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Sammanfattning 

Tallinjen är ett didaktiskt verktyg som av flera forskare bedöms gynna elevers taluppfattning och 

övergripande matematiska kunskap. Den omnämns som ett huvudmoment i kursplanen för 

matematik i 1969 års läroplan (Lgr 69), vilket tyder på att tallinjen verkar ha haft en betydelsefull 

roll i skolmatematiken under 1970-talet. I dagens läroplan (Lgr 11) skildras inte 

undervisningsmetoder på samma sätt som i Lgr 69, därför nämns inte tallinjen vid ord, bortsett 

från ett fåtal gånger i det tillhörande kommentarmaterialet.  

     Läroböcker kan, utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv, ses som medlare av läroplanens 

abstrakta innehåll. I denna studie görs en innehållsanalys som studerar tallinjens utrymme i 

läroböcker. Tallinjerna analyseras även utifrån två valda perspektiv, funktion och konkretiserad 

framställning. Analysen omfattar 9 läroböcker grundade på Lgr 69, samt 9 läroböcker grundade på 

Lgr 11. Resultatet möjliggör en komparativ analys med avseende på kontinuitet och förändring 

mellan läroböckerna från de olika tidsperioderna.  

     Analysen visar både kontiuitet och förändring, både gällande tallinjens funktion och 

konkretiserad framställning. Det vanligaste användningsområdet för tallinjen är, för läroböckerna 

grundade på båda läroplanerna, stöd vid räkneoperationer. Ytterligare en kontinuitet som syns är 

att de flesta tallinjer framställs utan konkretiserat stöd. Angående tallinjens utrymme visar analysen 

att tallinjen fortfarande har plats i matematikläroböckerna, trots att Lgr 11 inte nämner tallinjen. 

De teoretiska utgångspunkterna, läroplansteori och konkretion, genomsyrar studien.  

     En slutsats som dras är att läroplanerna i sig har genomgått en större förändring, än vad 

tallinjens utymme, funktion och konkretiserade framställning har gjort i läroböckerna.  

 
 
Nyckelord: tallinje, läroböcker, läroplansteori, konkretion, läroplaner.  
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Inledning 

Skolan är en verksamhet som engagerar många och får ofta stor uppmärksamhet både i media och 

i politiken. Elevers försämrade resultat på olika internationella mätningar, så som TIMSS och PISA, 

diskuteras ofta i relation till situationen i den svenska skolan. Det diskuteras om den väntade 

lärarbristen, lärarutbildningen, lärarnas kompetens, status och löner som anledning till att vi har en 

skola i kris. Det diskuteras även mycket om betyg och andra bedömningssystem, klasstorlek och 

personaltäthet. Däremot debatteras sällan läroböcker i media.  

     Hemmi och Kornhall (2015-04-06) lyfter i en debattartikel från Dagens Nyheter betydelsen av 

högkvalitativa och forskningsförankrade läromedel. De menar att läromedel, eller läroböcker, inte 

har fått tillräckligt mycket uppmärksamhet i debatten om skolan. När det väl diskuteras har 

läroböcker ofta en negativ klang i skoldebatten. Men läroböcker bör  istället ses som en viktig 

resurs, som kan vara en väsentlig del av återuppbyggandet av svensk skola, menar Hemmi och 

Kornhall (2015-04-06). De anser att Sveriges politiker, läromedelsförlag, forskare och lärare 

tillsammans bör arbeta fram strategier för att få tillgång till högkvalitativa läroböcker. Att läroboken 

inte får mer uppmärksamhet i media idag, är underligt, särskilt eftersom läroboken ofta har en stor 

roll i skolan. I samband med TIMSS 2011, lyftes det fram i lärarenkäter att svenska lärare till stor 

del utgår från läroboken i undervisningen, särskilt i matematik (Skolverket, 2012, s. 11). Den 

vetskapen gjorde oss intresserade av att studera läroböckers innehåll närmare utifrån en särskild 

företeelse, som i forskning har visat sig vara effektiv för barns taluppfattning, nämligen tallinjen 

(Booth & Siegler, 2008, s. 1027).   

Författarna till denna studie har arbetat med alla delar tillsammans. Dock har huvudansvaret för 

delar av rapporten delats upp. Nathalie Hellström har haft huvudsakligt ansvar för bakgrund och 

forskningsöversikt, samt för resultat- och analysdelen för läroböcker grundade på Lgr 69. Karolina 

Bertilsson har haft huvudsakligt ansvar för teori och metod, samt för resultat- och analysdelen för 

läroböcker grundade på Lgr 11. För resterande delar har ett gemensamt ansvar tagits.  
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Bakgrund 

Vart fjärde år genomförs Trends in International Mathematics and Science Study som förkortas TIMSS av 

organisationen IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) i syfte att 

undersöka elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. 

TIMSS är ett kunskapsprov som skrivs i årskurs 4 och 8 i länder runt om hela världen (Skolverket, 

2012, s. 16). Det senaste TIMSS-provet genomfördes 2015, men rapporten därifrån finns inte 

publicerad ännu (Skolverket, 2015). I den senast publicerade rapporten från Skolverket framgår att 

50 länder deltog i årskurs 4 år 2011, samt att 42 länder deltog i årskurs 8 samma år (Skolverket, 

2012, s. 16).  

     Svenska elever i årskurs 8 har deltagit i TIMSS år 1995, 2003, 2007 och 2011. Eleverna i årskurs 

4 har genomfört provet år 2007 och 2011 (Skolverket, 2012, s. 16). Både i TIMSS 2007 och i TIMSS 

2011 uppvisar svenska elever i årskurs 4 goda kunskaper i datapresentation, vilket innebär att läsa 

av olika typer av data, så som tabeller och diagram. I datapresentation ligger de svenska resultaten 

över genomsnittet för EU/OECD (Skolverket, 2008, s. 27; Skolverket, 2012, s. 48). De presterar 

sämre i taluppfattning, aritmetik och geometri. Inom de områdena befinner sig de svenska eleverna 

under genomsnittet för EU/OECD. Av de nordiska grannländerna presterar endast Norge sämre 

(Skolverket 2008, s. 27; Skolverket, 2012, s. 48).  

     Eftersom TIMSS genomförs var fjärde år möjliggörs en uppföljning av elevernas 

kunskapsutveckling mellan årskurs 4 och 8 (Skolverket, 2012, s. 9). Om resultaten i TIMSS 2007 

för årskurs 4 jämförs med resultaten i TIMSS 2011 för årskurs 8, kan man se att kunskaperna i 

taluppfattning och aritmetik förbättras mellan årskurserna. De svenska resultaten i aritmetik för 

årskurs 8 i TIMSS 2011 ligger på samma nivå som EU/OECD-genomsnittet. Dock presterar 

eleverna under genomsnittet inom algebra och geometri (Skolverket, 2012, s. 49). Trots att 

kunskapsnivån i årskurs 4 är i stort sett oförändrad, har Sverige 2011 en försämrad tabellplacering. 

