgoritmer fördelat per bok och antal 
tiotalsövergångar (noll, en eller minst två). Varken Prima matematik 2A eller Matte direkt 
Triumf 2A innehåller uppgifter med additionsalgoritmer. 

 
 
Prima matematik 
 
I Prima matematik 2B förekommer introduktionen av uppgifter med additionsalgoritmer före 
subtraktionsalgoritmer. Uppgifterna har en tydlig progression av svårighetsgrad, där de första 
fyra sidorna endast innehåller algoritmuppgifter kodade 14. Vidare i läromedlet varieras 
uppgifterna mellan svårighetsgrad 14, 15, 16 i nästan fyra sidor innan uppgifter kodade 18 
introducerades. Likt 2B förekommer de flesta additionsuppgifterna före subtraktions-
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uppgifterna i Prima matematik 3A. Progressionen av svårighetsgrad är relativt tydlig, där 18 
uppgifter kodade 34 introduceras innan svårighetsgraden stiger något till uppgifter kodade 36, 
samt enstaka uppgifter kodade 56, 58, 67 och 68. Sedan varierar additionsuppgifterna i 
svårighetsgrad 14, 16, 24, 36 och enstaka uppgifter 38. Majoriteten förblir dock kodade 34 
genom hela läromedlet. Slutligen innehåller Prima matematik 3B en mer blandad ordning av 
uppgifter, där addition- och subtraktionsalgoritmer blandas på sidor och olika 
svårighetsnivåer varieras. Progressionen av uppgifter är inte successiv i samma utsträckning 
som i de tidigare läromedlen i serien, utan enkla, medelsvåra och svåra uppgifter med 
additionsalgoritmer blandas. 
 
Matte direkt Triumf  
 
Progressionen av svårighetsnivån på uppgifter i Matte direkt Triumf 2B går relativt snabbt. 
Redan på den tredje sidan innehållande algoritmuppgifter ökar svårighetsnivån från 14 och 16 
till 34, vilket innehåller en tiotalsövergång med minnessiffra, och på sidan efter ökar 
talområdet och nivån till 36. Resterande sidor varierar svårighetsnivån på uppgifter, där 
majoriteten är kodade 35 och 36. Till skillnad från Prima matematik 2B förekommer 
uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer mer blandat mellan uppslagen. Matte 
direkt Triumf 3A innehåller två sidor med 15 uppgifter kodade 27, den enklaste nivån av 
uppgifter i boken, innan svårighetsnivån ökar till 36, 47, 56 och 58 på en gång. Majoriteten 
av uppgifterna med additionsalgoritmer förekommer innan uppgifterna med subtraktions-
algoritmer. I likhet med Prima matematik 3B förekommer uppgifter med additions- och 
subtraktionsuppgifter i Matte direkt Triumf 3B mer blandat. De fyra första uppgifterna med 
additionsalgoritmer i läromedlet är på nivån 58(ft), där samtliga innehåller fler än två termer. 
Därefter följer fler svåra uppgifter blandade med några färre medelsvåra uppgifter. Det sker 
alltså ingen tydlig progression mellan uppgifter, utan svårighetsnivån varieras.  
 
Favorit matematik  
 
Favorit matematik 2As progression av uppgifter sker både successivt och repetitivt. De tre 
första sidorna som behandlar algoritmuppgifter innehåller uppgifter kodade 13 och 14. På 
fjärde sidan introduceras uppgifter kodade 34. Sedan följer nio sidor med uppgifter kodade 14 
och 34. I mitten av boken förekommer fyra sidor som repeterar uppgifter kodade 13, 14 och. 
34, vilket även återkommer i slutet av boken. Favorit matematik 2B introducerar uppgifter 
med additionsalgoritmer med 11 uppgifter kodade 15 och 16, vilket inte innehåller någon 
tiotalsövergång, innan de behandlar 20 uppgifter med en tiotalsövergång, följt av 15 uppgifter 
innehållande två tiotalsövergångar för första gången. I slutet av läromedlet varieras 
svårighetsgraderna mellan enkla, medelsvåra och svåra uppgifter på ett antal sidor. 
Progressionen av uppgifter med additionsalgoritmer sker därför successivt. I Favorit 
matematik 3A sker en större variation av uppgifter redan på första uppslaget, där både enkla, 
medelsvåra och svåra uppgifter förekommer. Uppgifter med additionsalgoritmer förekommer 
främst i början och slutet av boken, men enskilda uppgifter är utspridda på olika sidor. 
Uppgifterna med additionsalgoritmer i slutet av boken erhåller en lägre svårighetsnivå än i 
början, där endast enkla och medelsvåra uppgifter påträffas. Progressionen uteblir därmed, 
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där läromedlet inleds med svårare uppgifter än den avslutas med. Avslutningsvis inleds 
Favorit matematik 3B med en stor variation av 21 uppgifter, kodade från den enkla nivån 18 
till den höga nivån 68, på de första tre sidorna. Därefter följer uppgifter med 
subtraktionsalgoritmer, och resterande uppgifter med additionsalgoritmer är utspridda på fler 
sidor. Svårighetsnivån av uppgifterna förblir blandade genom hela läromedlet, varpå 
progressionen är otydlig.  
 

7.1.2 Uppgifter med subtraktionsalgoritmer  

 
Diagram 2 
 
Diagrammet visar antal uppgifter med subtraktionsalgoritmer fördelat per bok och antal 
växlingar (noll, en eller minst två). Varken Prima matematik 2A eller Matte direkt Triumf 2A 
innehåller uppgifter med subtraktionsalgoritmer. 

 
 
 
Prima matematik 
 
Uppgifterna med subtraktionsalgoritmer introducerades efter uppgifterna med 
additionsalgoritmerna i Prima matematik 2B. Samtliga uppgifter var av den enklaste 
svårighetsnivån utifrån PUMP-matrisen och tolkningsreglerna, och progressionen av tal-
området 0–99 till 0–9999 skedde successivt. Tre sidor med uppgifter kodade 24 
introducerades innan talområdet blev högre med uppgifter kodade 25, 26 och 26(T). Sedan 
varierades svårighetsgraden mellan dessa fyra typer av uppgifter på resterande sidor. Prima 
matematik 3A:s uppgifter är något mer varierande i ordningen jämfört med 2B. Uppgifternas 
svårighetsgrad varierar mellan åtta nivåer, där kodningen 34 och 36 dominerar. Därav blir 
progressionen är inte lika tydlig, utan läromedlet blandar svårighetsgraderna. De flesta 
uppgifter med subtraktionsalgoritmer förekommer efter att uppgifter med additionsalgoritmer 
presenterats, i likhet med 2B. Slutligen förblir majoriteten av uppgifterna i Prima matematik 
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3B på en medelsvår nivå utifrån PUMP-matrisen och tolkningsreglerna, och ordningen förblir 
också varierad, där uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer är mer blandade.  
 
Matte direkt Triumf 
 
Likt uppgifter med additionsalgoritmerna i samma läromedel, sker progressionen av uppgifter 
med subtraktionsalgoritmer snabbare i Matte direkt Triumf 2B. Redan på andra sidan som 
behandlar uppgifter med subtraktionsalgoritmer ökar svårighetsnivån från 24 och 26 till 36, 
vilket innebär att elever snabbt möter uppgifter med växling. Resterande sidor innehåller 
främst uppgifter kodade 35 och 36, samt tre uppgifter kodade 34. Progressionen sker alltså 
väldigt snabbt, där medelsvåra uppgifter fokuseras på. Matte direkt Triumf 3A introducerar 19 
medelsvåra uppgifter kodade 35(T) och 36 innan svåra uppgifter innehållande två växlingar 
behandlas. Dessa uppgifter, kodade 46, 46(T) och 56 varierar sedan i resten av boken. Matte 
direkt Triumf 3B innehåller minst antal subtraktionsuppgifter i serien, varpå de första 13 
uppgifterna behandlar två växlingar, innan svårighetsnivån sjunker till uppgifter innehållande 
endast en växling. De 17 sista uppgifterna innehåller återigen två växlingar, varav flera är 
över nollan. Det finns därför ingen progression. 
 
Favorit matematik  
 
Favorit matematik 2A inleds med en subtraktionsuppgift som kodad 13, följt av 31 uppgifter 
kodade 24, kategoriserades som enkla. Vidare följer ett flertal sidor med uppgifter kodade 33, 
vilket innehåller en växling och därmed kodas som medelsvåra. Dessa uppgifterna varieras 
sedan på flertalet sidor. Uppgifterna med subtraktionsalgoritmer introduceras efter 
uppgifterna med additionsalgoritmer, men återkommer sedan även på flertalet sidor längre 
fram. I mitten, samt i slutet, av läromedlet förekommer fler uppgifter kodade 13, 24, 33 och 
34. Progressionen sker alltså successivt, från enklare till medelsvåra uppgifter. Favorit 
matematik 2B är det enda av de analyserade läromedlen som börjar med subtraktionsuppgifter 
före additionsuppgifter. Uppgifterna varieras mellan enkla och medelsvåra uppgifter, följt av 
flera enkla uppgifter. Efter ett avsnitt om addition förekommer 31 medelsvåra uppgifter, 
varpå uppgifterna sedan varieras mellan enkla och medelsvåra återigen. Progressionen i 
Favorit matematik 2B är därmed otydlig eftersom uppgifternas svårighetsgrad varieras. 
Favorit matematik 3A hanterar uppgifternas svårighetsgrad på ett liknande sätt, där enkla, 
medelsvåra och svåra uppgifter blandas på samma sidor. Det förekommer ingen tydlig 
progression där svårighetsnivån utvecklas. Subtraktionsuppgifterna förekommer främst i 
mitten av boken, efter additionsuppgifterna, samt några spridda uppgifter genom läromedlet. 
Slutligen introduceras uppgifter med subtraktionsalgoritmer i Favorit matematik 3B med 19 
uppgifter kodade på den högsta nivån 56, enligt PUMP-matris 2. Majoriteten av 
subtraktionsuppgifterna i läromedlet är svåra, med några enstaka enkla och medelsvåra 
uppgifter utspridda genom läromedlet. Progressionen inom läromedlet sker alltså snabbt, där 
uppgifter av olika svårighetsgrad blandas. 
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7.2 Analys: delstudie 1 
I följande avsnitt analyseras resultatet av läromedelanalysen av Prima matematik, Matte 
direkt Triumf samt Favorit matematik. Analysen besvarar studiens tredje forskningsfråga: 
”Hur ser progressionen av uppgifterna ut i respektive läromedelsserie och vilka 
förutsättningar för lärande medför detta utifrån ett CLT-perspektiv?”. Inledningsvis 
presenteras analysen av uppgifter med additionsalgoritmer i läromedelsserierna, följt av en 
analys av uppgifter med subtraktionsalgoritmer i samma serier. Som nämnt i metodkapitlet 
innehåller varje läromedelsserie två böcker per årskurs, 2A och 2B, respektive 3A och 3B. 
Två av de 12 analyserade läromedlen, Prima Matematik 2A och Matte Direkt 2A, saknade 
algoritmuppgifter, varpå svårighetsgraden av dessa inte kunde analyseras. Avsaknaden av 
uppgifter ger dock upphov till intressanta diskussioner presenterade i analysens sista avsnitt 
(se avsnitt 7.5). I samtliga analyserade läromedel introducerades uppgifter med 
additionsalgoritmer innan uppgifter med subtraktionsalgoritmer, förutom i Favorit matematik 
2B.  

7.2.1 Uppgifter med additionsalgoritmer 

 
Prima matematik  
 
Utifrån PUMP-matrisernas kategorisering av uppgifternas svårighetsgrad, visar resultatet 
presenterat i diagrammen ovan att Prima matematik har goda förutsättningar för lärande av 
uppgifter med additionsalgoritmer, utifrån ett CLT-perspektiv.  
 
Dels visar resultatet att läromedelsserien innehåller många tillfällen att träna på och 
automatisera enkla uppgifter med additionsalgoritmer i läromedelsseriens bok för 
vårterminen i årskurs 2 (se diagram 1). Prima matematik 2B innehåller totalt 87 uppgifter 
kategoriserade i svårighetsgraderna 14, 15, 16 och 18 (se diagram 1 och bilaga 2). Eftersom 
ingen av uppgifterna innehåller tiotalsövergångar eller minnessiffror, klassificeras 
uppgifterna som enkla, samt att de behandlar talområdet 0–9999 (se diagram 1 och matris 1). 
Majoriteten av uppgifterna, 56 av totalt 87, kodas 14, vilket är en av de enklaste 
algoritmnivåerna. Enligt CLT klassificeras matematik som sekundär kunskap, vilket kräver 
mycket ansträngning hos eleven för att bemästra (Sweller et al., 2011, ss. 6, 7). En elev som 
är nybörjare inom algoritmer bör därför erbjudas en stor mängdträning av enkla uppgifter för 
att kunna bearbeta de nya kunskaperna tillräckligt i arbetsminnet till den grad att kunskaperna 
kan automatiseras och lagras i långtidsminnet (Sweller et al., 2011, ss. 18–20). På grund av 
arbetsminnets begränsade kapacitet är det viktigt att automatiseringen sker innan eleverna 
möter svårare algoritmuppgifter (Säljö, 2015, s. 40). Den stora mängden enkla 
algoritmuppgifter som Prima matematik 2B innehåller ger elever stor träning i användningen 
av uppgifter med additionsalgoritmer. Detta kan i sin tur, utifrån ett CLT-perspektiv, innebära 
att läromedlet erbjuder elever automatisering av enkla additionsuppgifter. I långtidsminnet 
lagras de automatiserade kunskaperna sedan i form av kognitiva scheman (Sweller et al., 
2011, ss. 22, 23). Dessa kognitiva scheman används återigen vid arbetet av algoritmer i 
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Prima Matematik 3A och 3B, där arbetsminnet, utifrån ett CLT-perspektiv, då istället kan 
fokusera på att bearbeta nya regler för algoritmer med tiotalsövergångar.  
 
Resultatet visar även, utifrån PUMP-matris 1 och CLT, på en successiv progression av 
svårighetsgraden på uppgifter med additionsalgoritmer mellan årskurserna 2 och 3 (se 
diagram 1 och bilaga 2). Prima matematik 3A innehåller en stor mängdträning av uppgifter 
med additionsalgoritmer, även om den innehåller fler och högre svårighetsnivåer än 2B. 
Majoriteten av uppgifter, 38 av 50, tolkas som medelsvåra, kodade 34, 36 och 38, och 
innehåller en tiotalsövergång med eller utan minnessiffra. Endast 6 uppgifter bedöms som 
enkla, det vill säga att de inte innehåller några tiotalsövergångar, medan 6 uppgifter 
klassificeras som svåra eftersom de innehåller två eller fler tiotalsövergångar med 
minnessiffror (se bilaga 2). En progression av enkla till medelsvåra uppgifter sker mellan 
Prima matematik 2B och 3A, där elever i 3A erbjuds en stor mängdträning på medelsvåra 
uppgifter innehållande en tiotalsövergång med eller utan minnessiffra. Dessutom sker 
progressionen av enkla och medelsvåra till enstaka svåra uppgifter successivt inom både 
Prima matematik 2B och 3A. Enligt CLT bör läromedel vara utformade så att progressionen 
sker successivt för att undervisningen ska vara gynnsam för eleverna, där läromedels-
författare tar hänsyn till arbetsminnets begränsade kapacitet att hantera flera nya 
informationsbitar samtidigt (Sweller et al., 2011, s. 55). Eftersom Prima matematik 2B, enligt 
CLT, erbjuder elever många tillfällen att automatisera kunskaperna av enkla algoritmer, kan 
arbetsminnet, utifrån teorin, hos elever i Prima matematik 3A fokusera på att bearbeta de nya 
reglerna i algoritmer innehållande tiotalsövergångar och minnessiffror.  
 