Även i årskurs 8 sjunker Sveriges placering i relation till de andra deltagande länderna. Det kan 

troligtvis förklaras med att fler länder förbättrar sina resultat i båda årskurserna, och att färre länder 

försämrar sina resultat (Skolverket, 2012, s. 39). Mest oroväckande är elevernas 

matematikkunskaper i årskurs 8. Resultaten från TIMSS 2007 och 2011 visar att utvecklingen av 

elevernas matematikkunskaper mellan årskurs 4 och 8 inte är lika gynnsamm som i andra länder. 

Möjligen brister undervisningen mellan dessa årskurser, eller så får eleverna i tidiga skolår inte med 

sig tillräckligt med didaktiska redskap för att utvecklas och klara matematiken på högre nivå 

(Skolverket, 2012, s. 13).  

     Svenska lärare baserar i hög grad sin matematikundervisning på läroböcker, vilket framkommer 

i besvarade lärarenkäter från TIMSS 2011 (Skolverket, 2012, s. 11). Användande av läroböcker 

behöver för den del inte vara negativt. Läroböcker av hög kvalitet kan tvärtom vara ett bra redskap 

som erbjuder både lärare och elever ett betydelsefullt stöd i undervisningen (Oates, 2014, s. 19-20). 

Men med tanke på att svenska läroböcker inte har granskats statligt sedan 1991 då 
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granskningsnämden avskaffades (Harrie, 2009, s. 9-10), väcks frågor om vilket innehåll 

läroböckerna förmedlar samt hur det påverkar elevernas kunskapsutveckling.  

     Om elever ska lyckas i skolan krävs välförsedda tillfällen där de får utmanas och utvecklas i 

taluppfattning (Löwing, 2008, s. 40). En känsla för hur tal är uppbyggda och relaterade till varandra 

är nödvändigt  för att kunna operera med tal, utan vidare reflektion, samt för att långsiktigt kunna 

utvecklas i matematik (Löwing, 2008, s. 40). På grundläggande nivå innebär en god taluppfattning 

att kunna behärska talens ordning och kunna avgöra talens storlek. Det innebär också att kunna 

behärska positionssystemet, de grundläggande räknelagarna samt tals uppdelning i termer och 

faktorer. Sådana förmågor bygger inte barn upp själva, utan de behöver få rika möjligheter att 

utveckla och använda dem (Löwing, 2008, s. 40). Kilham (2014, s. 17) menar att tallinjen kan 

fungera och användas på flera sätt i matematikundervisningen. Den kan användas som stöd för 

tänkandet och visa var talet i fråga befinner sig i relation till de andra talen på tallinjen. Den kan 

även fungera som en modell för att kunna räkna. Det som är av vikt är att förbereda och ge eleverna 

kunskap och strategier om hur de kan använda tallinjen som matematiskt redskap så att den 

kunskapen även kan tillämpas vid senare skolår (Kilham, 2014, s. 17).  

Definition av tallinjen 

En tallinje är en rät linje där tal markeras med jämna avstånd och på vilken alla reella tal kan placeras 

i storleksordning. Talen markeras med en individuell markering, t.ex. en punkt eller ett sträck. 

Tallinjen kan sträckas ut obegränsat långt åt både höger (positiva tal) och vänster (negativa tal). 

Positiva tal är alltid till höger om 0, och negativa tal alltid till vänster. Tallinjen kan delas upp i 

begränsade intervall. Ett intervall är en sammanhängande delmängd av tallinjen och består av alla 

tal mellan två givna ändpunkter, till exempel 50 och 100 (Nationalencyklopedin, 2016). 

Varför tallinjen? 

Ett vanligt problem i skolan, enligt Kilpatrick et. al (2001, s. 418), är att en del barn inte ser samband 

mellan hela tal, decimaltal och bråktal, utan ser dessa som skilda aspekter av talsystemet. Tallinjen 

tros vara användbar för att utveckla en matematisk förståelse för samband mellan olika typer av tal 

och hur de bygger upp talsystemet. På tallinjen representeras varje tal av en unik punkt på linjen 

och har ett orienterat avstånd till talet före och efter. Den åskådliggör hur ett tal förhåller sig till 

andra tal på tallinjen. Det kan underlätta förståelsen och lärandet av heltal och rationella tal samt 

hur de förhåller sig till varandra. Författarna anser att tallinjen gynnar utvecklingen av förmågan att 

urskilja tals storlek och förhållande till varandra på ett sätt som inte är lika effektivt med andra typer 

av representationer av tal (Kilpatrick et. al, 2001, s. 418).  

     McIntosh (2008) betonar också betydelsen av tallinjer. Barn behöver enligt honom erfarenhet 

av konkreta övningar med tallinjen för att stödja deras tidiga lärande i aritmetik (McIntosh, 2008, 

s. 19). Den tomma tallinjens effektivitet i diskussioner om tals storleksrelationer betonas i McIntosh 
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(2008, s. 146) och i Anghileri (2000, s. 62). En tom tallinje är en tom linje utan tal och markeringar. 

Endast ändpunkterna är utskrivna, till exempel 0 och 20. Ibland är mitten av tallinjen markerad 

med ett streck eller en punkt. Den tomma tallinjen kan anpassas till elevernas ålder och mognad, 

och behöver nödvändigtvis inte vara en linje på ett papper eller i en lärobok. Den kan också skapas 

genom en uppspänd lina eller en markerad linje på golvet eller på väggen i klassrummet. Uppgifter 

och övningar med den tomma tallinjen gör det lättare att följa elevers tankar om tals förhållande 

till varandra  (McIntosh, 2008, s. 146). 

Tallinjen i nuvarande och tidigare läroplaner 

Tallinjen kan hjälpa till att utveckla en god taluppfattning, samt stödja det tidiga lärandet i aritmetik 

(Booth & Siegler, 2008, s. 1029). En god taluppfattning krävs även för att senare kunna klara av 

mer avancerade räkneuppgifter inom högre talområden (Löwing, 2008, s. 67). Tallinjen nämns inte 

en enda gång i dagens läroplan, även om den kan tänkas användas som ett redskap för att behandla 

olika typer av innehåll. Till exempel kan tallinjen tänkas användas för att bearbeta det centrala 

innehållet ”Taluppfattning och tals användning” som beskrivs i kursplanen för matematik i 

Läroplanen för grunskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11). Där står det att undervisningen 

ska beröra naturliga tal och deras egenskaper. Eleverna ska även lära sig hur talen kan delas upp 

och hur de med hjälp av tal kan ange antal och ordning (Skolverket, 2011b, s. 48). Att tallinjen kan 

användas i undervisningen nämns även i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik. Där står 

att tallinjen kan användas för att illustrera hur talsystemet utvecklas från naturliga till reella tal. 