Avslutningsvis visar diagrammet ovan att även Prima matematik 3B främst fokuserar på 
uppgifter av en medelsvår nivå, även om uppgifterna kategoriserats i 13 olika 
svårighetsnivåer (se diagram 1 och bilaga 2). Spridning av uppgifternas svårighetsnivå är 
relativt tydlig, där 31 av 56 uppgifter tolkas som medelsvåra, medan 13 tolkas som enkla och 
12 som svårare uppgifter (se bilaga 2). Likt tidigare läromedel i serien innehåller boken en 
mängdträning av enkla och medelsvåra uppgifter, samtidigt som progressionen till svårare 
uppgifter stegrar i denna bok. Däremot förekommer en större blandning på uppgifters ordning 
inom Prima matematik 3B, än tidigare läromedel i serien. Antalet enkla och medelsvåra 
uppgifter överstiger dock fortfarande antalet svåra (se diagram 1). Resultatet av 
undersökningen visar att progressionen mellan läromedlen 3A och 3B sker gradvis, samtidigt 
som den stora mängdträningen möjliggör automatisering av de medelsvåra algoritmerna 
(Bentley och Bentley, 2011, s. 54). 
 
Utifrån resultatet presenterat ovan, visar analysen, som utgår från ett CLT-perspektiv, att 
läromedelsserien Prima matematik har goda förutsättningar för lärande av uppgifter med 
additionsalgoritmer i årskurs 2 och 3. Mängdträningen av enkla och medelsvåra uppgifter kan 
bidra till automatisering av kunskaper och skapande av kognitiva scheman. Dessutom sker 
progressionen av uppgifternas svårighetsnivå successivt mellan läromedlen, men även inom 
Prima matematik 2B och 3A. Däremot skulle läromedelsserien eventuellt gynnas av att 
erbjuda fler svåra uppgifter, kodade 56, 58, 67 och 68 för att, utifrån ett CLT-perspektiv, även 
erbjuda större möjlighet till automatisering av algoritmer med två eller fler tiotalsövergångar.  
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Matte direkt Triumf  
 
Med utgångspunkt i PUMP:s kategorisering av algoritmuppgifters svårighetsgrad, visar 
analysen av resultatet att Matte direkt Triumf, utifrån ett CLT-perspektiv, riskerar att erbjuda 
sämre förutsättningar för lärande av uppgifter med additionsalgoritmer.  
 
Inledningsvis överstiger antalet svårare uppgifter de enklare i samtliga analyserade läromedel 
i serien. Matte direkt Triumf 2B innehåller totalt 131 uppgifter med additionsalgoritmer. 
Uppgifterna kategoriseras enligt PUMP-matris 1 i nio nivåer: 14, 16, 34, 36 och 45, samt 
uppgifter som innehåller fler än två termer: 27(ft), 34(ft), 35(ft) och 36(ft) (se diagram 1 och 
bilaga 2). Majoriteten av uppgifterna, 111 av 131, innehåller en tiotalsövergång med eller 
utan minnessiffra, samt berör talområdet 0–999 och bedöms därför som medelsvåra. Endast 
20 av uppgifterna kategoriseras som enkla (se bilaga 2). Som nämnt ovan är automatisering 
av enkla kunskaper, enligt CLT, viktigt innan elever möter svårare uppgifter, för att inte 
överbelasta arbetsminnet (Sweller et al., 2011, s. 23). Den ojämna fördelningen av enkla och 
medelsvåra uppgifter i Matte direkt Triumf 2B riskerar att hindra elevers lärande eftersom de 
möjligtvis inte får bearbeta de nya kunskaperna i arbetsminnet tillräckligt innan mer 
komplexa algoritmer presenteras. Progressionen i 2B sker snabbt, där tredje sidan som 
behandlar algoritmuppgifter presenterar medelsvåra uppgifter med tiotalsövergångar och 
minnessiffror. Flertalet uppgifter innehåller även fler än två termer, vilket enligt teorin om 
arbetsminnet kan vara negativt eftersom flera termer innebär fler informationsbitar för 
arbetsminnet att behandla (Säljö, 2015, s. 40). Matte direkt Triumf 2B kan därför, utifrån ett 
CLT-perspektiv, tolkas erbjuda otillräckligt med tillfällen för att automatisera enkla 
algoritmer.  
 
I Matte direkt Triumf 3A förekommer inga enkla uppgifter. Istället kategoriseras majoriteten, 
35 av 62 uppgifter, som svåra medan resterande 27 uppgifter kodas som medelsvåra (se 
bilaga 2, PUMP-matris 1). Återigen överstiger antalet svårare uppgifter de enklare (se 
diagram 1). Å ena sidan innebär det, enligt ett CLT-perspektiv, att Matte direkt Triumf 3A 
riskerar att inte presentera tillräckligt med tillfällen att träna på medelsvåra uppgifter i den 
grad att kunskaperna automatiseras, vilket, som nämnt ovan, är centralt inom CLT (Sweller et 
al., 2011, s. 23). Däremot går det att reflektera över huruvida elever redan erbjudits 
tillräckligt med mängdträning för automatisering av medelsvåra uppgifter i Matte direkt 
Triumf 2B, eftersom 111 av totalt 131 uppgifter blandades inom den medelsvåra nivån. 
Avslutningsvis kategoriserades uppgifterna i Matte direkt Triumf 3B i 11 olika 
svårighetsnivåer. Endast en av totalt 46 uppgifter innehåller varken tiotalsövergång och 
minnessiffra, medan 19 uppgifter tolkas som medelsvåra. Återigen kategoriserades 
majoriteten av uppgifterna, 26 stycken, som svåra uppgifter med två eller fler tiotals-
övergångar och minnessiffror (se diagram 1 och bilaga 2). 
 
Sammanfattningsvis resulterar obalansen av enklare och svårare uppgifter mellan läromedlen 
i serien i en otydlig, och i vissa avseenden ingen, progression av uppgifternas svårighetsgrad. 
Att läromedel innehåller fler medelsvåra än enkla, respektive fler svåra än medelsvåra 
uppgifter, påverkar läromedelsseriens progression negativt, utifrån ett CLT-perspektiv. Som 
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nämnt ovan bör progressionen mellan enklare och svårare uppgifter ske successivt (Sweller et 
al., 2011, s. 55). I både Matte direkt Triumf 2B och 3A presenteras enkla respektive 
medelsvåra uppgifter först, innan svårighetsnivån ökar, vilket är fördelaktigt utifrån ett CLT-
perspektiv (Sweller et al., 2011, s. 55). Progressionen till svårare uppgifter sker dock snabbt, 
och i Matte direkt Triumf 3B förblir progressionen blandad genom hela boken. Den snabba 
progressionen inom läromedlen, men även mellan de olika läromedlen i serien, gör att elever 
snabbt möter uppgifter innehållande tiotalsövergångar, minnessiffror och tiotalsväxlingar. 
Förutsättningarna för automatisering av enkla algoritmuppgifter riskerar därmed, utifrån ett 
CLT-perspektiv, att bli bristfällig (Sweller et al., s. 55). Gemensamt för samtliga böcker i 
läromedelsserien är att antalet svårare uppgifter överstiger de enkla (se diagram 1 och bilaga 
2). Enligt CLT bör progressionen av uppgifter ökas successivt för att undervisningen ska 
anses gynnsam för eleverna (Sweller et al., 2011, s. 171). Dessutom är skapandet av 
kognitiva scheman viktigt för att frigöra kapacitet hos arbetsminnet (Sweller et al., 2011, s. 
22). Eftersom progressionen till svårare uppgifter sker snabbt, riskerar utvecklingen av 
kognitiva scheman att påverkas negativt (Sweller et al., 2011, s. 219). Trots att Matte direkt 
Triumf 3A och 3B innehåller en stor mängdträning i medelsvåra och svåra uppgifter som 
innehåller fler tiotalsövergångar, minnessiffror och växlingar, riskerar arbetsminnet att bli 
överbelastad eftersom läromedlet eventuellt, enligt ett CLT-perspektiv, inte erbjudit 
tillräcklig med övning för att automatisera enklare algoritmuppgifter, utan tiotalsövergångar, 
minnessiffror och växlingar. Ett överbelastat arbetsminne ger konsekvenser för elevers 
lärande (Sweller et al., 2011, s. 171). 
 
Med utgångspunkt i studiens resultat samt analysen ovan, riskerar läromedelsserien Matte 
direkt Triumf att erbjuda sämre förutsättningar för lärande av uppgifter med additions-
algoritmer, utifrån CLT. Progressionen av uppgifter i, och mellan, läromedel sker så pass 
snabbt att automatiseringen av enklare algoritmuppgifter riskerar att utebli, vilket kan leda till 
ökad kognitiv belastning på arbetsminnet vid svårare algoritmuppgifter.  
 
Favorit matematik 
 
Favorit matematik visar, utifrån PUMP-matrisens kodning av uppgifternas svårighetsgrad 
analyserat mot CLT, på goda förutsättningar för lärande av uppgifter med additions-
algoritmer. Progressionen av uppgifters svårighetsgrad skedde till stor del successivt både 
inom och mellan läromedlen.  
 
Favorit matematik 2A är den enda av läromedlen för höstterminen i årskurs 2 som innehåller 
algoritmuppgifter, vilket diskuteras i avsnitt 7.5. Favorit matematik 2A innehåller totalt 128 
uppgifter med additionsalgoritmer kategoriserade i tre svårighetsnivåer, kodade 13, 14 och 
34. En stor mängd av uppgifterna, 56 av totalt 128, kodas som enkla medan resterande 72 
uppgifter kategoriseras som medelsvåra. Samtidigt uppgifter behandlar talområdet 0–99, 
vilket enligt matris 1 klassificeras som relativt enkelt (matris 1, bilaga 2, diagram 1). Som 
nämnt tidigare är mängdträning och repetition viktigt för att automatisering av nya algoritm-
kunskaperna ska vara möjligt (Sweller et al., 2011, ss. 22, 23). På grund av den stora 
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mängden enkla uppgifter som presenternas har läromedel, enligt CLT, förutsättningar för 
automatisering av enkla algoritmuppgifter.  
 
Vidare innehåller Favorit matematik 2B 66 uppgifter med additionsalgoritmer, vilket är en 
halvering av uppgifter jämfört med Favorit matematik 2A. Till skillnad från höstterminens 
bok, som endast innehåller tre svårighetsnivåer, innehåller Favorit matematik 2B nio nivåer 
av både enkel, medelsvår och svår svårighetsgrad. I likhet med Matte direkt Triumf 2B visar 
resultatet på en stor blandning mellan uppgifternas svårighetsgrad. Majoriteten av 
uppgifterna, 29 av totalt 66, kodade 34, 35, 36, 56, 35(ft) och 56(ft), tolkas som medelsvåra, 
medan 23 av uppgifterna, kodade 56 och 56(ft), tolkas som svåra. Endast 14 av uppgifterna 
innehåller inga tiotalsövergångar och fungerar som en repetition av innehållet i Favorit 
matematik 2A (se diagram 1 och bilaga 2). Som redogjorts för tidigare i analysen, menar CLT 
att progression av svårighetsnivån av uppgifter bör ske gradvis för att arbetsminnets kapacitet 
inte ska överbelastas (Sweller et al., 2011, s. 171). Resultatet av studien visar på en successiv 
progression mellan uppgifter både inom och mellan Favorit matematik 2A och Favorit 
matematik 2B, där elever ges möjlighet att träna på enkla och medelsvåra uppgifter i Favorit 
matematik 2A innan uppgifternas svårighetsgrad ökar till svåra i Favorit matematik 2B.  
 
Favorit matematik 3A innehåller störst spridning av uppgifter inom serien, med totalt 38 
uppgifter kategoriserade i 13 svårighetsnivåer. Enkla uppgifter, utan tiotalsövergång och 
minnessiffra, förekommer 10 gånger, medan medelsvåra uppgifter behandlas 19 gånger. 
Endast 9 uppgifter kategoriseras som svåra (se diagram 1 och bilaga 2). Favorit matematik 
3A är därmed det mest tydliga läromedel för höstterminen i årskurs 3 av de tre analyserade 
läromedelsserierna. Progressionen av uppgifter från Favorit matematik 2B sker successivt, 
även om mängden svåra uppgifter halverades. Dessutom blandades ordningen av uppgifters 
svårighetsnivå nämnvärt jämfört med de tidigare läromedlen i serien, där första sidan 
innehållande algoritmuppgifter blandade både enkla, medelsvåra och svåra uppgifter. 
Repetitionen av uppgifter av alla tre nivåerna ger elever ökad möjlighet att automatisera 
kunskaperna i långtidsminnet (Bentley och Bentley, 2016, s. 11). 
 
Slutligen analyseras resultatet av Favorit matematik 3B, där endast 6 svårighetsnivåer 
identifierades. Mer än hälften av uppgifterna, 27 stycken, kodades som 58 och 68, och 
kategoriseras som svåra. Endast fyra uppgifter kategoriseras som enkla, medan nio uppgifter 
kodades som medelsvåra (se diagram 1, bilaga 2, matris 1). Uppgifternas svårighetsnivå inom 
läromedlet blandades, varpå progressionen uteblir. Resultatet av Favorit matematik 3B som 
en fristående bok visar att förutsättningarna för lärande av uppgifter med additionsalgoritmer 
är svag, ur ett CLT-perspektiv, eftersom antalet svåra uppgifter är fler än medelsvåra 
respektive enkla uppgifter (Sweller et al., 2011, s. 171). Flertalet tiotalsövergångar kan bidra 
till negativ kognitiv belastning för arbetsminnet, om eleverna inte automatiserat reglerna för 
enkla och medelsvåra algoritmer från tidigare böcker i serien. Dock är Favorit matematik 3B 
det sista läromedlet i serien för lågstadiet, varpå elever i de tidigare läromedlen har haft 
möjligt att, utifrån ett CLT-perspektiv, automatisera kunskaperna för både en- och flerstegs-
algoritmer. Läromedlet kan därför, utifrån CLT, tänkas fokusera mer på automatiseringen av 
svåra uppgifter på grund av det stora antalet (se diagram 1).  
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Utifrån resultatet och analysen, med utgångspunkt i CLT, kan Favorit matematik anses 
erbjuda goda förutsättningar för lärande av uppgifter med additionsalgoritmer. Progressionen 
av uppgifterna mellan läromedel, men även inom Favorit matematik 2A och 2B, bidrar med 
tillfällen att automatisera kunskap av enkla algoritmuppgifter innan svårighetsnivån ökar. 
Eftersom läromedelsserien innehåller algoritmuppgifter i båda läromedlen i årskurs 2, till 
skillnad från Prima matematik och Matte direkt Triumf, erbjuder läromedlet störst 
mängdträning av samtliga svårighetsnivåer.  

7.2.2 Uppgifter med subtraktionsalgoritmer 

 
Prima matematik  
 
Utifrån ett CLT-perspektiv visar resultatet av uppgifterna med subtraktionsalgoritmer, likt 
uppgifterna med additionsalgoritmer i samma läromedel, att Prima matematik erbjuder goda 
förutsättningar för lärande. Progressionen inom och mellan läromedlen sker gradvis.  
 
Inledningsvis, likt uppgifterna med additionsalgoritmerna i samma läromedel, erbjuder Prima 
Matematik 2B många tillfällen att automatisera kunskaper av enkla algoritmuppgifter. Prima 
Matematik 2B innehåller 77 uppgifter med subtraktionsalgoritmer (se diagram 2 och bilaga 
3). I likhet med additionsuppgifterna från samma läromedel kategoriseras samtliga uppgifter 
som enkla, vilket innebär att de inte innehåller någon växling. Som nämnt ovan är 
automatisering av kunskaper, ur ett CLT-perspektiv, viktigt för att arbetsminnet inte ska 
överbelastas vid svårare uppgifter (Sweller et al., 2011, s. 18). Den stora mängden enkla 
uppgifter ökar därmed förutsättningarna, utifrån CLT, att lära sig att lösa enkla 
subtraktionsuppgifter. Även Prima Matematik 3A innehåller många uppgifter som, enligt ett 
CLT-perspektiv, kan leda till automatisering av tio enkla och 31 medelsvåra uppgifter. Endast 
fem av uppgifterna innehåller två eller fler växlingar och kategoriseras därmed som svåra (se 
diagram 2 och bilaga 3). De enkla uppgifterna kan tolkas som en repetition av tidigare 
läromedel i serien, medan progressionen till de medelsvåra och svåraste uppgifterna sker 
successivt mellan Prima Matematik 2B och 3A. Den eventuella automatiseringen av enkla 
uppgifter med subtraktionsalgoritmer från föregående läromedel frigör belastning från 
arbetsminnet vid inlärningen av svårare algoritmuppgifter eftersom automatiseringen av 
enkla algoritmuppgifter redan finns lagrat i långtidsminnet (Bentley och Bentley, 2011, s. 
54). Elever kan då istället fokusera på hur växlingen i uppgifter med flerstegsalgoritmer 
fungerar eftersom de redan automatiserat hur enkla uppgifter med subtraktionsalgoritmer 
löses. Trots att ordningen av enkla, medelsvåra och svåra uppgifter blandas inom Prima 
Matematik 3A, sker en successiv progression mellan Prima Matematik 2B och 3A, vilket, 
som nämnt tidigare, bidrar till goda förutsättningar för lärande enligt CLT (Sweller et al., 
171). 
 
Slutligen bidrar även svårighetsnivån av uppgifter i Prima Matematik 3B till goda 
förutsättningar för lärande av uppgifter med subtraktionsalgoritmer. Likt uppgifterna med 
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additionsalgoritmer i samma bok, är majoriteten av uppgifterna med subtraktionsalgoritmer 
medelsvåra, 41 av totalt 64 uppgifter. Dessutom förekommer sex enklare uppgifter utan 
växling, medan 17 svåra uppgifter identifierades. Åtta av de svåra uppgifterna, kodade 56, 
innehåller växling över nollan, vilket enligt PUMP-matris 2 är den svåraste typen av 
uppgifter med subtraktionsalgoritmer (se diagram 2 och bilaga 3). Likt tidigare läromedel i 
serien innehåller boken mängdträning av medelsvåra uppgifter, vilket kan vara fördelaktigt 
för eleverna eftersom det kan resultera i automatisering av kunskap (Sweller et al., 2011, s. 
18). Dessutom sker en progression av uppgifternas svårighetsgrad från Prima Matematik 3A, 
där antalet svåra uppgifter har mer än fördubblats, från fem till 17 uppgifter. Däremot förblir 
ordningen på subtraktionsuppgifterna varierade inom Prima Matematik 3B.  
 
Sammanfattningsvis visar resultatet och analysen av studien att Prima matematik håller en 
relativt låg svårighetsnivå av subtraktionsuppgifterna. Likt uppgifterna med additions-
algoritmer, fokuseras även subtraktionsuppgifterna på att befästa kunskap om enkla och 
medelsvåra algoritmuppgifter, och det är först i 3B som de allra svåraste uppgifterna, enligt 
PUMP-matris 2, förekommer i större utsträckning. Läromedelsserien skulle eventuellt gynnas 
av att erbjuda fler svåra uppgifter som innehåller fler växlingar i Prima Matematik 3B, för att 
elever ska, utifrån ett CLT-perspektiv, få möjligheten att automatisera även dessa. Utifrån 
resultatet och analysen med utgångspunkt i CLT, innehåller läromedelsserien en bra 
progression av enkla, medelsvåra och avslutningsvis svåra uppgifter för att läromedlet ska ha 
bra förutsättningar att lära elever uppgifter med subtraktionsalgoritmer. 
 
Matte direkt Triumf  
 
Likt uppgifter med additionsalgoritmer i samma läromedel, riskerar uppgifter med 
subtraktionsalgoritmers svårighetsgrad och snabba progression att påverka Matte direkt 
Triumf förutsättningar för lärande negativt, utifrån ett CLT-perspektiv.  
 
Inledningsvis innehåller Matte direkt Triumf 2B en stor spridning och relativt hög 
svårighetsgrad av uppgifter. En överväldigande majoritet av uppgifterna, 52 av 62, kodas 34, 
35 och 36, och är därmed av en medelsvår nivå (se diagram 2, bilaga 3, matris 2). Läromedlet 
innehåller endast 10 uppgifter utan växling, vilket i likhet med additionsuppgifterna, kan 
argumenteras vara negativt för eleverna lärande. Enligt CLT är uppbyggnaden av kognitiva 
scheman i långtidsminnet viktigt för inhämtande av sekundär kunskap (Sweller et al., 2011, s. 
23). Kognitiva scheman i matematik kan, exempelvis, bestå av strategier för hur man löser en 
algoritmuppgift. Som nämnt ovan riskerar läromedlet att utifrån ett CLT-perspektiv, försvåra 
utvecklingen av kognitiva scheman för enklare uppgifter med subtraktionsalgoritmer hos 
elever som använder boken eftersom progressionen till svårare uppgifter sker så pass snabbt 
(Sweller et al., 2011, s. 219). Redan på den andra sidan som behandlar uppgifter med 
subtraktionsalgoritmer förekommer uppgifter innehållande växlingar, kodade 36. Den snabba 
progressionen kan leda till att belastningen på arbetsminnet ökar eftersom arbetsminnet måste 
behandla regler för enkla subtraktionsalgoritmer, och samtidigt hantera växling av en- och 
tiotal.  
 



 

 38 

Vidare sker progressionen till ännu svårare uppgifter snabbt i Matte direkt Triumf 3A, som 
inte innehåller några enkla uppgifter utan växling. Istället är majoriteten, totalt 50 av 69 
uppgifter, kategoriserade som svåra, varpå hälften av dessa innehåller en växling över nollan, 
vilket som tidigare nämnt är den svåraste typen av uppgifter med subtraktionsalgoritmer 
enligt matris 2. Däremot introduceras resterande 19 uppgifter, kategoriserade som medel-
svåra, först i läromedlet, innan progressionen till svårare uppgifter sker. Läromedlet 
innehåller även ett stort antal uppgifter kodade 35(T) och 46(T), vilket innebär att uppgiften 
innehåller tusental (se bilaga 3). Detta kan öka uppgiftens svårighetsgrad eftersom det ökar 
belastningen på information som arbetsminnet ska hantera samtidigt (Säljö, 2015, s. 40). 
Eftersom 3A inte erbjuder repetition av enklare uppgifter, riskerar eventuellt arbetsminnet 
hos elever som inte automatiserat användningen av subtraktionsalgoritmer från föregående 
läromedel i serien att överbelastas, ur ett CLT-perspektiv.  
 
Även i Matte direkt Triumf 3B förblir antalet svåra uppgifter högt. Av totalt 46 uppgifter med 
subtraktionsalgoritmer kategoriseras 30 av uppgifterna i Matte direkt Triumf 3B som svåra. 
13 av dessa innehåller dessutom växling över nollan (se diagram 2 och bilaga 3). Resterande 
16 uppgifter kodas som medelsvåra, varpå två de medelsvåra nivåerna innehåller tusental, 
vilket kan öka arbetsminnets belastning. Dessutom introduceras ett flertal svåra uppgifter i 
3B innan de medelsvåra uppgifterna, varpå progressionen av svårighetsnivån blir blandad. 
Likt tidigare läromedel i serien, både gällande uppgifter med additions- och subtraktions-
algoritmer, förekommer ett högre antal svåra än medelsvåra uppgifter. Enligt ett CLT-
perspektiv riskerar detta att överbelasta elevernas arbetsminne eftersom automatisering av 
enklare algoritmkunskaper eventuellt inte har hunnit utvecklats i långtidsminnet (Sweller et 
al., s. 55).  
 
Sammanfattningsvis kan liknande slutsatser dras om Matte direkt Triumfs uppgifter med 
subtraktionsalgoritmer, som för förutsättningar för lärande av uppgifter med additions-
algoritmer. Utifrån ett CLT-perspektiv, samt analyserat utifrån PUMP-matris 2, visar 
resultatet att Matte direkt Triumfs förutsättningar för lärande av uppgifter med subtraktions-
algoritmer riskerar att bli sämre. Progressionen sker snabbt, främst mellan men även inom 
läromedlen i serien, vilket utifrån CLT riskerar att belasta arbetsminnets begränsade kapacitet 
då automatisering av enklare subtraktionsalgoritmer eventuellt inte skett på grund av den 
stora mängden medelsvåra och svåra uppgifter. 
 
Favorit matematik  
 
Slutligen visar även subtraktionsuppgifterna i Favorit matematik, utifrån CLT och PUMP-
matris 2:s svårighetsnivåer, på goda förutsättningar för lärande av uppgifter med 
subtraktionsalgoritmer. 
 
Favorit matematik är dels fördelaktigt på grund av mängdträningen av enkla och medelsvåra 
uppgifter som läromedlet erbjudet, vilket bidrar till automatisering av kunskaper i långtids-
minnet (Sweller et al., 2011, s. 23). Likt uppgifter med additionsalgoritmer i samma 
läromedel, är det enbart Favorit matematik 2A som innehåller uppgifter med subtraktions-
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algoritmer i läromedlen avsedda för höstterminen i årskurs 2. Detta kan medföra både för- 
och nackdelar, vilket diskuterats i avsnitt 7.5. Majoriteten av uppgifterna i Favorit matematik 
2A, 62 av sammanlagt 103, är kodade 24. Enligt PUMP-matris 2 är det en enkel nivå utan 
växling eller kombination av additions- och subtraktionstabeller (se diagram 2 och bilaga 3). 
Resterande uppgifter kodas 33 och 34, vilket kategoriseras som medelsvåra uppgifter, med 
undantag för en enskild enkel uppgift kodad 13. Som nämnt tidigare är automatisering av 
kunskaper, i ett CLT-perspektiv, viktigt för att elever ska kunna möta svårare uppgifter utan 
att överbelasta arbetsminnets kapacitet (Säljö, 2015, s. 40; Sweller et al., 2011, s. 23). 
Progressionen inom Favorit matematik 2A sker även gradvis.  
 
Progressionen av uppgifter ökar till fler medelsvåra uppgifter i Favorit matematik 2B, där 36 
av totalt 55 uppgifter kodades som medelsvåra, vilket innebär att de innehåller en växling 
samt additions- och subtraktionstabell, jämfört med 19 enkla uppgifter utan växling (se 
diagram 2 och bilaga 3). Den successiva progressionen av uppgifternas svårighetsgrad mellan 
Favorit matematik 2A och 2B, går i enlighet med CLT:s antaganden om progression 
diskuterat ovan (Sweller et al., 2011, s. 171). Däremot introduceras medelsvåra uppgifter 
innan repetitionen av enkla uppgifter i Favorit matematik 2B, vilket kan tolkas vara negativt 
för elever som ännu inte automatiserat enkla uppgifter med subtraktionsalgoritmer från 
föregående bok.  
 
Vidare innehåller Favorit matematik 3A den mest balanserade spridningen av uppgifters 
svårighetsnivå av de analyserade 3A-läromedlen. 18 av uppgifterna identifieras som enkla, 
utan växling, medan 23 av uppgifterna kategoriseras som medelsvåra. Nästan lika många 
uppgifter med subtraktionsalgoritmer, totalt 19, kodades som svåra uppgifter (se diagram 2 
och bilaga 3). Svårighetsgraden av uppgifter blandas på samma sidor, varpå progressionen av 
uppgifterna med subtraktionsalgoritmer inom läromedlet är blandad. Dessutom innehåller 
läromedlet flest antal enkla uppgifter med subtraktionsalgoritmer av de analyserade 3A-
läromedlen, vilket ger elever som använder boken en stor repetition av deras tidigare 
kunskaper. Analysen visar att läromedlet går i enlighet med CLT:s idéer om en successiv 
progression av uppgifter, där mängden svåra uppgifter inte överstiger antalet enkla och 
medelsvåra uppgifter (Sweller et al., 2011, s. 171).  
 
Slutligen sker progressionen till svårare uppgifter i Favorit matematik 3B väldigt snabbt. 41 
av totalt 48 uppgifter kategoriserades som de svåraste uppgifterna med subtraktionsalgoritmer 
enligt PUMP-matris 2, vilket innebär att uppgifterna innehåller minst två växlingar och 
kombination av additions- och subtraktionstabeller. Progressionen i läromedlet sker inte 
gradvis, utan uppgifter med olika svårighetsnivåer blandas, varpå läromedlet nästan enbart 
fokuserar på att automatisera kunskaper för algoritmuppgifter innehållande två tiotals-
växlingar. Om boken analyseras enskilt, utan hänsyn till de tidigare läromedlen i serien, 
strider progressionen mot CLT. Automatiseringen av enkla uppgifter bör tränas flera gånger 
innan svårare uppgifter introduceras (Sweller et al., ss. 22, 33). Detta är dock den fjärde 
boken i serien som behandlar algoritmuppgifter. Enligt CLT är skillnaden mellan en 
nybörjare och erfaren person huruvida dess kunskaper har automatiserats och lagras i 
långtidsminnet (Sweller et al., ss. 19–20). För en nybörjare hade Favorit matematik 3B inte 
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haft förutsättningar för lärande men eftersom de tre tidigare läromedlen i serien innehåller en 
stor mängdträning på både enkla och medelsvåra uppgifter, kan Favorit matematik 3B vara 
gynnsam för elever som använt de tre tidigare läromedlen.  
 
Trots att tre av de fyra läromedlen, 2B, 3A och 3B, blandar ordningen på svårighetsgrad inom 
läromedlen, sker en successiv progression av uppgifter mellan varje läromedel i serien. Detta 
bidrar till att elever, utifrån ett CLT-perspektiv, ges tillfällen att automatisera enklare 
uppgifter med subtraktionsalgoritmer i en bok, innan de möter svårare uppgifter innehållande 
växling och kombination av additions- och subtraktionstabeller i nästa läromedel i serien. I 
och med den successiva progressionen mellan läromedlen tolkas Favorit matematik, utifrån 
CLT och PUMP-matris 2:s ordning av svårighetsnivåer, ha goda förutsättningar för lärande 
av   uppgifter med subtraktionsalgoritmer.  
 

7.3 Resultat: delstudie 2  
Följande avsnitt presenterar resultatet av Singma matematik, Livet i mattelandet samt Mitt i 
prick matematik i form av tabeller (se bilaga 3 och 4) och diagram. I samtliga tabeller och 
diagram är Singma förkortning för Singma matematik, LIM förkortning för Livet i 
mattelandet och MIP förkortning för Mitt i prick matematik.  

7.3.1 Uppgifter med additionsalgoritmer 

 
Diagram 3  

Diagrammet visar antal uppgifter med additionsalgoritmer fördelat per bok och antal 
tiotalsövergångar (noll, en eller minst två). Varken Mitt i prick matematik 2A, 2B eller 
Singma matematik 3B innehåller uppgifter med additionsalgoritmer. 
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Singma matematik 

Singma matematik 2A innehåller totalt 22 uppgifter med additionsalgoritmer. Dessa 
kategoriserades som nivå 14 respektive 34. Nivå 14 är en enkel nivå som innebär det inte sker 
någon tiotalsövergång. Nivå 34 är medelsvår eftersom det sker en tiotalsövergång med 
minnessiffra. Sju uppgifter kategoriserades som nivå 14, medan 15 uppgifter kategoriserades 
som nivå 34. I Singma matematik 2A introduceras uppgifter med additionsalgoritmer före 
uppgifter med subtraktionsalgoritmer. Progressionen är tydlig då uppgifterna kodade 14 
introduceras först för att sedan övergå till nivå 34.  