Förslaget är främst riktat mot de högre årskurserna (Skolverket, 2011a, s. 14).  

     Om övriga läroplaner från och med grundskolans start 1962 studeras närmare kan man se att 

tallinjen inte heller där omnämns vid ord. I likhet med Lgr 11 kan den tänkas användas som ett 

redskap för att behandla det centrala innehållet. Läroplan för grundskolan 1969 (Lgr 69) utgör dock 

ett undantag. Här nämns tallinjen, till skillnad från övriga läroplaner, som ett av huvudmomenten 

i matematik både för låg-, mellan- och högstadiet (Skolöverstyrelsen, 1969a, s. 137). I 

supplementdelen för matematik nämns tallinjen dessutom ett flertal gånger som en väsentlig del av 

undervisningen. Exempelvis:   

 

“När eleverna kan kombinera antalet element i olika mängder med rätt tal och även ange 
talen i rätt ordningsföljd bör tallinjen kunna införas för talområdet i fråga. Eleverna får inse 
att en punkt på tallinjen som svarar mot ett större tal ligger till höger om en punkt som 
representerar ett mindre tal. […] Eleverna kan åskådliggöra addition och subtraktion 
genom att addera och subtrahera sträckors längder.” 

(Skolöverstyrelsen, 1969b, s. 8). 

 

Citatet riktar sig mot årskurs 1-3, och antyder att tallinjen ansågs ha en stor betydelse för barns 

utveckling av taluppfattning och aritmetikkunskaper under 1970-talet. Betydelsen tycks senare ha 



 

 9 

avtagit då tallinjen inte omnämns i senare läroplaner. Det kan bero på att läroplanernas form och 

struktur har förändrats över tid. Kursplanen i matematik med tillhörande supplement i Lgr 69 

innehåller, förutom centralt ämnesinnehåll, också beskrivningar av olika undervisningemetoder för 

hur innehållet kan bearbetas. Undervisningsmetoder minskar i de senare läroplanerna och skildras 

inte lika tydligt (Prytz, 2015, s. 312-314). Men det kan likaledes bero på att innehållet i Lgr 69 har 

ifrågasatts kraftigt (Kilborn et. al, 1977).  

     Det är lätt att se en skillnad gällande tallinjens inflytande när innehållet i Lgr 69 jämförs med 

Lgr 11. Läroböcker ses ofta som medlare av läroplanens innehåll (Rezat & Strässer, 2015). Däremot 

finns det svenska studier som påvisar att fallet inte alltid är så (Johansson, 2005a, s. 7). Därför kan 

det vara intressant att studera tallinjens utrymme, hur den framställs och konkretiseras samt vilken 

funktion den har i läroböcker grundade på dessa två läroplaner.  
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Forskningsöversikt 

I följande kapitel beskrivs och sammanfattas forskning angående matematikämnet i läroplaner, 

läroböcker och dess roll i undervisningen samt tallinjens betydelse för utveckling av barns 

taluppfattning. De vetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar som omnämns har hittats via 

olika databaser, exempelvis via Libris, Diva och Education Source.  

     Till att börja med inleds forskningsöversikten med studier rörande matematikämnet i läroplaner. 

Det sker med fokus på 1969 samt 2011 års läroplan, då det är de läroplaner som de analyserade 

läroböckerna i denna studie grundas på. Eftersom det här arbetet utgörs av en innehållsanalys av 

läroböcker följer även ett delkapitel om läromedelsforskning. Innehållsanalyser som tidigare har 

undersökt tallinjen i läroböcker verkar saknas. Även innehållsanalyser av läroböcker i årskurs 1 

verkar  vara sällsynta. Det har inte hittats många andra läromedelsanalyser som är relevanta för den 

här studien, då flera läromedelsanalyser antingen riktar in sig mot andra skolämnen eller högre 

årskurser. Därmed kan det här arbetet tillföra en ny aspekt på forskningsfältet. Forskning som 

uppmärksammar matematiklärobokens roll i skolan finns det däremot flera studier om, vilket lyfts 

fram. Det följs av ett delkapitel om forskning som belyser tallinjens betydelse i olika sammanhang. 

Eftersom tallinjen är den aspekt som i det här arbetet undersöks i olika läroböcker anses den typen 

av studier tillföra mening till det här arbetet.  

Matematikämnet i ett läroplanshistoriskt perspektiv 

Johan Prytz (2015, s. 311) har studerat och jämfört kursplaner i matematik inklusive dess 

kommentarmaterial, utgivna under åren 1850-2014. Vid grundskolans start 1962 infördes den 

första läroplanen för grundskolan. Den omfattade kursplaner för varje skolämne. 

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik introducerades först när grundskolans andra 

läroplan tillträdde 1969 (Ibid. s. 312). Kommentarmaterialet omfattade ytterligare instruktioner, 

kommentarer och exempel som syftade till att klargöra kursplanens innehåll. 1969 års läroplan 

innefattade, likt den tidigare läroplanen, beskrivningar av ämnesinnehåll, planering och 

undervisningsmetoder samt rekommendationer för vilken ordning innehållet kunde behandlas 

(Ibid. s. 312). Detta blev mer tvetydigt i nästkommande läroplaner.  

     Kommentarmaterialet från 1980 års läroplan omfattade exempelvis inga föreskrifter eller 

förordningar, och skulle främst användas som diskussionsunderlag av lärare vid planering av 

undervisningen. I läroplansdokumenten från 1994 beskrevs endast vad eleverna skulle veta och 

kunna i årskurs fem och nio. Olika undervisningsmetoder för hur eleverna skulle kunna uppnå 

kunskaperna nämndes inte. Istället omfattade kursplanen och kommentarmaterialet förklaringar av 

motiv och syften för skolämnena.  

     Den nuvarande läroplanen infördes 2011 och baseras enligt Prytz (2015, s. 313-314) på samma 

administrativa princip som 1994 års läroplan i den mån att inga undervisningsmetoder för hur 
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eleverna skulle nå målen tydligt skildras. Istället är syfte, innehåll och bedömning centralt i 

läroplansdokumenten.   

     Utifrån Prytzs studie (2015) kan en sammanfattad jämförelse göras mellan Lgr 69 och Lgr 11, 

vilka är de två läroplaner denna studie berör. I Lgr 69 låg fokus på begrepp och koncept som 

eleverna behövde förstå för att kunna behärska olika slags beräkningar, vilket i senare kursplaner 

byttes ut (Ibid. s. 320). De efterkommande kursplanerna i matematik kom istället att innehålla fler 

uttryck för olika färdigheter och förmågor, så som att förstå och kunna analysera (Ibid. s. 322). 

Detta syns inte minst i den nuvarande läroplanen, från 2011, vilken beskriver förmågor eleverna 

ska utveckla. Flera av dessa förmågor kan enligt Prytz (2015, s. 322) kopplas till problemlösning, 

som i samband med införandet av 2011 års läroplan, återfick en betydande roll vid sidan av andra 

matematiska delämnen, exempelvis algebra och geometri. Även matematiken i 1969 års läroplan 

var uppdelad i flera olika delämnen, exempelvis naturliga tal, decimaltal och reella tal. Beskrivningen 

av innehållet strukturerades på ett annorlunda sätt. Under varje delämne nämndes olika 

matematiska koncept eller begrepp som undervisningen skulle behandla. Tallinjen nämndes 

exempelvis som ett sådant koncept under delämnena naturliga tal och reella tal (Prytz, 2015, s. 320). 

     I 1969 års läroplan förespråkades särskilt ”den nya matematiken”, som bland annat innefattade 

mängdlära, en teori som bland annat bygger på att tal visualiseras med hjälp av mängder. Det var 

resultatet av en reform inom skolmatematiken samt av internationella influenser främst från USA 

(Prytz, 2015, s. 323). Sverker Lundin (2008) skriver i sin avhandling att skolreformen under 1960-

talet av förklarliga skäl hade ett relativt brett stöd. Skolmatematiken var sedan flera årtionden 

tillbaka ifrågasatt på grund av sin roll som gallringsinstrument. Allt mer skriftliga 

prestationsmätningar infördes för att kunna gallra bland de elever som ville vidareutbilda sig vid 

gymnasiet och universitetet. Samhällets resurser skulle endast fördelas till de elever som var mest 

lämpade för högre studier. Därav ställdes krav på att modernisera skolmatematiken (Lundin, 2008, 

s. 367-369). Dessutom fanns en stark tilltro till matematiken och vetenskapen. ”Den nya 

matematiken” erbjöd ett nytt stoff grundat i nya vetenskapliga teorier om vad matematik är och 

hur det lärs ut till barn på bästa sätt. Trots höga förväntningar på den reform som kom att påverka 

Sveriges skolmatematik, blev domen i efterhand hård (Lundin, 2008, s. 369-374; Prytz & Karlberg, 

2016, s. 74). 

     Wiggo Kilborn et. al skrev 1977 en rapport där kritik riktades mot den dåvarande läroplanen 

och ”den nya matematiken”. De ansåg att metodiken som förespråkades inte hade prövats 

tillräckligt innan den togs i bruk, och att den därför kunde ge negativa effekter på elevernas 

kunskaper. Dessutom ansågs läroplanen inte ge lärarna tillräckligt med underlag för planering av 

undervisningen (Kilborn et. al, 1977, s. 1). Prytz och Karlberg (2016, s. 89) motbevisar till viss del 

detta. De har i sin undersökning tagit del av uppgifter och statistik från olika nationella dokument 

kopplade till tiden då ”den nya matematiken” förespråkades i Sverige, till exempel provresultat i 

matematik. De har inte hittat underlag som bekräftar att ”den nya matematiken” generellt skulle ha 

haft en negativ inverkan på elevernas kunskaper. Däremot finns det underlag som tyder på att de 
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särskilt begåvande eleverna hindrades av den dåvarande läroplanen och dess material. Det skulle 

enligt författarna kunna bero på att ”den nya matematiken” var ny och främmande för många 

lärare. Läroplanen och materialet krävde en erfaren lärare med intresse för ”den nya matematiken” 

och mängdläran (Prytz & Karlberg, 2016, s. 89).  

Forskning om läroböcker 

Läroboken är ett gammalt fenomen som har varit en del av matematikundervisningen länge. 

Läroboken har givit lärare ramar för hur undervisningen kan utformas. Den vetskap som finns om 

skolmatematiken, ur ett historiskt perspektiv, har till stor del kartlagts genom historiska läroböcker. 

Genom att studera gamla läroböcker har man också kunnat urskilja hur läroplanerna har sett ut 

och vad dessa har ansett vara det viktiga i matematikundervisningen (Howson, 2013, s. 647-649). 

Forskningen om läromedel specifikt, dess användning och påverkan är dock en yngre företeelse. 

Det finns inte många studier publicerade innan 1980 som berör det området (Viholainen et. al, 

2015, s. 158). Flera av de vetenskapliga studier som har gjorts från 1980 och framåt har gemensamt 

att de visar på att läroboken har en dominant roll i matematikundervisningen. Här nedan 

presenteras några sådana studier.  

     Grave och Pepins (2015) norska studie påvisar utifrån en analys av bland annat 

lektionsobservationer, lärarintervjuer och lärares dokumentation att en av de mest använda 

resurserna vid planering av lektioner är läroboken, även om den används på olika sätt av olika lärare 

(Grave & Pepin, 2015, s. 217). Andra resurser som norska lärare använder sig av vid planering av 

lektioner är internet, gamla lektionsplaneringar och lärarkollegor. Men läroboken är, enligt Grave 

och Pepin (2015, s. 217), den faktor som till störst del präglar hur undervisningen ser ut. Deras 

resultat angående lärobokens roll i skolan stärks även av en finsk studie utförd av Viholainen et. al 

(2015). De har intervjuat finska elever och lärare i gymnasiet angående matematikläroböckers roll i 

undervisningen. Studien visar att lärare generellt baserar stora delar av sin undervisning i matematik 

på läroboken. Lärarna använder främst böckerna vid planering och val av lektionens innehåll. 

Elevernas generella syn på lärobokens roll är att den främst används till att göra de uppgifter som 

finns där (Vilholainen et. al, 2015, s. 174-175). Studiens slutsats är att det är av vikt att 

läroboksförfattare utformar innehållet på ett konkret, tillgängligt och begripligt sätt (Vilholainen et. 

al, 2015, s. 175-176).  

     Monica Johansson har forskat inom ämnet matematik och lärande. Johansson (2005b, s. 55-56) 

har i sin forskning kommit fram till att läroboken är en av de viktigaste artefakterna i svenska 

klassrum. Det beror bland annat på att lärarna känner en stark tilltro till läroböcker och att dessa 

hjälper lärarna att inte missa något viktigt område i matematikundervisningen. På det sättet 

underlättas lärarnas dagliga arbete och planering av undervisningen. Läroboken fungerar som en 

slags garanti för att eleverna ska införskaffa tillräckligt med kunskaper för att klara nästa nivå i 

skolsystemet. Samtidigt, menar Johansson (2005b, s. 59) att ett sådant perspektiv av läroboken 

begränsar lärarnas frihet och ansvar i lärandeprocessen. Läroboken kan därmed tolkas som både 
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ett viktigt verktyg, men även som ett hinder för undervisningen och lärandet (Johansson, 2005b, s. 