I Singma matematik 2B finns fler uppgifter med additionsalgoritmer, totalt 32 stycken. Dessa 
kategoriserades som nivå 15–16, samt 36 och 56. Nivå 15–16 är enkel, eftersom det inte sker 
någon tiotalsövergång. Nivå 36 är medelsvår eftersom det sker en tiotalsövergång med 
minnessiffra, medan nivå 56 är svår eftersom det sker två tiotalsövergångar med två 
minnessiffror. Sju uppgifter kodades som nivå 15–16, 14 uppgifter kodades som nivå 36 och 
11 uppgifter kodades som nivå 56. Precis som i 2A introduceras uppgifter med 
additionsalgoritmer före uppgifter med subtraktionsalgoritmer. Progressionen är otydlig 
eftersom uppgifterna blandas, det vill säga att de börjar på nivå 15–16, övergår sedan till nivå 
36 samt 56, för att sedan avslutas med nivå 36.  

I Singma matematik 3A finns minst antal uppgifter med additionsalgoritmer, totalt 21 stycken. 
Dessa kategoriserades som nivå 18, 38 och 58. Samtliga uppgifter befinner sig inom 
talområdet 0–9999. Nivå 18 är en enkel nivå eftersom som det inte sker någon 
tiotalsövergång. Nivå 38 och 58 är medelsvår respektive svår eftersom det sker en 
tiotalsövergång respektive två tiotalsövergångar med minnessiffra. Sju uppgifter 
kategoriserades som nivå 18, sex uppgifter kategoriserades som nivå 38 och åtta uppgifter 
kategoriserades som nivå 58. I Singma matematik 3A kodades sju uppgifter utan 
tiotalsövergång, dock befinner sig dessa uppgifter inom talområdet 0–9999, vilket är svårare. 
Även i denna bok introduceras uppgifter med additionsalgoritmer för uppgifter med 
subtraktionsalgoritmer. Progressionen är tydlig då uppgifterna börjar på nivå 18 för att sedan 
övergå till nivå 38 och avslutas med nivå 58.  

Livet i mattelandet 

I Livet i mattelandet C finns totalt 110 uppgifter med additionsalgoritmer. Dessa 
kategoriserades som nivå 14–16 samt 34–36. Nivå 14–16 är en enkel nivå och innebär att det 
inte sker någon tiotalsövergång. Nivå 34–36 är medelsvår eftersom det sker en 
tiotalsövergång med minnessiffra. På både nivå 14–16 och 34–36 kodades 55 uppgifter. 
Addition introduceras före subtraktion och progressionen är relativt tydlig. Först blandas 
uppgifter kodade 14–16 för att sedan övergå till att blanda uppgifter kodade 34–36.  

I Livet i mattelandet D finns färre uppgifter med additionsalgoritmer, totalt 29 stycken. 
Samtliga uppgifter innehöll en tiotalsövergång med minnessiffra och kodades därför som 
medelsvår nivå 34–36. Addition och subtraktion blandas samt även uppgifterna kodade som 
nivå 34–36.  
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Livet i mattelandet E innehåller fler uppgifter med additionsalgoritmer, totalt 53 stycken. 
Dessa kategoriserades som nivå 36, 56, 58 och 68. Nivå 36 är en enkel nivå och innebär att 
det sker en tiotalsövergång med minnessiffra. Nivå 56, 58 och 68 är svåra och innebär att det 
sker två tiotalsövergångar med minnessiffror samt fler än två tiotalsövergångar med 
minnessiffror. På nivå 36 kodades sex uppgifter, på nivå 56 kodades 36 uppgifter, på nivå 58 
kodades tio uppgifter och på nivå 68 kodades en uppgift. Sex uppgifter kodades med en 
tiotalsövergång. Inget räknesätt introduceras först utan addition och subtraktion blandas. 
Progressionen är relativt tydlig då additionsuppgifterna börjar på nivå 36 för att sedan övergå 
till nivå 56 och sedan 58. Slutligen blandas uppgifterna på nivå 56, 58 och 68.  

I den sista boken, Livet i mattelandet F finns minst antal uppgifter med additionsalgoritmer, 
totalt 18 stycken. 16 uppgifter innehåller fler än två termer samt två tiotalsövergångar med 
minnessiffror och kodades därför som svår nivå 56(ft), där (ft) innebär fler än två termer 
eftersom det inte finns med i PUMP-matris 1. En uppgift kodades som svår nivå, 67(ft), och 
en som medelsvår nivå, 36(ft). Räknesätten blandas och progressionen är relativt tydlig då 
uppgifterna befinner sig på nivå 56(ft) för att mot slutet blandas med en uppgift på nivå 67(ft) 
samt 36(ft). Däremot ökar uppgifternas svårighetsgrad på grund av att de innehåller fler än 
två termer.  

Mitt i prick matematik 

I Mitt i prick matematik 3A finns totalt 70 uppgifter med additionsalgoritmer. Dessa 
kategoriserades som nivå 14–16, 14(ft), 34–36, 34(ft) –35(ft) och 45. Nivå 14–16 är enkla 
nivåer och innebär att det inte sker någon tiotalsövergång. Nivå 34–36 och 45 är svårare och 
innebär att det sker en respektive två tiotalsövergångar med minnessiffra. På nivå 14–16 och 
14(ft) kodades totalt 17 uppgifter, på nivå 34–36 och 45 samt 34(ft)-35(ft) kodades totalt 53 
uppgifter. Uppgifterna med additionsalgoritmer introduceras för uppgifterna med 
subtraktionsalgoritmer och progressionen är relativt tydlig då uppgifterna börjar på nivå 14 
för att sedan blandas mellan nivå 35 och 36.  

Mitt i prick matematik 3B innehåller färre uppgifter med additionsalgoritmer, totalt 41 
stycken. På de enkla nivåerna 15 och 17 kodades totalt fyra uppgifter. På de medelsvåra 
nivåerna 25, 35, 36, 36(ft), 37 samt 37(ft) kodades totalt 24 uppgifter. På de svåraste nivåerna 
47, 56, 58, 58(ft), 67(ft) samt 68(ft) kodades totalt 19 uppgifter. Addition introduceras för 
subtraktion för att mot slutet av boken blandas. Progressionen är relativt tydlig där boken 
inleds med uppgifter på enkel nivå för att sedan öka till medelsvår nivå och svår nivå. 
Därefter blandas uppgifter på alla nivåer. Uppgifternas svårighetsgrad i båda böckerna ökar 
på grund av att de innehåller fler än två termer. 
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7.3.2 Uppgifter med subtraktionsalgoritmer 

 
Diagram 4  

Diagrammet visar antal uppgifter med subtraktionsalgoritmer fördelat per bok och antal 
växlingar (noll, en eller minst två). Varken Mitt i prick matematik 2A, 2B eller Singma 
matematik 3B innehåller uppgifter med subtraktionsalgoritmer. 

 

 

Singma matematik  

Singma matematik 2A innehåller 22 uppgifter med subtraktionsalgoritmer. Dessa 
kategoriserades som nivå 24 respektive 33–34. Nivå 24 är enkel nivå som innebär att två 
tiotal subtraheras utan växling. Nivå 33 och 34 är medelsvåra eftersom det sker en växling, 
men uppgifterna befinner sig fortfarande inom talområdet 0–99. Åtta uppgifter 
kategoriserades som nivå 24, medan totalt 14 uppgifter kategoriserades som nivå 33–34. 
Boken har en tydlig progression i början där enkla uppgifter utan växling övergår till 
medelsvåra med en växling för att mot slutet blandas.  

Singma matematik 2B innehåller fler uppgifter med subtraktionsalgoritmer, totalt 30 stycken. 
Dessa kategoriserades som nivå 26, 35–36, 45–46 samt 55–56, och samtliga befinner sig 
inom talområdet 0–999. Nivå 26 är en enkel nivå, eftersom det inte sker någon växling. Nivå 
35–36 är medelsvår då det sker en växling, medan nivå 45–56 är svårast eftersom det sker två 
växlingar samt två växlingar över nolla. Sju uppgifter kodades som nivå 26, totalt 14 
uppgifter kodades som nivå 35–36, totalt tre uppgifter kodades som nivå 45–46 och totalt sex 
uppgifter kodades som nivå 55–56. Boken har en tydlig progression i början, där enkla 
uppgifter övergår till medelsvåra för att slutligen övergå till svåra. Mot slutet blandas 
uppgifter på alla nivåer.  
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I Singma matematik 3A finns precis som i 2A, totalt 22 uppgifter med subtraktionsalgoritmer. 
Dessa kategoriserades som nivå 26(T), 36(T), 45 samt 46(T), där (T) innebär att 
algoritmuppgifterna innehåller tusental eftersom det inte finns tusental i PUMP-matris 2. På 
nivå 26(T) sker ingen växling, på nivå 36(T) sker en växling och på nivå 45 och 46(T) sker 
två växlingar. Sex uppgifter kodades som nivå 26(T), åtta uppgifter kodades som nivå 36(T), 
en uppgift kodades som nivå 45 samt sju uppgifter som nivå 46(T). Boken har en tydlig 
progression i början, där enkla uppgifter utan växling övergår medelsvåra för att slutligen 
övergå till svåra uppgifter där det sker två växlingar. Däremot blir uppgifterna svårare i 3A 
eftersom de innehåller tusental. Mot slutet blandas uppgifter som har en växling respektive 
två växlingar.  

Livet i mattelandet 

I Livet i mattelandet C finns totalt 103 uppgifter med subtraktionsalgoritmer. Dessa 
kategoriserades som nivå 25–26 samt 35–36. Nivå 25–26 är en enkel nivå och innebär att det 
inte sker någon växling. Däremot ligger nivå 24 inom talområdet 0–99, medan nivå 25 ligger 
inom talområdet 0–999. Nivå 35–36 är medelsvår eftersom det sker en växling. På nivå 25–
26 kodades totalt 53 uppgifter, medan på nivå 34–36 kodades totalt 50 uppgifter. Boken har 
en tydlig progression, där enkla uppgifter utan växling övergår till medelsvåra uppgifter som 
har en växling.  

I Livet i mattelandet D finns färre uppgifter med subtraktionsalgoritmer, totalt 22 stycken. 
Samtliga uppgifter kodades som medelsvår nivå, 35–36, eftersom de innehåller endast en 
växling. Progressionen är tydlig eftersom samtliga uppgifter befinner sig på medelsvår nivå.  

Livet i mattelandet E innehåller totalt 37 uppgifter med subtraktionsalgoritmer. Dessa 
kategoriserades som de svåraste nivåerna 55–56 samt 56(T). Nivå 55–56 innebär att det sker 
två växlingar över nolla. På nivå 55–56 kodades totalt 26 uppgifter, medan på 56(T) kodades 
totalt 11 uppgifter. Progressionen är tydlig eftersom samtliga uppgifter befinner sig på de 
svåraste nivåerna.  

Slutligen finns totalt 15 uppgifter med subtraktionsalgoritmer i Livet i mattelandet F. Totalt 
fyra uppgifter kodades som medelsvår nivå, 36 och 36(ft), där det sker en växling. Totalt elva 
uppgifter kodades som svår nivå 46(T), 46(ft) och 56(ft), där det sker två växlingar samt två 
växlingar över nolla. Progressionen är otydlig då alla uppgifter blandas. Uppgifterna blir 
dessutom svårare i bok F eftersom de innehåller både tusental och fler än två termer.  

Mitt i prick matematik 

I Mitt i prick matematik 3A finns totalt 60 uppgifter med subtraktionsalgoritmer. Nivå 13, 24 
samt 25–26 är en enkel nivå där ingen växling sker, inom talområdet 0–99 respektive 0–999. 
På nivå 13 och 24 kodades totalt elva uppgifter och på nivå 25–26 kodades totalt nio 
uppgifter. På de medelsvåra nivåerna, 34–36, kodades totalt 38 uppgifter, där sker det en 
växling. Slutligen kategoriserades två uppgifter på de svåraste nivåerna 56, där det sker två 
växlingar över nolla. Boken har en tydlig progression, där enkla uppgifter utan växling 
övergår till medelsvåra innehållande en växling. De två svåra uppgifterna på nivå 56 blandas.  
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I Mitt i prick matematik 3B finns totalt 49 uppgifter med subtraktionsalgoritmer. På de enkla 
nivåerna 13 samt 25–26, där det inte sker någon växling kodades totalt nio uppgifter, varav 
två uppgifter kodades på nivå 26(T). På de medelsvåra nivåerna 35, 36, 36(T), där det sker en 
växling kodades totalt 30 uppgifter. På de svåraste nivåerna 46(T) samt 56 kodades åtta 
uppgifter. Progressionen är otydlig eftersom uppgifter på alla nivåer blandas.  

7.4 Analys: delstudie 2 
 
Följande avsnitt analyserar resultatet av Singma matematik, Livet i Mattelandet och Mitt i 
prick matematik. Analysen besvarar den tredje forskningsfrågan, ”Hur ser progressionen av 
uppgifterna ut i respektive läromedelsserie och vilka förutsättningar för lärande medför detta 
utifrån ett CLT-perspektiv?”. Först analyseras uppgifterna med additionsalgoritmer och 
därefter uppgifterna subtraktionsalgoritmer. Läromedelsserierna Singma matematik, Livet i 
Mattelandet och Mitt i prick matematik innehåller två böcker i varje årskurs. Singma 
matematik och Mitt i prick matematik kallar sina böcker för A och B, där A är avsedd att 
användas på höstterminen, medan B är avsedd att användas på vårterminen. Livet i 
mattelandet kallar istället sina för C, D, E och F, där C och E är avsedda att användas på 
höstterminen och D och F är avsedda att användas på vårterminen. Varken uppgifter med 
additions- eller subtraktionsalgoritmer finns i Mitt i prick matematik 2A respektive 2B, samt 
Singma matematik 3B, därför kunde inte dessa böcker analyseras. Avsaknaden av uppgifter i 
dessa böcker leder till ett intressant resonemang, vilket kommer att redogöras för i analysens 
sista avsnitt (se avsnitt 7.5).  

7.4.1  Uppgifter med additionsalgoritmer 

 
Singma matematik  
 
Utifrån PUMP-matris 1:s kodning av uppgifters svårighetsnivå och utifrån ett CLT-
perspektiv, indikerar analysen att Singma matematik kan ge sämre förutsättningar för lärande 
av uppgifter med additionsalgoritmer. Progressionen av uppgifternas svårighetsnivå ökar 
snabbare mellan läromedlen.  
 
Singma matematik 2A innehåller minst antal enkla uppgifter med additionsalgoritmer, då 
endast sju uppgifter kategoriserades som nivå 14, där ingen tiotalsövergång sker (se bilaga 4). 
Majoriteten av uppgifterna befinner sig på en medelsvår nivå, nivå 34 (se bilaga 4). På denna 
nivå behöver eleverna vara säkrare på algoritmräkning eftersom algoritmuppgifterna består 
av en tiotalsövergång med minnessiffra. Matematik är ett ansträngande ämne, därför behöver 
elever ges mängdträning av enklare algoritmuppgifter för att kunskaperna ska kunna 
processas i arbetsminnet innan de stannar i långtidsminnet (Sweller et al., 2011, ss. 6–7). 
Eftersom arbetsminnet har en begränsad kapacitet, särskilt hos barn, behöver reglerna som 
används vid algoritmräkning ske per automatik innan eleverna övergår till mer avancerade 
algoritmuppgifter som innehåller fler regler och steg (Östergren, 2020, s. 20; Säljö, 2015, s. 
40).  
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I Singma matematik 2B befinner sig majoriteten av uppgifterna på medelsvår och svår nivå, 
nivå 36 och 56, där det sker en tiotalsövergång respektive två tiotalsövergångar med 
minnessiffror (se diagram 3 och bilaga 4). Detta kan resultera i att eleverna inte ges lika stor 
möjlighet att öva på räkning av enklare av algoritmuppgifter, innan de svårare uppgifterna 
introduceras. Med arbetsminnets begränsade kapacitet i åtanke, menar Sweller et al. att nivån 
av svårighetsgrader i uppgifter bör ökas successivt för att lärandet ska vara gynnsamt för 
eleverna (Sweller et al., 2011, s. 171).  