59). Om läraren lägger all sin tilltro till läroboken, blir det snarare ett hinder för undervisningen än 

ett effektivt verktyg. Hon menar att undervisningen måste vara mer varierande än att enbart utföra 

rutinuppgifter i läroboken (Johansson, 2007, s. 51).  

     En studie gjord av Rezat och Strässer (2015) visar att läroböcker i matematik är det som främst 

hjälper lärare i sin planering av undervisningen. Författarna menar även att läroböcker har en roll 

som förmedlare av läroplanens innehåll. Läroböckerna ses som medlare mellan det som avses och 

skrivs fram i läroplanen och det som faktiskt utförs och undervisas om i klassrummet (Rezat & 

Strässer, 2015, s. 248). Detta kan tyda på en stark tilltro till läroböckerna och deras innehåll hos 

lärarna. Johansson (2005a, s. 7) har dock vid en innehållsanalys av olika läroboksserier upptäckt att 

läroböcker inte alltid följer den aktuella läroplanen så nära som de borde. Eftersom den statliga 

läromedelsgranskningen i Sverige har upphört är det ofta lärarens uppgift att välja en lämplig 

lärobok. Det är, som lärare, därmed viktigt att vara medveten om vilket innehåll som har valts ut i 

den lärobok  som används, samt vilka konsekvenser det ger (Johansson, 2005b, s. 59-60). Johansson 

(2005b, s. 48-49) menar att läroböcker i matematik kan granskas ur olika synvinklar, till exempel 

utifrån hur ett specifikt matematiskt område behandlas, så som addition och division. Genom en 

innehållsanalys kan likheter och skillnader mellan olika läroböcker skildras.  

     Utifrån den  läromedelsforskning som har presenterats här ovan verkar läroböcker spela en stor 

roll för undervisningen i matematik. Därför kan läroböckernas innehåll även tros påverka elevers 

resultat på olika tester och mätningar. En sådan undersökning har gjorts av Adolfsson (1997). Hon 

har undersökt svenska elevers resultat i TIMSS 1995 för årskurs 7 i relation till läroböckers innehåll. 

I jämförelse med andra deltagande länder, exempelvis Japan, Ryssland och Singapore, uppvisar 

svenska elever särskilt svaga resultat i geometri och algebra. Däremot uppvisar de goda resultat i 

statistik och mätning (Ibid., s. 23). Det syns en stor variation i resultaten mellan olika länder, vilket 

enligt Adolfsson (1997, s. 23) kan ha en koppling till läroböckernas innehåll i de olika länderna. I 

sin analys kodar hon innehållet i läroböckerna med utgångpunkt i de delämnen som TIMSS 

behandlar, vilka är algebra, geometri, mätning och statistik (Ibid., s. 23). Resultatet visar att algebra 

och geometri utgör en minimal del av innehållet i läroböcker för årskurs 6 och 7 i Sverige, och att 

detta betonas först i årskurs 8 och 9. Hon menar att eleverna därför saknar tillräckligt med 

förkunskaper i dessa delämnen och att uppgifterna på TIMSS därför inte är relevanta för eleverna 

(Ibid., s. 25). Däremot innehåller läroböckerna i högre grad uppgifter kopplade till statistik och 

mätningar. Uppgifter där diagram och tabeller ska läsas av förekommer även i flera olika delämnen 

i matematiken (Ibid., s. 24), vilket möjligen kan förklara svenska elevers goda resultat i statistik och 

mätning.  

     Läromedel och läroböcker spelar en stor roll i skolan. Enligt Howson (2013, s. 657) kommer 

läromedel även fortsätta göra det i framtiden. Kanske inte alltid i traditionell tryckt form, men 

åtminstone i digital form. Författaren menar att den tekniska revolutionen gör det möjligt för 

matematikundervisningen att ta hjälp av digitala resurser, vilket troligen kommer kunna erbjuda 
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mer än vad läroböcker i tryckt form kan. Kanske betyder det att framtidens digitala utrustning 

kommer att lyfta svenska elevers matematikkunskaper. Vad som blir viktigt är att utforma och 

anpassa matematikundervisningen för att hjälpa eleverna framåt i sin utveckling. Howson (2013, s. 

657) menar att det behövs mer forskning på området för att det ska kunna uppnås.  

Forskning rörande tallinjen  

I sin avhandling beskriver Madeleine Löwing (2004) att en förutseende lärare förbereder eleverna 

med matematiska metoder som de kan bära med sig i sin fortsatta matematikinlärning. Det kan 

exempelvis handla om grundläggande algebraiska metoder och kunskaper som behöver en konkret 

förklaring tidigt för att de sedan ska användas med flyt genom resten av skolan (Löwing, 2004,  s. 

109). Författaren visar ett exempel med subtraktion av ett positivt och ett negativt tal. Hon 

använder tallinjen som hjälpmedel för att konkretisera för eleverna vad subtraktion kan innebära. 

Det behöver inte bara betyda att något tas bort utan man kan även tänka att man utökar tallinjen, 

som man gör när exempelvis en termometer studeras (Ibid.,  s. 108). 

     Siegler och Ramani (2008b, s. 660) visar på ett samband mellan en god och utvecklad 

talförståelse och barn som regelbundet spela ett linjärt numeriskt brädspel, som de i sin rapport 

benämner ”numerical board game”. I en undersökning lät de fyraåriga barn från låginkomsttagande 

familjer regelbundet spela sådana spel, vilket gav positiva effekter på deras taluppfattning. Barnen 

fick bland annat även träna på att identifiera och placera ut tal på en tom tallinje, där de endast fick 

veta var talen 0 och 10 var placerade (Ibid., s. 657). Resultatet visade att spelet förbättrade barnens 

förmågor att räkna, identifiera, storleksordna och jämföra olika tal. Författarna menar att om barn 

från låginkomsttagande familjer skulle spela mer sådana spel skulle kunskapsgapet minska mellan 

dessa barn och barn från medel-eller överklass (Ibid., s. 660).  