I Singma matematik 3A befinner sig majoriteten av uppgifterna på den medelsvåra nivån 38 
och svåra nivån 58, där både en och två tiotalsövergångar med minnessiffror sker, inom det 
svåraste talområdet 0–9999 (se diagram 3 och bilaga 4). På dessa nivåer behöver eleverna 
vara säkrare på algoritmräkning eftersom uppgifterna består av en tiotalsövergång och 
dessutom är uppgifterna svårare eftersom de består av tusental. För att kunskaperna ska 
kunna bearbetas i arbetsminnet innan de lagras i långtidsminnet, bör elever ges mängdträning 
av enklare algoritmuppgifter (Sweller et al., 2011, ss. 6–7). Som nämnt tidigare har 
arbetsminnet, främst hos barn, en begränsad kapacitet och därför behöver reglerna som 
används vid algoritmräkning ske per automatik innan eleverna övergår till svårare 
algoritmuppgifter som innehåller fler regler och större tal (Östergren, 2020, s. 20; Säljö, 
2015, s. 40). Läromedelsserien Singma matematik innehåller minst antal additionsuppgifter 
totalt, där 2A innehåller 22 uppgifter, 2B innehåller 32 uppgifter och 3A innehåller 21 
uppgifter, vilket utifrån CLT kan bidra till sämre förutsättningar för övning och 
automatisering av algoritmuppgifter (Sweller et al., 2011, ss. 6–7). 

Progressionen sker snabbare mellan Singma matematik 2A och 2B samt 2B och 3A eftersom 
majoriteten av uppgifterna i 2B och 3A befinner sig på medelsvår respektive svår nivå (se 
diagram 3 och bilaga 4). En successiv progression av uppgifter bör ske för att eleverna ska 
hinna automatisera kunskaperna i långtidsminnet, innan de introduceras svårare uppgifter. 
Om progressionen sker för snabbt kan det leda till att lärandet inte blir gynnsamt (Sweller et 
al., 2011, s. 171). En ökad belastning på arbetsminnet kan därför hindra inlärningen eftersom 
eleverna måste bevara informationen samtidigt som de arbetar med annan information 
(Sweller et al., 2011, s. 219). Dock har Singma matematik vissa positiva kvaliteter eftersom 
alla böcker innehåller uppgifter utan tiotalsövergångar. 

Sammanfattningsvis ger Singma matematik sämre förutsättningar för lärande eftersom 
majoriteten av uppgifterna befinner sig på svårare nivåer. Progressionen mellan böckerna 
sker snabbare och böckerna innehåller få uppgifter, vilket inte ger tillräckligt med träning och 
automatisering av algoritmuppgifter.  
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Livet i mattelandet 

Med utgångspunkt i PUMP-matris 1:s kodning av uppgifters svårighetsnivå som analyserats 
utifrån CLT, visar Livet i mattelandet på goda förutsättningar för lärande av uppgifter med 
additionsalgoritmer. Progressionen av uppgifters svårighetsnivå ökar till stor del successivt 
mellan läromedlen.  
 
Livet i mattelandet C innehåller lika många uppgifter på de enkla nivåerna 14–16, det vill 
säga där det inte sker någon tiotalsövergång, respektive medelsvåra nivåerna 34–36 där det 
sker en tiotalsövergång med minnessiffra (se diagram 3 och bilaga 4).  

I Livet i mattelandet D befinner sig samtliga uppgifter på de medelsvåra nivåerna 34–36 (se 
diagram 3 och bilaga 4). Eleverna ges därför större möjlighet att möta fler enklare 
algoritmuppgifter kodade som nivå 14–16, respektive 34–36 i den första boken. Livet i 
mattelandet kan därför ge eleverna större möjlighet att öva på att räkna enklare uppgifter med 
additionsalgoritmer innan de övergår till uppgifter med en tiotalsövergång (Sweller et al., 
2011, s. 23). 

Majoriteten av uppgifterna i Livet i mattelandet E kodades på den svåraste nivån, nivå 56, där 
det sker två tiotalsövergångar med minnessiffror. För att sedan utmana eleverna med tio 
uppgifter på nivå 58 och en uppgift på nivå 68, också de svåraste nivåerna, där det sker två 
tiotalsövergångar respektive fler än två tiotalsövergångar inom talområdet 0–9999 (se 
diagram 3 och bilaga 4). Livet i mattelandet E ger eleverna större mängdträning i att räkna 
uppgifter med additionsalgoritmer med två tiotalsövergångar, innan de övergår till uppgifter 
med fler än två tiotalsövergångar med tusental, vilket enligt CLT kan underlätta inlärningen 
av svårare algoritmer (Sweller et al., 2011, s. 23). 

I Livet i mattelandet F befinner sig majoriteten av uppgifterna på nivå 56(ft), där uppgifterna 
är svåra eftersom de innehåller två tiotalsövergångar och fler än två termer. Däremot är 
uppgifterna fortfarande enklare då de befinner sig inom talområdet 0–999. Eleverna får 
endast öva på en uppgift på den näst svåraste nivån 67(ft), där uppgiften innehåller tre termer, 
fler än två tiotalsövergångar med minnessiffror samt befinner sig inom talområdet 0–9999 (se 
diagram 3 och bilaga 4). Eftersom eleverna ges möjlighet att öva på, samt automatisera 
användningen av algoritmuppgifter som innehåller två tiotalsövergångar, kan det enligt CLT 
resultera i att det blir lättare för eleverna att utföra ännu svårare algoritmuppgifter (Sweller et 
al., 2011, s. 23). Läromedelsserien Livet i mattelandet är den serie som innehåller flest 
additionsuppgifter totalt, varav 110 uppgifter finns i bok C, vilket enligt CLT, resulterar i 
bättre förutsättningar för träning och automatisering av uppgifter (Sweller et al., 2011, ss. 6–
7). 

Progressionen mellan Livet i mattelandet C och D sker successivt eftersom samtliga uppgifter 
i Livet i mattelandet D fortfarande befinner sig på den medelsvåra nivån 34–36 (se diagram 3 
och bilaga 4). Progressionen sker dock snabbare mellan Livet i mattelandet D och E. I Livet i 
mattelandet D befinner sig alla uppgifter på medelsvår nivå, med en tiotalsövergång, och i 
bok E befinner sig majoriteten av uppgifterna på de svåraste nivåerna med minst två 
tiotalsövergångar (se diagram 3 och bilaga 4). Livet i mattelandet E och F:s progression sker 
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mer successivt, där bok E innehåller flest uppgifter på svår nivå, nivå 56, där det sker två 
tiotalsövergångar med minnessiffror, för att i bok F fortfarande låta eleverna öva på samma 
nivå fast med fler än två termer (se diagram 3 och bilaga 4).  

Slutligen ger Livet i mattelandet bättre förutsättningar för lärande eftersom Livet i 
mattelandet C erbjuder eleverna en större mängd enkla uppgifter, utan tiotalsövergång. Trots 
att Livet i mattelandet endast innehåller enkla uppgifter i bok C, bidrar den stora mängden 
uppgifter i alla böcker till bättre förutsättningar för träning och automatisering. Analysen 
indikerar utifrån CLT, att läromedelsserien Livet i mattelandet har en mer positiv effekt på 
elevernas inlärning av uppgifter med additionsalgoritmer, eftersom progressionen sker 
successivt samt att eleverna ges mer mängdträning av enklare algoritmuppgifter. Dock har 
Livet i mattelandet vissa negativa kvaliteter eftersom progressionen mellan bok D och E sker 
snabbare.  

Mitt i prick matematik 
 
Utifrån PUMP-matris 1:s kodning av algoritmuppgifters svårighetsnivå och utifrån ett CLT-
perspektiv, visar analysen att Mitt i prick matematik kan ge sämre förutsättningar för lärande 
av uppgifter med additionsalgoritmer. Progressionen av uppgifternas svårighetsnivå ökar 
snabbare mellan läromedlen. 
 
Majoriteten av uppgifterna i Mitt i prick matematik 3A, 53 stycken, kodades på de medelsvåra 
och svåraste nivåerna 34–36, 45 där det sker en respektive två tiotalsövergångar, samt 
nivåerna 14(ft), 35(ft) och 36(ft) där eleverna får räkna med tre termer (se diagram 3 och 
bilaga 4). Med tanke på att det inte finns några algoritmuppgifter i Mitt i prick 2A och 2B bör 
eleverna ges tillfälle att öva på fler enkla uppgifter utan tiotalsövergångar, under 
höstterminen i årskurs 3, för att underlätta för inlärningen och för att arbetsminnet inte ska 
belastas, innan de introduceras för svårare uppgifter som innehåller en tiotalsövergång med 
minnessiffra samt fler än två termer (Sweller et al., 2011, s. 23). Arbetsminnet kan hantera 
fem till nio informationsbitar samtidigt, fler än två termer innebär att arbetsminnet behöver 
hantera fler informationsbitar (Säljö, 2015, s. 40). Att boken innehåller uppgifter med fler än 
två termer kan därför belasta arbetsminnet, om eleverna inte fått öva tillräckligt i att hantera 
enklare algoritmuppgifter. 
 
Majoriteten av uppgifterna i Mitt i prick matematik 3B kategoriserades på de medelsvåra 
nivåerna 25–47, där uppgifterna innehåller en tiotalsövergång med minnessiffra och en utan. 
Endast fyra uppgifter kodades som på de enklaste nivåerna 15 och 17, utan tiotalsövergång, 
medan 14 uppgifter kategoriserades på de svåraste nivåerna 56–68, där det sker två eller fler 
tiotalsövergångar med minnessiffor och majoriteten av uppgifterna befinner sig inom 
talområdet 0–9999 (se diagram 3 och bilaga 4). Detta kan enligt CLT, leda till att eleverna 
inte ges möjlighet att öva räkning av enklare av algoritmuppgifter, innan de mer avancerade 
uppgifterna introduceras. Med tanke på arbetsminnets begränsade kapacitet, bör nivån av 
svårighetsgrader i uppgifter ökas successivt för att lärandet ska vara gynnsamt för eleverna 
(Sweller et al., 2011, s. 171). 
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Progressionen sker snabbare mellan Mitt i prick matematik 3A och 3B. I Mitt i prick 
matematik 3A befinner sig majoriteten av uppgifterna på medelsvåra och svåra nivåer, där det 
sker en tiotalsövergång med minnessiffra samt med fler än två termer (se diagram 3 och 
bilaga 4). I Mitt i prick matematik 3B befinner sig också majoriteten av uppgifterna på de 
medelsvåra och svåra nivåerna, där det sker en eller fler tiotalsövergångar med minnessiffror 
inom talområdet 0–999 och 0–9999 samt fler än två termer (se diagram 3 och bilaga 4). Det 
bör ske en successiv progression av uppgifter för att eleverna ska kunna automatisera 
kunskaperna i långtidsminnet, innan de introduceras svårare uppgifter. Som ovan nämnt kan 
lärandet riskera att inte bli gynnsamt om progressionen av uppgifters svårighetsgrad ökar för 
snabbt eftersom arbetsminnet blir belastat (Sweller et al., 2011, ss. 171, 219). Dock har Mitt i 
prick matematik vissa positiva kvaliteter eftersom alla böcker innehåller uppgifter utan 
tiotalsövergångar. 

Sammanfattningsvis ger Mitt i prick matematik sämre förutsättningar för lärande eftersom 
eleverna inte ges mängdträning i, samt möjlighet att automatisera enkla uppgifter med 
additionsalgoritmer utan tiotalsövergång, innan de övergår till mer avancerade algoritm-
uppgifter eftersom majoriteten av uppgifterna befinner sig på svårare nivåer. Progressionen 
mellan böckerna sker snabbare, vilket enligt CLT kan leda till att elevernas algoritm-
kunskaper inte automatiseras.  
 

7.4.2 Uppgifter med subtraktionsalgoritmer 

 
Singma matematik  
 
Utifrån PUMP-matris 2:s kodning av algoritmuppgifters svårighetsnivå och utifrån ett CLT-
perspektiv, visar analysen att Singma matematik kan ge sämre förutsättningar för lärande av 
uppgifter med subtraktionsalgoritmer. Progressionen av uppgifternas svårighetsnivå ökar 
snabbare mellan läromedlen. 
 
Singma matematik 2A är den bok som innehåller minst antal enkla uppgifter med 
subtraktionsalgoritmer på höstterminen i årskurs 2. Endast åtta uppgifter kategoriserades som 
nivå 24, där ingen växling sker. Majoriteten av uppgifterna kodades som den medelsvåra 
nivån 33–34 (se diagram 4 och bilaga 5). På dessa nivåer behöver eleverna vara säkrare på 
algoritmräkning eftersom uppgifterna består av en växling. För att kunskaperna ska kunna 
processas i arbetsminnet innan de stannar i långtidsminnet, behöver elever ges mängdträning 
av enklare uppgifter (Sweller et al., 2011, ss. 6–7). Som tidigare nämnt har barns arbetsminne 
en begränsad kapacitet och därför behöver reglerna som används vid algoritmräkning ske per 
automatik innan eleverna övergår till mer avancerade algoritmuppgifter som innehåller fler 
regler och steg (Östergren, 2020, s. 20; Säljö, 2015, s. 40).  
 
I Singma matematik 2B är majoriteten av uppgifterna kategoriserade på de medelsvåra och 
svåra nivåerna 35–56 där det sker en eller flera växlingar. Däremot är det några fler uppgifter 
på nivå 35–36 med en växling, jämfört med nivå 45–46 och 55–56, där det sker två växlingar 
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samt växling över nolla (se diagram 4 och bilaga 5). Detta bidrar till att eleverna inte ges 
särskilt stor möjlighet att öva på enklare uppgifter med enbart en växling, innan de möter 
svårare uppgifter med två växlingar samt växlingar över nolla. Med hänsyn till arbetsminnets 
begränsade kapacitet, menar Sweller et al. att svårighetsgraden i uppgifterna bör ökas 
successivt för att lärandet ska vara gynnsamt för eleverna (Sweller et al., 2011, s. 171).  
 
Majoriteten av uppgifterna i Singma matematik 3A, 16 stycken, befinner sig på de medelsvåra 
och svåraste nivåerna 36(T), 45 och 46(T), där de innehåller tusental med en eller två 
växlingar (se diagram 4 och bilaga 5). Sex uppgifter kategoriserades som enkel nivå, nivå 
26(T), där ingen växling sker, dock blir uppgifterna svårare på grund av tusental (se diagram 
4 och bilaga 5). På de svårare nivåerna med en eller flera växlingar med tusental behöver 
eleverna vara säkrare på algoritmräkning. För att kunskaperna ska kunna bearbetas i 
arbetsminnet innan de lagras i långtidsminnet, behöver eleverna ges mängdträning av enklare 
algoritmuppgifter (Sweller et al., 2011, ss. 6–7). Arbetsminnet har en begränsad kapacitet och 
därför behöver reglerna som används vid algoritmräkning ske per automatik innan eleverna 
övergår till mer avancerade uppgifter som innehåller fler regler och steg (Östergren, 2020, s. 
20; Säljö, 2015, s. 40). Läromedelsserien Singma matematik innehåller minst antal 
subtraktionsuppgifter totalt, där 2A innehåller 22 uppgifter, 2B innehåller 30 uppgifter och 
3A innehåller 22 uppgifter, vilket utifrån CLT kan bidra till sämre förutsättningar för övning 
och automatisering av algoritmuppgifter (Sweller et al., 2011, ss. 6–7). 
 
Progressionen sker snabbare mellan Singma matematik 2A och 2B samt 2B och 3A eftersom 
majoriteten av uppgifterna i 2B och 3A befinner sig på medelsvår respektive svår nivå (se 
diagram 4 och bilaga 5). En successiv progression av uppgifter bör ske för att eleverna ska 
hinna automatisera kunskaperna i långtidsminnet, innan de introduceras svårare uppgifter. 
Om progressionen sker för snabbt kan det leda till att lärandet inte blir gynnsamt (Sweller et 
al., 2011, s. 171). Dock har Singma matematik vissa positiva kvaliteter eftersom alla böcker 
innehåller enkla uppgifter utan växlingar. 

Sammanfattningsvis ger Singma matematik sämre förutsättningar för lärande eftersom 
majoriteten av uppgifterna befinner sig på medelsvår och svår nivå. Progressionen mellan 
böckerna sker snabbare och böckerna innehåller få uppgifter, vilket inte ger tillräckligt med 
övning och automatisering av kunskaper.  

Livet i mattelandet 
 
Med utgångspunkt i PUMP-matris 2:s kodning av uppgifters svårighetsnivå som analyserats 
utifrån CLT, visar Livet i mattelandet på goda förutsättningar för lärande av uppgifter med 
subtraktionsalgoritmer. Progressionen av uppgifters svårighetsnivå ökar till stor del 
successivt mellan läromedlen.  
 
I Livet i mattelandet C, kodades nästan lika många uppgifter på de enkla respektive 
medelsvåra nivåerna. På nivå 25–26, där ingen växling sker, kategoriserades 53 uppgifter. På 
nivå 35–36, där en växling sker, kodades 50 uppgifter (se diagram 4 och bilaga 5). Om 



 

 51 

eleverna ges tid att öva på enklare algoritmuppgifter kan det underlätta inlärningen av svårare 
uppgifter som innehåller växlingar (Sweller et al., 2011, s. 23). Livet i mattelandet C ger 
eleverna större möjlighet att öva på att räkna enkla uppgifter innan de övergår till medelsvåra 
uppgifter med en växling.  
 
I Livet i mattelandet D befinner sig uppgifterna fortfarande på de medelsvåra nivåerna 35–36, 
där det sker en växling (se diagram 4 och bilaga 5). Därför ges eleverna större möjlighet att 
öva på och automatisera användningen av algoritmuppgifter där det sker en växling, vilket 
kan underlätta vid inlärningen av svårare uppgifter som innehåller fler växlingar (Sweller et 
al., 2011, s. 23).  
 
I Livet i mattelandet E kodades majoriteten av uppgifterna, 26 stycken, på de svåraste 
nivåerna 55–56, medan elva uppgifter kodades på nivå 56(T) (se diagram 4 och bilaga 5). I 
den här boken ges dock eleverna inte tillräckligt med mängdträning av varken enkla eller 
medelsvåra uppgifter, vilket kan hindra inlärningen av svåra uppgifter som innehåller fler 
växlingar (Sweller et al., 2011, s. 23).  

Majoriteten av uppgifterna i Livet i mattelandet F kodades på de svåraste nivåerna 46(T), 
46(ft) samt 56(ft), där det sker två växlingar (se diagram 4 och bilaga 5). Eleverna får inte 
öva på att räkna särskilt många medelsvåra uppgifter med en växling eftersom endast fyra 
uppgifter kodades på nivå 36 och 36(ft). Detta kan leda till att arbetsminnet blir belastat och 
även med tanke på att de flesta uppgifter innehåller tre termer (Sweller et al., 2011. s. 171). 
Läromedelsserien Livet i mattelandet är den serie som innehåller flest subtraktionsuppgifter 
totalt, varav bok C innehåller 103 uppgifter, vilket enligt CLT, ger bättre förutsättningar för 
träning och automatisering av uppgifter (Sweller et al., 2011, ss. 6–7). 

Progressionen mellan Livet i mattelandet C och D sker successivt, där den första boken 
innehåller nästan lika många uppgifter med subtraktionsalgoritmer på de enkla nivåerna 25–
26, där det inte sker någon växling, respektive medelsvåra nivåerna 35–36, där det sker en 
växling (se diagram 4 och bilaga 5). I Livet i mattelandet D befinner sig samtliga uppgifter 
med subtraktionsalgoritmer på de medelsvåra nivåerna 35–36. Eleverna ges därför större 
möjlighet att möta fler enkla och medelsvåra algoritmuppgifter kodade som nivå 25–26 
respektive 35–36 i läromedelsserien Livet i mattelandet. Progressionen sker dock snabbare 
mellan Livet i mattelandet D och E. I Livet i mattelandet D befinner sig alla uppgifter på 
medelsvår nivå med en växling, för att i bok E endast övergå till svåra uppgifter med minst 
två växlingar (se diagram 4 och bilaga 5). Progressionen mellan Livet i mattelandet E och F 
sker också snabbare eftersom majoriteten av uppgifterna i bok F innehåller två växlingar, tre 
termer samt tusental (se diagram 4 och bilaga 5). En successiv progression av uppgifter bör 
ske för att eleverna ska hinna automatisera kunskaperna i långtidsminnet, innan de 
introduceras svårare uppgifter (Sweller et al., 2011, s. 171).  
 
Sammanfattningsvis ger Livet i mattelandet bättre förutsättningar för lärande eftersom Livet i 
mattelandet C erbjuder eleverna en större mängd enkla uppgifter utan växling. Trots att Livet 
i mattelandet endast innehåller enkla uppgifter i bok C, ger den stora mängden uppgifter i alla 



 

 52 

böcker bättre förutsättningar för övning och automatisering. Analysen indikerar utifrån CLT, 
att läromedelsserien Livet i mattelandet har en mer positiv effekt på elevernas inlärning 
eftersom eleverna ges mer mängdträning av enkla och medelsvåra algoritmuppgifter och 
progressionen sker successivt. Dock har Livet i mattelandet vissa negativa kvaliteter eftersom 
progressionen mellan både bok D och E samt E och F sker snabbare.  

Mitt i prick matematik 

Utifrån PUMP-matris 2:s kodning av algoritmuppgifters svårighetsnivå och utifrån ett CLT-
perspektiv, visar analysen att Mitt i prick matematik kan ge sämre förutsättningar för lärande 
av uppgifter med subtraktionsalgoritmer. Progressionen av uppgifternas svårighetsnivå ökar 
snabbare mellan läromedlen. 
 
I Mitt i prick matematik 3A kodades majoriteten av uppgifterna, 40 stycken, på de medelsvåra 
och svåra nivåerna 34–36 samt 56, där en respektive två växlingar över nolla sker, medan 20 
uppgifter kodades på de enkla nivåerna 13 samt 24–26, där det inte sker någon växling.  
 
I Mitt i prick matematik 3B befinner sig majoriteten av uppgifterna på medelsvår nivå, nivå 
35–36 samt 36(T) och innehåller därmed en växling, varpå fler uppgifter innehåller tusental 
(se diagram 4 och bilaga 5). Med tanke på att det inte finns några uppgifter med subtraktions-
algoritmer i Mitt i prick 2A och 2B kan detta resultera i att eleverna inte ges möjlighet att öva 
på och automatisera räkning av enkla uppgifter med subtraktionsalgoritmer, där det inte sker 
någon växling, innan de mer avancerade uppgifterna introduceras. Detta kan leda till att 
arbetsminnet överbelastas och inlärningen av svårare uppgifter kan bli mer komplicerad 
(Sweller et al., 2011, s. 23). 
 
Progressionen sker snabbare mellan Mitt i prick matematik 3A och 3B. I Mitt i prick 
matematik 3A befinner sig majoriteten av uppgifterna på de medelsvåra och svåraste 
nivåerna, där de innehåller tusental med en eller två växlingar (se diagram 4 och bilaga 5). I 
Mitt i prick matematik 3B befinner sig majoriteten av uppgifterna på medelsvår nivå, med en 
växling, varpå fler uppgifter innehåller tusental (se diagram 4 och bilaga 5). En successiv 
progression av uppgifter bör ske för att eleverna ska hinna automatisera kunskaperna i 
långtidsminnet, innan de introduceras till svårare uppgifter. Om progressionen sker för snabbt 
kan det resultera i att lärandet inte blir gynnsamt (Sweller et al., 2011, s. 171). Dock har Mitt i 
prick matematik vissa positiva kvaliteter eftersom alla böcker innehåller uppgifter utan 
växlingar. 

Sammanfattningsvis ger Mitt i prick matematik sämre förutsättningar för lärande eftersom 
eleverna inte ges mängdträning i, samt möjlighet att automatisera enkla uppgifter utan 
växling, innan de övergår till mer avancerade uppgifter eftersom majoriteten av uppgifterna 
befinner sig på svårare nivåer. Progressionen mellan böckerna sker snabbare, vilket enligt 
CLT kan leda till att elevernas algoritmkunskaper inte automatiseras.  
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7.5 Gemensam jämförelse och slutsats  
Resultatet och analysen av de båda delstudierna, analyserade utifrån PUMP-matriserna, och 
med utgångspunkt i Cognitive Load Theory, visar att Prima matematik, Favorit matematik 
och Livet i mattelandet innehåller goda förutsättningar för lärande av uppgifter med 
additions- och subtraktionsalgoritmer utifrån CLT. En stor mängdträning av enklare uppgifter 
förekommer i större utsträckning i dessa läromedelsserier, vilket ger elever möjlighet att 
automatisera enkla algoritmkunskaper innan de går vidare till svårare uppgifter. Dessutom 
sker progressionen av uppgifter mellan läromedel i årskurs 2 och 3 på ett sätt som gynnar 
eleverna, där uppgifternas svårighetsgrad ökar successivt. Trots att Livet i mattelandet endast 
innehåller enkla uppgifter, utan tiotalsövergång och växlingar, i den första boken, ökar 
progressionen för det mesta successivt, vilket enligt CLT kan resultera i att eleverna hinner 
automatisera kunskapen av enkla algoritmer. Att boken innehåller en större mängd enkla 
uppgifter i den första boken, ger eleverna fler möjligheter att öva på och automatisera dessa 
innan de introduceras till mer avancerade uppgifter. Utifrån teorin om arbetsminnets 
begränsade kapacitet, och vikten av automatisering av enkla uppgifter, visar läromedelsserien 
Matte direkt Triumf, Singma matematik och Mitt i prick matematik på sämre förutsättningar 
för lärande av uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer. Progressionen av 
additions- och subtraktionsuppgifter i Matte direkt Triumf, Singma matematik och Mitt i prick 
matematik sker snabbare, vilket riskerar att försvåra elevers automatisering av enkla 
algoritmuppgifter som varken innehåller tiotalsövergång, minnessiffra eller växling. 
Dessutom överstiger mängden svårare uppgifter de enkla i samtliga läromedel i serierna. 
Därmed anses inte Matte direkt Triumf, Singma matematik och Mitt i prick matematik ha 
samma förutsättningar för lärande av uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer i 
samma utsträckning som Prima matematik, Favorit matematik och Livet i mattelandet.  

Resultatet av de båda delstudierna visar att det förekommer läromedel i de analyserade 
läromedelsserierna som helt saknar uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer. 
Utifrån Cognitive Load Theory, CLT, kan detta diskuteras utifrån både för- och nackdelar. 
Att Favorit Matematik 2A, Singma matematik 2A och Livet i mattelandet C innehåller 
algoritmuppgifter, medan Prima matematik 2A, Matte direkt triumf 2A och Mitt i prick 
matematik 2A inte gör det, kan vara både fördelaktigt och negativt för inlärningen. Å ena 
sidan får elever som använder Favorit Matematik 2A, Singma matematik 2A och Livet i 
mattelandet C mer mängdträning i uppställningen och användningen av algoritmuppgifter. 
Som nämnt ovan är automatiseringen av ny kunskap viktigt för att inte överbelasta 
arbetsminnet, ur ett CLT-perspektiv (Sweller et al., 2011, s. 18). Dessa tre läromedel kan 
därför betraktas som en positiv introduktion till algoritmuppgifter, eftersom läromedlen ger 
elever fler tillfällen att automatisera kunskaper om hur enkla uppgifter med additions- och 
subtraktionsalgoritmer löses. Å andra sidan skulle introduktionen av algoritmuppgifter på 
höstterminen i årskurs 2 kunna betraktas som negativt. Bentley och Bentley menar att elever 
som erbjuds mängdträning i aritmetiska fakta, som exempelvis 4+3=7 eller 8+5=13, är mer 
kapabla att utföra svårare matematiska beräkningar, som exempelvis algoritmer (Bentley och 
Bentley, 2011, s. 54). Vid algoritmräkning krävs både aritmetiska kunskaper, som exempelvis 
att term + term = summa, samtidigt som eleven förväntas minnas alla regler som algoritmer 
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innehåller. Om elever inte har automatiserat enkla talfakta, samtidigt som de ska bearbeta 
algoritmers regler, riskerar arbetsminnet att bli belastat till den grad att 
undervisningssituationen inte blir fördelaktig för eleven (Bentley och Bentley, 2011, s. 54). 
Det går därför att resonera kring att elever som istället använder Prima matematik 2A, Matte 
direkt triumf 2A eller Mitt i prick matematik 2A istället för Favorit Matematik 2A, Singma 
matematik 2A eller Livet i mattelandet C får möjlighet att bemästra tabellkunskaper i addition 
och subtraktion bättre innan de möter algoritmuppgifter i 2B. 

Däremot kan elevers förutsättningar att lära sig algoritmuppgifter påverkas negativt vid 
användning av Singma matematik eftersom bok 3B inte innehåller varken uppgifter med 
additions- eller subtraktionsalgoritmer. Eftersom denna studie inte undersökt 
läromedelsseriens kommande läromedel för årskurs 4, 5 och 6 på mellanstadiet, är det svårt 
att utifrån ett CLT-perspektiv, dra slutsatser om hur detta påverkar elevers förutsättning att 
fortsätta arbeta med algoritmuppgifter i kommande läromedel i serien. Eventuellt kan det 
bidra till att elevernas kunskaper om algoritmanvändning riskerar att glömmas bort inför 
årskurs 4, om eleverna inte redan automatiserat användningen av algoritmuppgifter 
tillräckligt. Konsekvenserna av att vissa läromedel i de analyserade läromedelsserierna 
saknar uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer diskuteras även i diskussions-
kapitlet (se avsnitt 8.3). 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet och analysen av de båda delstudierna, utifrån ett CLT-
perspektiv, att Prima matematik, Favorit matematik och Livet i mattelandet innehåller bättre 
förutsättningar för lärande av uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer. Resultatet 
och analysen har med hjälp av forskningsfrågorna besvarat studiens syfte, vilket har varit att 
undersöka förutsättningar för lärande av uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer, 
utifrån CLT, Cognitive Load Theory, i läromedel från sex olika serier. Resultatet och 
analysen visar därmed att olika läromedel medför olika förutsättningar för lärande av 
uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer, utifrån ett CLT-perspektiv.  
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8. Diskussion  

I följande kapitel diskuteras studiens resultat och analys. Först presenteras en samman-
fattande slutsats, följt av en diskussion gentemot den tidigare forskningen på området. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring vilka didaktiska konsekvenser studiens resultat kan 
leda till. 