     Kucian et al. (2011) har gjort en liknande upptäckt hos barn med dyskalkily. Under fem veckor 

fick barn med dyskalkily träna sin taluppfattning i ett datorprogram där de skulle placera ut olika 

tal på en tom tallinje där endast 0 och 100 var markerade. Innan och efter träningen gjordes ett test 

av barn både med och utan dyskalkily för att en jämförande analys skulle kunna göras. Efter fem 

veckors träning påvisade resultatet av det sista testet att kunskapsgapet  mellan eleverna med 

dyskalkily och elever utan dyskalkily hade minskat. Författarna menar att regelbunden träning av 

det slag som genomfördes i undersökningen verkar stödja en tillväxt av en mental linjär 

representation av tal (Kucian et. al, 2011, s. 792). En mental linjär representation av tal innebär att 

avstånden mellan talen på den mentala tallinjen har jämna avstånd mellan varandra. Små barn har 

ofta en logaritmisk uppfattning av tal, vilket till skillnad från den linjära uppfattningen innebär att 

avståndet mellan låga tal på tallinjen är större än avståndet mellan höga tal (Booth & Siegler, 2006, 

s. 190). Till exempel betyder det att det mentala avståndet mellan tal inom intervallet 0-75 skulle 

vara större än avståndet mellan tal inom intervallet 75-1 000. Desto äldre barn blir, desto mer 

utvecklar de vanligtvis en mer linjär uppfattning av tals storlek, det vill säga avstånden mellan tal 

på tallinjen blir jämnare (Siegler & Booth, 2004, s. 429).  
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     Det bedöms även finnas en positiv koppling mellan barn med mentala linjära tallinjer, och deras 

prestationer i additionsuppgifter, vilket upptäcktes i en studie utförd av Booth och Siegler (2008). 

De undersökte samband mellan förstaklassares mentala ordning av tal och deras kunskaper och 

förmågor i aritmetik. Författarna bedömer att det finns en positiv koppling mellan mentala linjära 

tallinjer och höga prestationer i additionsuppgifter. Studiens resultat visar också på att en visuell 

tallinje, som användes i studiens försök med barn i första klass, även gynnar barns övergripande 

matematiska kunskap (Booth & Siegler, 2008, s. 1027). Författarna menar att en sådan tydlig visuell 

storleksordning  av tal främjar lärandet i aritmetik på sikt. Med hjälp av ett sådant redskap som 

tydligt illustrerar samband och kopplingar mellan tal kan lärandet och utvecklingen i matematik 

förbättras drastiskt, så tidigt som i årskurs 1 (Ibid., s. 1029). 

     Som nämnt i bakgrunden tros tallinjen vara ett bra redskap för att utveckla förståelsen mellan 

olika typer av tal (Kilpatrick et. al, 2001, s. 418). Detta har bland annat undersökts av Psycharis et. 

al (2009). De studerade 12-åringar som i olika sammanhang integrerade med tallinjen som ett 

didaktiskt redskap. Tallinjen visade sig vara är ett särskilt hjälpsamt redskap för att utveckla en 

större förståelse för bråktal. Många barn hade tidigare svårigheter med att identifiera bråktal som 

tal, och kunde enbart se bråktal som delar av en helhet. Resultatet visade att barnen, genom att 

integrera med bråktal som punkter på en tallinje, fick lättare att se sambandet mellan bråktal och 

hela tal. De fick större förståelse för hur dessa förhåller sig till varandra på tallinjen (Ibid., s. 104).  

Pågående svensk forskning rörande tallinjen 

Torkel Klingberg, hjärnforskare vid Karolinska Institutet, har tillsammans med andra forskare tagit 

fram ett program som innebär att sexåringar jobbar med tallinjen på en surfplatta. Några resultat 

finns inte publicerade ännu, men i radioprogrammet Didaktorn: Den magiska tallinjen, som sändes av 

utbildningsradion 2016, berättar Klingberg mer om projektet. Han menar att tallinjen är ett bra 

verktyg för att lära sig förstå hur tal förhåller sig till varandra längs tallinjen, vilket är viktigt för 

utvecklingen av matematisk förståelse, särskilt hos små barn.  Alla behöver en slags inre bild av hur 

en tallinje ser ut för att kunna föreställa sig hur stort eller litet ett tal är i förhållande till andra tal. 

Även om det enligt Klingberg är för tidigt att tala om något resultat påstår han att man generellt 

kan se att övningar med tallinjen förbättrar barns matematiska förståelse (Sveriges utbildningsradio 

AB, 2016). Annan aktuell forskning som stöds av vetenskapsrådet har, än så länge, visat att en 

visuell tallinje är ett effektivt didaktiskt verktyg i undervisning om aritmetik i årskurs 1, vilket avser 

addition och subtraktion för tal inom talområdet 1-20 (Vetenskapsrådet, 2014).   
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Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel redogörs för de teoretiska utgångspunkter denna studie vilar på, läroplansteori 

och begreppet konkretion.  

Läroplansteoretisk utgångspunkt 

För att undersöka lärobokens roll som medlare av läroplanen tillämpas i denna studie ett 

läroplansteoretiskt perspektiv. Olika tider har givit olika läroplaner och på så sätt påverkat 

utbildningens innehåll, ibland genom läroböcker (Lundgren, 1989, s. 20-22).  

    I  utvecklingen av den svenska läroplansteorin har Ulf P. Lundgren spelat en stor roll.  Skapandet 

av utbildning benämns av Lundgren (1989, s. 20) som en artificiell process. Det innebär att 

utbildning sammanställs för specifika syften med ett visst innehåll och en viss metodik. För att 

förändra ett utbildningssystem krävs kunskaper om hur utbildning formas samt hur utformandet 

styrs och kontrolleras. Politiskt handlande kan styra och förändra utbildningen på en högre nivå, 

om det är väl förankrat i verkligheten. Läroplansteorin kan hjälpa oss att förstå hur utbildningens 

mål, innehåll och metodik skapas i samhället (Ibid., s. 20). 

     Läroplanen är i en svensk kontext ett dokument där mål, innehåll och fördelning av tid förväntas 

anges. Det engelska begreppet för läroplan, ”curriculum”, omfattar en vidare definition. Begreppet 

beträffar inte bara ett dokument, utan omfattar även filosofiska föreställningar som läroplanen vilar 

på. Det betyder därmed att läroplanen betecknar en samling principer som gestaltas i 

utbildningssystemet via till exempel styrdokument och läroböcker (Lundgren, 1989, s. 21). 

Lundgren (1989, s. 21) beskriver tre olika nivåer som kan urskiljas i en läroplan.  

     Den första nivån beträffar de värderingar, kunskaper och erfarenheter läroplanen vilar på samt 

hur de väljs ut. Den första nivån omfattas av en historisk påverkan. Enligt Lundgren (1989, s. 24) 

har historien inflytande i både läroplan och utbildningssystem. Historien påverkar och formar 

uppfattningar av vad utbildning är och vad utbildning bör omfatta (Ibid., s. 24). Dessa 

uppfattningar formar därmed vad en läroplan bör förmedla i form av syfte, innehåll och funktion. 

Även arbetsmarknadens läge, och hur läget tolkas av olika samhällsgrupper, kan påverka 

utformandet av en läroplan. Sammanfattningsvis innebär den första nivån hur en läroplan formas 

och utarbetas utifrån de värderingar och kunskaper som samhället anser vara av värde att tillägna 

sig i skolan (Ibid., s. 21-22).  