8.1 Sammanfattande slutsats  
Studiens syfte har varit att undersöka förutsättningar för lärande av uppgifter med additions- 
och subtraktionsalgoritmer, utifrån CLT, Cognitive Load Theory, i läromedel från sex olika 
serier. Studien utgick från fyra forskningsfrågor, där den första: ”Hur många olika nivåer av 
algoritmuppgifter i addition och subtraktion förekommer i de utvalda läromedlen för årskurs 
2 och 3?” visar att läromedelsserierna innehåller liknande svårighetsgrad av uppgifter som 
PUMP-matris 1 och 2, för exakta nivåer (se bilaga 2, 3, 4 och 5). 
 
Studiens andra forskningsfråga: ”Hur många uppgifter av olika nivåer av algoritmuppgifter i 
addition och subtraktion förekommer i de utvalda läromedlen för årskurs 2 och 3?” visar att 
olika läromedelsserier innehåller olika många uppgifter av varje nivå, för exakta nivåer (se 
bilaga 2, 3, 4 och 5). 
 
Studiens tredje och fjärde forskningsfråga: ”Hur ser progressionen av uppgifterna ut i 
respektive läromedelsserie och vilka förutsättningar för lärande medför detta utifrån ett CLT-
perspektiv?” och ”Hur skiljer sig förutsättningarna för lärande utifrån ett CLT-perspektiv 
mellan de olika läromedelsserierna?” visar att progressionen är olika i respektive 
läromedelsserie. Progressionen ökar mer successivt i Prima matematik, Favorit matematik 
och Livet i mattelandet, vilket enligt CLT ger bättre förutsättningar för lärande. Som nämnt i 
analysavsnitten ökar progressionen snabbare i Matte direkt Triumf, Singma matematik och 
Mitt i prick matematik, vilket utifrån ett CLT-perspektiv kan påverka förutsättningar för 
lärande negativt. Resultatet och analysen indikerade att olika läromedel ger olika 
förutsättningar för lärande av uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer utifrån 
CLT, där Prima matematik, Favorit matematik och Livet i mattelandet innehåller godare 
förutsättningar för lärande av uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer. 

8.2 Diskussion gentemot tidigare forskning 
Nedan diskuteras studiens resultat och analys gentemot tidigare forskning. Avsnittet är 
indelat i olika rubriker utifrån den tidigare forskningens uppdelning i kapitlet tidigare 
forskning.  

8.2.1 Läromedel i matematik  

Denna studie visar att olika läromedel ger olika förutsättningar för lärande av matematik, 
vilket överensstämmer med resultatet av Sievert et al:s (2021a; 2021b), Mauch och 
McDermotts (2007), samt Norbergs (2019) studier. Uppgifter av olika svårighetsgrad 
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förekommer i varierande utsträckning i de olika läromedlen, vilket bidrar till att 
progressionen mellan årskurser skiljer sig, utifrån ett CLT-perspektiv, mellan de olika 
läromedelsserierna. Sievert et al:s (2021b) resultat visade att läromedlets kvalitet speglade 
elevers förmåga att utföra jämförelser i addition och subtraktion. Likt Sievert et al:s (2021b) 
resultat visade denna studie, utifrån teorin om Cognitive Load Theory, att elevernas lärande 
kan påverkas negativt av den varierande kvaliteten på läromedel. Detta eftersom vissa av 
läromedelsserierna riskerar att leda till sämre lärande av algoritmuppgifter på grund av att 
progressionen sker snabbare eller är otydlig. Läromedel som enligt ett CLT-perspektiv, har 
goda förutsättningar för lärande av algoritmuppgifter, såsom Prima matematik, Favorit 
matematik och Livet i mattelandet, har bättre förutsättningar att automatisera algoritm-
uppgifter innan progressionen av uppgifternas svårighetsgrad ökar. Denna studie visar även 
att förutsättningar för lärande av algoritmuppgifter, enligt ett CLT-perspektiv, är sämre i både 
Matte direkt Triumf, Singma matematik och Mitt i prick matematik eftersom progressionen 
till svåra uppgifter skedde för snabbt. Dessutom innehåller Singma matematik få algoritm-
uppgifter, vilket utifrån CLT, kan leda till sämre förutsättningar för träning och 
automatisering av kunskaper. Likt Sievert et al:s (2021a) och Norbergs (2019) resultat 
riskerar vissa läromedel, enligt teorin om CLT, att påverka elevers lärande negativt, om inte 
lärare aktivt planerar in ytterligare tid, samt använder alternativa material, för att elever ska få 
möjlighet att automatisera algoritmkunskaper innan svårighetsgraden ökar. 
 
I analysen diskuterades avsaknaden av algoritmuppgifter i Prima matematik 2A, Matte direkt 
Triumf 2A, Mitt i prick 2A och 2B samt Singma 3B. Likt Mauch och McDermotts (2007) 
resultat, visar även denna studie att läromedelsseriernas olikheter kan medföra både för- och 
nackdelar. Å ena sidan är det fördelaktigt med en större mängdträning av algoritmuppgifter 
för att automatisera kunskaper som i läromedelsserien Favorit matematik och Livet i 
mattelandet (Sweller et al., 2011). Däremot skulle det även kunna tänkas vara gynnsamt att 
vänta med algoritmuppgifter till vårterminen i årskurs 2 och årskurs 3, som Prima matematik, 
Matte direkt Triumf och Mitt i prick, eftersom det medför extra träning på aritmetiska 
talfakta, vilket är en viktig färdighet innan elever börjar arbeta med algoritmuppgifter 
(Bentley och Bentley, 2011). Likt Sievert et al:s (2021a; 2021b), Mauch och McDermotts 
(2007), samt Norbergs (2019) resultat, indikerar även denna studie att olika läromedel 
innehåller varierande förutsättningar för lärande. Utifrån ett CLT-perspektiv visar analysen 
att Prima matematik, Favorit matematik och Livet i Mattelandet medför bättre förutsättningar 
för lärande av algoritmuppgifter eftersom progressionen sker successivt, till skillnad från 
Matte direkt Triumf, Singma matematik och Mitt i prick matematik, där progressionen sker 
snabbare eller uteblir. Dessutom bidrar studien med ny kunskap om hur matematikläromedel 
kan behandla uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer på lågstadiet, utifrån ett 
CLT-perspektiv, vilket det saknas aktuell forskning kring.  
Som beskrivet i bakgrunden ska utbildningen i grundskolan i Sverige vara likvärdig, oavsett 
var man bor eller går i skola (Lgr22, 2022, s. 6) Det innebär att elevers förutsättningar för 
lärande ska vara densamma oavsett klass, skola, lärare eller läromedel. I enlighet med Sievert 
et al:s (2021a; 2021b), Mauch och McDermotts (2007), samt Norbergs (2019) resultat, tyder 
denna studie på att läromedels varierande kvalitet skapar olika förutsättningar för lärande, om 
inte lärare aktivt arbetar för att balansera skillnaderna. Som nämnt i tidigare forskning är 
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läromedel dock den vanligaste utgångspunkten när lärare planerar sin undervisning, varpå 
mycket av undervisningen utgår från de områden läromedlen behandlar (Sievert, van den 
Ham och Heinze, 2021a; Sievert, van den Ham och Heinze, 2021b; Brändströms, 2005; 
Nurjanah och Retnowati, 2018). Denna studies resultat och analys bidrar med ny kunskap om 
att förutsättningar för lärande av uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer riskerar 
att bli mer eller mindre fördelaktigt beroende på vilket läromedel eleverna använder, utifrån 
ett CLT-perspektiv, vilket är viktigt eftersom valet av läromedel har stor påverkan på 
undervisningen (Fagginger Auer et al., 2016).  

8.2.2 Progression i läromedel  

I likhet med forskningen om progression i läromedel, presenterad under tidigare forskning, 
visar denna studie på varierande resultat. Brändström (2005) skriver i sin avhandling att 
läromedlet sätter standarden för matematikens svårighetsgrad i klassrummet, varpå 
läromedlets innehåll är en avgörande faktor för undervisningen i matematik. Resultatet av 
Brändströms studie visar att progressionen i de tre analyserade läromedlen i årskurs 7 var 
bristfällig, där uppgifternas svårighetsgrad förblev låg genom hela läromedlet. Resultatet 
skiljer sig från denna studie, där ett flertal läromedel visade på en tydlig progression från 
enklare till svårare uppgifter i och mellan årskurser, däribland Prima matematik, Favorit 
matematik och Livet i mattelandet. Denna studie visade snarare att progressionen av 
uppgifter, ur ett CLT-perspektiv, kan vara för hög, där svårare typer av uppgifter introduceras 
innan elever fått tillräckligt med möjlighet att automatisera tidigare kunskaper, som i Matte 
direkt Triumf, Singma matematik och Mitt i prick matematik. Till skillnad från Brändströms 
(2005) studie som menar att elever bör kompenseras med svårare uppgifter som tillåter större 
utmaningar, visar denna studie att elever som använder Matte direkt Triumf, Singma 
matematik och Mitt i prick istället skulle gynnas av ytterligare material som tillåter mer 
träning av enklare algoritmuppgifter. I viss mån går det dock, likt Brändströms (2005) studie, 
att diskutera huruvida Prima matematik skulle gynnas av en något svårare progression, där 
läromedelsserien främst erbjuder träning av enkla och medelsvåra uppgifter även i den sista 
boken för vårterminen i årskurs tre, Prima matematik 3B.  
 
Denna studies resultat och analys visar att progressionen i de analyserade läromedlen ger 
varierade förutsättningar för lärande av algoritmuppgifter i addition och subtraktion, utifrån 
ett CLT-perspektiv. I likhet med Huang et al:s (2022) studie, som visade på en tydlig 
progression av enkla till svårare uppgifter av den kommutativa lagen i läromedel för årskurs 1 
och 2, visar även delar av denna studies resultat på en positiv progression av uppgifter. I 
likhet med resultatet av Huang et al:s (2022) studie visar denna studie att Prima matematik, 
Favorit matematik och Livet i mattelandet har en tydlig progression. Utifrån CLT är 
progressionen mellan enkla och svårare uppgifter viktig för att arbetsminnet ska hinna 
bearbeta den nya informationen till den grad att kunskaperna automatiseras i långtidsminnet 
(Sweller et al., 2011, s. 171). Däremot visar denna studies resultat och analys även på 
progressioner som, enligt ett CLT-perspektiv, kan tolkas ske för snabbt, där svårare uppgifter 
introduceras tidigt i läromedlet som i Matte direkt Triumf, Singma matematik och Mitt i prick 
matematik.  
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Som nämnt i tidigare forskning finns väldigt lite forskning om progressionen av uppgifter 
med additions- och subtraktionsalgoritmer på lågstadiet. Brändström (2005) analyserar 
läromedel i matematik i årskurs 7, medan Huang et al:s (2022) studie undersöker elevers 
förståelse för den kommutativa lagen i årskurs 2. Resultatet och analysen av denna studie har 
bland annat som syfte att besvara den fjärde forskningsfrågan “Hur skiljer sig förut-
sättningarna för lärande utifrån ett CLT-perspektiv mellan de olika läromedelsserierna?” för 
att bidra med ny kunskap på det outforskade området. Denna studie visar att progressionen av 
uppgifternas svårighetsgrad skiljer sig nämnvärt mellan olika läromedelsserier. Som 
presenterat ovan är en successiv progression mellan enkla och svåra uppgifter i läromedel för 
årskurs 2 och 3 fördelaktigt för elevernas förutsättningar för lärande av uppgifter med 
additions- och subtraktionsalgoritmer, utifrån ett CLT-perspektiv. Progressionen mellan 
årskurs 2 och 3 ansågs vara mer fördelaktig i Prima matematik, Favorit matematik och Livet i 
mattelandet eftersom elever med dessa läromedel ges fler möjligheter att mängdträna och 
repetera enkla och medelsvåra algoritmuppgifter under höstterminen i årskurs 2 och/eller 
vårterminen i årskurs 2, innan de presenteras för svårare uppgifter. Progressionen i Matte 
direkt Triumf, Singma matematik och Mitt i prick matematik skiljer sig från ovan nämnda 
läromedel eftersom svårighetsgraden i dessa läromedel ökar snabbare. I Matte direkt Triumf 
förekommer exempelvis fler antal medelsvåra än enkla uppgifter i 2B, medan antalet svåra 
uppgifter överstiger både medelsvåra och enkla uppgifter i läromedel 3A och 3B (se diagram 
1 och 2). Progressionen av enkla till svårare uppgifter går därmed för snabbt, varpå elever, ur 
ett CLT-perspektiv, eventuellt inte hinner automatisera de enklare algoritmuppgifterna innan 
de går vidare till svårare.  
 
Denna studie bidrar till forskningsområdet med kunskap om att progression av uppgifter kan 
variera mellan olika läromedel, där progressionen kan ses som successiv, för snabb, eller att 
progressionen i viss mån kan tolkas vara för låg, utifrån ett CLT-perspektiv. Eftersom denna 
studies resultat och analys skiljer sig från Brändströms (2005) resultat, men till viss mån 
överensstämmer med Huang et al:s (2022), bidrar denna studien med kunskap om att 
läromedels progression varierar mellan olika läromedelsserier. Eftersom Brändströms (2005) 
studie är från 2005, medan läromedlen i denna studie är publicerade mellan 2016–2021, kan 
denna studies resultat ha påverkats av nya läroplaner och kunskaper om matematik i 
utformandet av de analyserade läromedlen.  

8.2.3 Kognitivt perspektiv  

Slutligen analyseras denna studies resultat och analys gentemot tidigare forskning inom 
matematik som också utgår från CLT, Cognitive Load Theory. Denna studie går delvis i 
enlighet med Nurjanah och Retnowatis (2018) resultat som visade att läromedlet innehöll 
flera kognitiva belastningar, vilket riskerar att överbelasta elevers arbetsminne då 
läromedelsförfattare inte alltid tar hänsyn till arbetsminnets begränsade kapacitet. Denna 
studie visar på liknande analyser, utifrån ett CLT-perspektiv, där Matte direkt Triumf, Singma 
matematik och Mitt i prick matematiks progression av uppgifters svårighetsgrad ökar snabbt, 
vilket riskerar att belasta elevers arbetsminne med mycket kognitiv information samtidigt.  
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Vidare visar Ding et al:s (2019) studie om huvudräkning i addition, som fokuserar på elevers 
förmåga att hantera huvudräkning av enkla och flerstegsadditioner, på resultat som stärker 
denna studies resultat och analys. Resultatet av Ding et al:s (2019) studie menar att elever 
som automatiserar enkla algoritmuppgifter har mindre belastning på arbetsminnet vid svårare 
uppgifter, utifrån ett CLT-perspektiv. Detta leder i sin tur till att elever som automatiserat 
kunskaperna av enkla algoritmuppgifter lättare kan ta till sig svårare uppgifter eftersom 
arbetsminnet då kan fokusera på att behandla den nya informationen, medan reglerna för 
enkla algoritmuppgifter är lagrade i långtidsminnet. Ding et al:s (2019) forskning stärker 
därför analysen av denna studie, att vissa läromedel, ur ett CLT-perspektiv, har bättre 
förutsättningar för lärande i uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer än andra. 
Prima matematik, Favorit matematik och Livet i mattelandet innehåller exempelvis en 
successiv progression av uppgifters svårighetsnivå, vilket enligt ett CLT-perspektiv kan bidra 
till att elever automatiserar enkla algoritmuppgifter och därmed frigör kognitiv belastning 
från arbetsminnet. Detta kan ur ett CLT-perspektiv, påverka elevers förutsättningar för 
lärande av uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer. 
 