     Den andra nivån handlar om läroplansfrågor beträffande den konkreta styrningen av 

utbildningen genom läroplanens utformning. På den här nivån påverkas läroplanen som 

styrdokument av de konkreta beslut som fattas under processen, samt av resultat från pedagogisk 

forskning (Ibid., s. 22).  

     Den tredje nivån omfattar frågor angående hur en konkret läroplan styr undervisningen i 

praktiken. Det är frågor om hur läroplanen gestaltas i undervisningen och hur den processen leder 

till lärande och social interaktion. Det som sker i klassrummet tar form utifrån rådande läroplan. 
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Ett sätt för läroplanen att gestaltas och konkretiseras i undervisningen är exempelvis genom 

läroboken och andra sorters läromedel (Ibid., s. 22). Läroboken har för syfte att konkretisera det 

som står i läroplanen så att innehållet kan förmedlas till lärare och elever i det faktiska klassrummet. 

Det är en artefakt som ofta ses som en medlare då den är designad att översätta läroplanens 

abstrakta innehåll till ett konkret undervisningsinnehåll (Valverde et al, 2002, s. 2). I sin roll som 

matematisk resurs ger läroboken eleverna en möjlighet att inhämta och tillägna sig kunskap (Stadler, 

2009, s. 92).   

     Denna studie är en innehållsanalys av läroböcker. Därför tas avstamp främst i läroplanens tredje 

nivå som beskrivs av Lundgren (1989, s. 22), det vill säga hur läroplanens innehåll gestaltas i 

klassrummet, med fokus på lärobokens roll som medlare. Johansson (2005a, s. 7) har dock i sina 

studier av läroböcker upptäckt att de inte alltid följer läroplanens föreskrifter så noggrant som de 

borde. Därför är relationen mellan läroplan och lärobok särskilt intressant för denna studie. Detta 

för att, med avseende till tallinjen, se hur mycket läroplanerna påverkar läroböckernas innehåll. 

Men även för att se vilka kunskaper och färdigheter som förmedlas med hjälp av tallinjen i 

läroböckerna.   

Konkretion  

Konkretion är ytterligare en aspekt som kommer att utforma en teoretisk utgångspunkt för denna 

studie. Konkretion handlar om att åskådliggöra det abstrakta. Detta i syfte att skapa förståelse för 

något ogripbart och göra detta konkret och tydligt. Exempelvis kan konkreta material fungera som 

stöd för att göra det abstrakta till något man kan få förståelse för (Karlsson & Kilborn, 2015, s. 

139). Karlsson och Kilborn (s. 176) belyser tallinjen som ett exempel på konkretisering. 

De ger exempel när addition och subtraktion konkretiseras med hjälp av pilar på tallinjen. Pilarna 

visar hur många ”steg” eleverna ska förflytta sig för att lösa diverse räkneoperationer. Stödet är till 

för att öka förståelsen och leda eleven mot det mer abstrakta. Bentley och Bentley (2011, s. 106) 

belyser att tallinjen utan någon form av konkretion kan upplevas abstrakt. Detta eftersom det kan 

vara svårt att förstå begreppsbilden av ett heltal som en punkt på en linje. Det kan vara svårt att 

förstå hur man adderar och subtraherar på tallinjen. Detta kan då konkretiseras med exempelvis 

pilar.   

     Det väsentliga inom den teoretiska utgångspunkten som handlar om konkretisering är, för vår 

uppsats, hur matematiska resurser (Stadler, 2009, s. 92) används för att göra ett innehåll mer 

tillgängligt för elever. I matematikläroböcker används konkretion i olika utsträckning och med hjälp 

av begreppet kan en tydlig analys formas. De tre viktiga elementen vid en konkretisering är att 

skapa förtydligande, förklarande och åskådligörande för eleven. Konkretisering enligt dessa 

element ger eleven möjlighet att tillägna sig det abstrakta i en mer konkret form (Karlsson & 

Kilborn, 2015, s. 139).  

     På följande sätt kopplar vi begreppet konkretion till vår studie. De tre ovan nämnda elementen 

kan användas vid konkretion vid tallinjen. All form av konkretiserat stöd åskådliggör matematiska 
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resonemang. Det kan handla om konkretiserat stöd som åskådliggör tals storlek och förhållande 

till varandra, men kan även föklara och förtydliga tankeverksamhet i samband med exempelvis 

addition på tallinjen. Denna typ av konkretion syns exempelvis i matematikläroböcker i form av 

pilar eller djur som visar vägen på tallinjen. Det konkretiserade stödet förklarar hur eleven ska 

tänka. Pilarna förtydligar ytterligare precis vart eleven ska befinna sig på tallinjen.  
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Syfte och frågeställningar 

De forskningsresultat som lyftes i forskningsöversikten tyder på att läroböcker har en betydande 

roll för undervisningen i matematik. Vidare bedöms tallinjen ha en god påverkan på barns 

taluppfattning och verkar vara ett bra redskap i den tidiga aritmetikundervisningen i årskurs 1 

(Vetenskapsrådet, 2014; Booth & Siegler, 2008, s. 1027). Tallinjen nämns inte vid ord i Lgr 11, 

förutom vid ett fåtal sammanhang i kommentarmaterialet. I Lgr 69 har tallinjen en mer tydlig 

position. Syftet med denna studie är därför att, utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv, undersöka 

och jämföra, hur tallinjens utrymme avseende funktion och konkretiserade framställning ser ut i 

läroböcker för årskurs 1 grundade på Lgr 69 samt Lgr 11. I studien behandlas följande 

forskningsfrågor: 

 

 Har tallinjen fått ökat eller minskat utrymme i läroböckerna grundade på Lgr 69 och Lgr 

11? 

 Vad har tallinjen för funktion i läroböcker grundade på de olika läroplanerna? 

 Konkretiseras tallinjen i läroböckerna, och i så fall hur? 

 Hur syns förändring och kontinuitet i samband med tallinjen mellan läroböcker grundade 

på respektive läroplan? 
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Metod 

För att besvara forskningsfrågorna om tallinjens utrymme, funktion och konkretiserade 

framställning tillämpas en komparativ innehållsanalys. Nedan följer en mer ingående förklaring av 

metod, tillvägagångssätt samt urval.  

Metodval  

För att svara på syfte och frågeställningar tillämpas metoden kvalitativ och kvantitativ 

innehållsanalys med komparativt syfte. Metoden tillämpas med ett läroplansteoretiskt perspektiv. 