Även Lieshouts och Xenidou-Dervous (2018) resultat kan tolkas stärka denna studies resultat 
och analys. Lieshouts och Xenidou-Dervous (2018) studie undersöker den kognitiva 
belastningen på arbetsminnet, medan lågstadieelever löste addition- och subtraktions-
uppgifter. Resultatet visar att elever har svårare att utföra subtraktionsuppgifter än additions-
uppgifter, vilket enligt CLT beror på att det krävs en högre kognitiv belastning på arbets-
minnet att utföra subtraktionsberäkningar. Enligt deras resultat kan det därför resoneras för 
att automatisering av enkla subtraktionsuppgifter är extra viktigt innan elever möter svårare 
nivåer. Denna studie visar att uppgifter med additionsalgoritmer introduceras före uppgifter 
med subtraktionsalgoritmer i samtliga läromedel, med undantag av Favorit matematik 2B 
som innehöll enstaka uppgifter med subtraktionsalgoritmer, innan uppgifterna med 
additionsalgoritmer. Detta skulle kunna ses som fördelaktigt eftersom elever då börjat 
bekanta sig med konceptet algoritmer innan de möter uppgifter med subtraktionsalgoritmer. 
Däremot varierar svårighetsgraden av uppgifter med subtraktionsalgoritmer mellan 
läromedelsserierna. Matte direkt Triumf, Singma matematik och Mitt i prick matematik, 
avancerar svårighetsnivån av både uppgifter med subtraktion- och additionsalgoritmer snabbt 
i respektive bok, vilket minimerar möjligheten för eleverna att automatisera dessa kunskaper. 
Utifrån Lieshouts och Xenidou-Dervous (2018) studie, samt CLT, ses detta som negativt för 
elevers förutsättningar att befästa kunskaper om uppgifter med subtraktionsalgoritmer 
eftersom det ger en ökad belastning på arbetsminnet. I likhet med Ding et al:s (2019) studie, 
kan Lieshouts och Xenidou-Dervous (2018) forskning användas för att stärka slutsatsen av 
denna studies analys, nämligen att läromedels förutsättningar för lärande av uppgifter med 
additions- och subtraktionsalgoritmer varierar. Denna studie bidrar därmed till forsknings-
området om progression inom matematik, utifrån ett CLT-perspektiv, eftersom studien bidrar 
med nya kunskaper om hur olika läromedel kan behandla progression både inom och mellan 
läromedel som behandlar uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer för årskurs 2 
och 3.  
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Avslutningsvis diskuteras även resultatet av denna studie gentemot resultatet av Prytz et al:s 
(2022) forskning och PUMP-matriserna som användes i Prytz et al:s (2022) studie. Studien 
undersöker huruvida matematikläromedel från 1970-, 1980- och 1990-talet påverkats av 
PUMP-projektets innovationer om hur matematikundervisningen och läromedel bör vara 
utformade. Studien undersöker främst hur multiplikationsuppgifter ser ut i 26 olika läro-
medel. Likt denna studie använder Prytz et al. (2022) PUMP-projektets matriser för att 
analysera data. Resultatet av denna studie visar att en stor del av läromedlen som publicerats 
efter PUMP-projektet har tagit hänsyn till projektets idéer om läromedelsdesign. Som 
redogjorts för i bakgrund och metod utformade PUMP-projektet diagnostiska matriser i 
aritmetikens fyra räknesätt som visar i vilken ordning olika typer av uppgifter bör komma för 
att progressionen ska vara fördelaktig utifrån idén om arbetsminnets begränsade kapacitet. 
Som nämnt i bakgrund och metod ansåg forskarna i PUMP-projektet att progressionen av 
svårighetsnivå på uppgifter bör ske gradvis, vilket även syns i matriserna. Forskarna menade 
att läromedel vars progression sker för snabbt, eller där antalet svåra uppgifter överstiger 
antalet enkla utan att elever fått tillräckligt med träning att automatisera de enklare 
uppgifterna först, inte bör användas. Utifrån deras antagande går det därmed att diskutera 
huruvida Matte direkt Triumf, Singma matematik och Mitt i prick matematik är lämpliga att 
använda i undervisningen av algoritmuppgifter, utifrån ett CLT-perspektiv, eftersom samtliga 
läromedel utifrån PUMP-matriserna, innehåller fler svårt kodade uppgifter än enkla och 
medelsvåra.  
 
Medan Prytz et al:s (2022) studie analyserade läromedel från 1970-, 1980- och 1990-talet, 
analyserar denna studie, läromedel publicerade mellan 2016 och 2021. PUMP-projektet var 
relativt aktuellt när läromedlen i Prytz et al:s (2022) studie publicerades. Denna studie visar 
att hälften av de analyserade läromedelsserierna, Prima matematik, Favorit matematik och 
Livet i mattelandet, kan tolkas utgå från samma ordningsprincip som PUMP-projektets 
matriser. Resultatet och analysen av denna studie kan inte dra slutsatsen att läromedels-
författarna har tagit hänsyn till PUMP-matriserna, däremot visar denna studie att läromedlen i 
varierande grad introducerar uppgifter i liknande ordning som matriserna föreslår. Studien 
bidrar därför med ny kunskap om att läromedel på lågstadiet innehållande algoritmuppgifter, 
publicerade inom de senaste fem åren, i viss utsträckning fortfarande kan tolkas utgå från 
PUMP-matrisens ordning av uppgifter. Samtidigt visade den resterande hälften av de 
analyserade läromedlen, Matte direkt Triumf, Singma matematik och Mitt i prick matematik, 
att progressionen av uppgifternas svårighetsgrad skedde snabbare, utifrån ett CLT-perspektiv. 
Resultatet och analysen överensstämmer därför delvis med Prytz et al:s (2022) studie om 
läromedel publicerade under 1970-, 1980- och 1990-talet, samtidigt som det visar att 
läromedel idag möjligtvis har en snabbare utveckling av algoritmuppgifters svårighetsgrad i 
årskurs 2 och 3.  

8.3 Diskussion kring didaktiska konsekvenser  
I studiens inledning beskrevs resultatet av den senaste TIMSS-rapporten (2019) som visar att 
elevers resultat i aritmetik och talförståelse sjunkit de senare åren. Det finns många olika 
faktorer till varför detta sker, men en bidragande orsak kan vara läromedlen som används i 
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skolan. Denna studiens visar att olika läromedel möjliggör varierande förutsättningar för 
lärande av uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer, utifrån ett CLT-perspektiv. I 
studiens bakgrund och tidigare forskning beskrevs även matematikläromedlet som det 
vanligaste verktyget vid lärarens planering, genomförande och utvärdering av undervisning. 
Det är därför viktigt att läromedlet erhåller god kvalitet för att undervisningen ska vara 
gynnsam för eleverna. Trots detta, vilket också nämndes i bakgrunden, finns ingen exakt 
definition av vad god kvalitet innebär. Enligt CLT är progression av uppgifternas 
svårighetsgrad en viktig aspekt för läromedlets förutsättningar för lärande och därmed något 
som kan påverka kvaliteten (Sweller et al., 2011).  
 
Studiens bakgrund beskrev också att alla elever i Sverige ska ha möjlighet till en likvärdig 
skolgång, oavsett vilken skola, klass, läromedel eller lärare eleven tilldelas. Syftet med 
studien är att undersöka förutsättningar för lärande av uppgifter med additions- och 
subtraktionsalgoritmer, utifrån CLT, Cognitive Load Theory, i läromedel från sex olika 
serier. Resultatet och analysen av denna studie visar att olika läromedel förmedlar olika 
förutsättningar att lära sig algoritmuppgifter på lågstadiet, utifrån den varierade 
svårighetsnivån på uppgifter och progressionen mellan årskurser. Prima matematik, Favorit 
matematik och Livet i mattelandet, hade en tydligare progression av uppgifter där elever 
förmodligen har bättre förutsättningar att automatisera enkla algoritmuppgifter i addition och 
subtraktion innan de möter uppgifter av svårare nivå, vilket går i enlighet med CLT (Sweller 
et al., 2011). Utifrån teorin och analysen kan dessa läromedel därför tolkas som mer 
fördelaktiga att använda vid inlärningen av algoritmuppgifter i addition och subtraktion på 
lågstadiet. Med anledning av de sjunkande TIMSS-resultaten, kan dessa läromedel vara mer 
fördelaktiga att välja för att öka förutsättningarna för lärande av aritmetik, ur ett CLT-
perspektiv. Matte direkt Triumf, Singma matematik och Mitt i prick matematik kan tolkas 
vara mindre gynnsamma, enligt CLT, eftersom progressionen sker snabbare, där uppgifter 
som klassificeras som medelsvåra eller svåra enligt PUMP-matriserna förekommer oftare än 
de enkla respektive medelsvåra i läromedlen för de olika årskurserna (Unenge, 1999). Detta 
medför en negativ belastning på arbetsminnet, där kunskaperna om algoritmuppgifter riskerar 
att inte automatiseras i långtidsminnet (Sweller et al., 2011). 
 
Vidare redogjordes för kritik mot algoritmuppgifter i bakgrunden. Vissa forskare menar bland 
annat att algoritmuppgifter inte längre är nödvändiga på grund av den digitaliserade världen 
vi lever i, där de flesta människor har tillgång till miniräknare (Karlsson och Kilborn, 2015). 
Som beskrivet i bakgrunden, menar andra forskare, att lärande av algoritmuppgifter inte 
bidrar till elevers resonemangsförmåga och taluppfattning (Ljungblad, 2012; Ahlberg, 2001). 
Trots detta visar denna studie att läromedel i årskurs 2 och 3 innehåller en stor mängd 
algoritmuppgifter i addition och subtraktion (se bilaga 2, 3, 4 och 5). Eventuellt kan 
läromedel som utifrån CLT, tolkas innehålla bättre förutsättningar för lärande av 
algoritmuppgifter, som Prima matematik, Favorit matematik och Livet i mattelandet, medföra 
en större förståelse för hur algoritmuppgifter fungerar eftersom läromedlen ger elever fler 
tillfällen att träna på utförandet av algoritmuppgifter. Vid stor träning av algoritmuppgifter är 
det möjligt att diskutera huruvida deras uppfattning för positionssystemet och taluppfattning 
kan utvecklas. 
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En annan aspekt som är intressant att diskutera är konsekvenserna av eventuella skolbyten 
mellan årskurser utifrån studiens resultat. Läromedlet Mitt i prick matematik innehåller inga 
algoritmuppgifter i årskurs 2, medan läromedlet Singma matematik inte innehåller några 
algoritmuppgifter i vårterminens bok i årskurs 3. Det skulle kunna innebära att en elev som 
byter skola mellan årskurs 2 och 3, mellan två skolor som använder sig av dessa läromedel 
endast får en termins träning av algoritmuppgifter, om inte läraren aktivt lägger till extra 
träningsmöjligheter. En elev som istället använder Favorit matematik i både årskurs 2 och 3 
får däremot fyra terminers färdighetsträning i algoritmuppgifter och därmed större möjlighet 
att automatisera kunskaperna. Denna studie indikerar därmed att matematikläromedel på 
lågstadiet förmedlar olika förutsättningar för lärande av algoritmuppgifter. I längden kan 
detta även påverka elevernas aritmetikkunskaper, vilket därmed kan tolkas strida mot 
läroplanens meningar om en likvärdig utbildning. 
 
Slutligen diskuteras även studiens eventuella felkällor samt studiens inflytande på lärares 
didaktiska val. Studien utgår från Cognitive Load Theory, CLT, och som nämnt i teorikapitlet 
finns det kritik mot teorin, där många menar att forskare som använder teorin inte tar hänsyn 
till andra aspekter som är viktiga för lärande. Studien hoppas kunna bidra med ny kunskap 
om läromedels behandling av uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer i låg-
stadiet. Slutsatser av studiens resultat och analys kan tolkas utifrån ett CLT-perspektiv, 
exempelvis att progressionen av uppgifters svårighetsnivå i de analyserade läromedlen bidrar 
till läromedelsseriernas förutsättningar för lärande av algoritmuppgifter. Därmed visar 
analysen utifrån ett CLT-perspektiv, att vissa läromedel är mer fördelaktiga att använda än 
andra i undervisningen av uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer. Studien 
hoppas kunna bidra med ny kunskap som kan vara till hjälp vid lärares didaktiska val av 
matematikläromedel. Däremot finns det fler aspekter som kan påverka matematik-
undervisningen och elevers lärande, vilket beskrevs i teorikapitlet. Elever kan exempelvis ha 
olika förutsättningar i form av neuropsykiatriska funktionsvariationer eller dyskalkyli. 
Dessutom kan lärandet även påverkas av elevers motivation för ämnet, relation till läraren 
samt förväntningar på sin egen prestation i ämnet. Däremot kan studiens resultat och analys 
vara till hjälp för lärare vid valet av matematikläromedel, där vissa läromedel utifrån ett CLT-
perspektiv, kan tolkas vara mer fördelaktiga än andra vid lärande av uppgifter med additions- 
och subtraktionsalgoritmer.  
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9. Konklusion  

Studiens syfte har varit att undersöka förutsättningar för lärande av uppgifter med additions- 
och subtraktionsalgoritmer, utifrån CLT, Cognitive Load Theory, i läromedel från sex olika 
serier. Syftes uppfylldes genom en läromedelsanalys med utgångspunkt i CLT, där sex olika 
läromedelsserier i årskurs 2 och 3 analyserades. Progressionen av uppgifternas svårighetsgrad 
var ur ett CLT-perspektiv, en viktig faktor för huruvida läromedelsserierna ansågs för-
delaktiga för elevers lärande. Resultatet och analysen av studien har visat att olika 
läromedelsserier har olika förutsättningar för lärande av uppgifter med additions- och 
subtraktionsalgoritmer, utifrån CLT. Tre av de sex analyserade läromedelsserierna hade en 
mer successiv progression av uppgifternas svårighetsnivå, där enklare uppgifter med 
additions- och subtraktionsalgoritmer gavs tillfälle att träna på ett flertal gånger innan 
svårighetsnivån avancerades till algoritmuppgifter innehållande tiotalsövergångar, minnes-
siffror och växlingar. Däremot visade resultatet och analysen att de resterande tre läromedels-
serierna innehöll en snabbare progression av uppgifternas svårighetsnivå. Utifrån ett CLT-
perspektiv kan detta riskera att påverka inlärningen av algoritmuppgifter negativt eftersom 
det kan bidra till överbelastning av arbetsminnet då enklare algoritmuppgifter eventuellt ännu 
inte automatiserats.  
 
Vi hoppas att studien bidrar till ny och intressant kunskap om läromedels förutsättningar för 
lärande av uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer i lågstadiet, utifrån CLT:s 
antagande om progression och relationen mellan arbets- och långtidsminne. Utifrån teorin 
kan förutsättningar för lärande tolkas bidra till läromedlens kvalitet. Eftersom alla elever ska 
få en likvärdig utbildning i Sverige är det viktigt med likvärdig kvalitet på läromedel. 
Resultatet och analysen av studien visade att olika läromedel riskerar att ge varierande förut-
sättningar för lärande av algoritmuppgifter, utifrån ett CLT-perspektiv. Därmed kan 
läromedels olika kvalitet bidra till att skolan inte blir likvärdig för alla elever.  
 
Läromedel är det vanligaste redskapet som lärare baserar sin undervisning på i matematik. 
Vår förhoppning är att studien ska ge lärare en bättre förståelse för hur läromedel kan skilja 
sig åt avseende dess förutsättningar för lärande i matematik, vilket kan underlätta lärares 
didaktiska val av läromedel och därmed gynna elevers lärande. Förslag på vidare forskning är 
att fortsätta undersöka uppgifter med additions- och subtraktionsalgoritmer i läromedel även i 
äldre årskurser för att bidra till ett mer generaliserbart resultat och mer kunskap på 
forskningsområdet.  
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