En komparativ innehållsanalys innebär att liknande texter jämförs med varandra i syfte att upptäcka 

skillnader och likheter. Att analysera läroböcker från olika tider brukar enligt Stukát (2011, s. 60) 

ge intressanta upptäckter eftersom läroböcker ofta är väldigt tidsbundna och ger en bild av den 

kunskapssyn som rådde då. En kvantitativ innehållsanalys har för syfte att räkna företeelser, vilka 

uttrycks explicit, i texter för ett specifikt forskningssyfte. En kvalitativ innehållsanalys är ett vidare 

synsätt på metoden och syftar till att tolka i texten (Bergström & Boréus, 2012, s. 52-53). 

     Valet av metod grundar sig i att en innehållsanalys ger verktyg för att se och visa på mönster i 

ett stort antal olika texter. Det ger underlag för att upptäcka likheter och skillnader med avseende 

på förändring och kontinuitet (Bergström & Boréus, 2012, s. 53). Innehållsanalys besitter även två 

eftersträvansvärda egenskaper som lämpar sig särskilt bra för vår analys, nämligen metodens 

strävan efter objektivitet och systematik. Metoden strävar efter att vara objektiv då man redan innan 

analysen startar har skapat ett konkret analysverktyg som tydligt går att följa och återanvända 

efteråt. Tydligheten och konkretionen bidrar till en systematik som gör att chansen för felkällor är 

liten (Bryman, 2011, s. 282). De valda delarna i analysen är förbestämda och formade på ett sätt 

som gör att analysen kan upprepas av oberoende (Ibid., s. 283). Sammanfattningsvis valdes 

innehållsanalys för att det på ett bra sätt lämpar sig vid framtagandet av ett specifikt innehåll i 

matematikläroböcker, det vill säga tallinjen (Bergström & Boreus, 2012, s. 50). Urval och 

analysverktyg presenteras mer utförligt nedan. 

Avgränsning och urval 

En begränsning för innehållsanalys kan vara att det material som väljs ut anses viktigare än det 

material som har valts bort. För att motverka denna begränsning bör en förklaring med argument 

kring urval föras i innehållsanalysen (Bryman, 2011, s. 296-297). Den här analysen har avgränsats 

till att omfatta läroböcker avsedda för årskurs 1 som grundar sig på läroplanerna Lgr 69 och Lgr 

11. Val av årskurs motiveras med grund i den forskning som tyder på att tallinjen i ett didaktiskt 

syfte är effektivt i den grundläggande matematikundervisningen (Booth & Siegler, 2008, s. 1029). 

Val av läroplaner grundar sig i att Lgr 69 är den enda läroplanen där tallinjen formuleras som ett 

tydligt huvudmoment i matematikundervisningen på lågstadiet (Skolöverstyrelsen, 1969a, s. 8). 
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Tallinjen nämns inte konkret i det centrala innehållet för matematik i Lgr 11, men eftersom det är 

den läroplan dagens läroböcker utgår ifrån, kan det vara intressant att undersöka skillnader mellan 

böckerna angående tallinjens utrymme, funktion och framställning. För att avgränsa studien har ett 

analysverktyg utformats som har för syfte att analysera två aspekter i böckerna, funktion och 

konkretiserad framställning av tallinjen. I en större studie skulle man även kunna intervjua 

läroboksförfattarna för att förstå tanken bakom de specifika tallinjernas funktion och framställning.  

     Ambitionen var att analysera alla läroböcker för årskurs 1 som fanns tillgängliga i 

Blåsenhusbiblioteket. Blåsenhusbiblioteket har en stor samling läroböcker från båda de perioder 

som uppsatsen fokuserar på. Den stora samlingen innehåller böcker från flera läroboksförlag samt 

innehåller alla de matematikböcker vi har sett användas under praktikperioder, vilket ger en bredd 

på urvalet. Dock fanns det fler läroböcker grundade på Lgr 69 än läroböcker grundade på Lgr 11. 

Det beror troligtvis på att böckerna grundade på Lgr 11 sträcker sig över en kortare tidsperiod, år 

2011-2015, än vad böckerna från Lgr 69 gör. Därför valde vi att analysera alla tillgängliga böcker 

grundade på Lgr 11, nio böcker inklusive diverse delar av grundmaterialet. Därefter valdes nio 

böcker ut grundade på Lgr 69, för att analysen skulle utgå från samma antal böcker (grundmaterial) 

från respektive läroplan. Eftersom ambitionen var att få ett brett urval valde vi, i den mån det var 

möjligt, böcker från Lgr 69 som var utgivna av olika förlag.  

     Urvalet kan inte generaliseras för hela populationen av läroböcker i årskurs 1. Detta för att vi 

inte har haft möjlighet att undersöka alla böcker som används på marknaden, utan endast de som 

finns representerade i Blåsenhusbiblioteket.  

     Sammanlagt har 18 matematikläroböcker avsedda för årskurs 1 analyserats. Med en bok avses 

alla de delar som utgör grundmaterialet, till exempel Favoritmatematik 1A för höstterminen och 

Favoritmatematik 1B för vårterminen. Däremot har analysen bortsett från diverse tilläggshäften, 

extramaterial och lärarhandledningar. Om alla delar i varje grundmaterial splittras är det 

sammanlagt 39 delar som har analyserats, varav 21 stycken är publicerade mellan åren 1970-1979, 

och 18 stycken mellan åren 2011-2015. Sidantalet skiljer sig mellan de olika tidsperioderna. 

Läroböckerna tillhörande 1969 års läroplan omfattar sammanlagt 1 780 sidor, medan läroböckerna 

grundade på 2011 års läroplan omfattar 2 500 sidor. Vi är medvetna om att sidantalet kan påverka 

resultatet, men det ansågs vara mer relevant för studien att ha samma antal böcker för varje 

läroplan, nio stycken, snarare än att utgå från sidantalet. För att den stora skillnaden i sidantal inte 

ska ge en skev bild av resultatet belyser vi även detta i analysen.  

     Urvalet bedöms vara tillräckligt för att behandla forskningsfrågorna och resultatet kan väcka 

vidare frågor som öppnar upp för fler möjliga studier. Stukát (2011, s. 136-137) påpekar att 

generaliserbarheten kan påverkas av ett icke väl redovisat urval. För att sträva efter en hög 

generaliserbarhet redovisas tydligt den undersökta populationen i tabellen nedan. 

 

 

Tabell 1. Analyserade läroböcker.  
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Lärobok Förlag Utgivningsår Antal sidor 

Lågstadiets matematik 

1 

Natur och kultur 1970 36  

Lågstadiets matematik 

2 

Natur och kultur 1970 57 

Lågstadiets matematik 

3 

Natur och kultur 1971 73 

Matematikserien La Gleerup 1970 72 

Matematikserien Lb Liber Läromedel 1970 72 

Mängder och tal 1a Stockholm 

Läromedels förlag 

1970 160 

Mängder och tal 1b Stockholm 

Läromedels förlag 

1970 151 

Ny matematik A Almqvist & Wiksell 

Förlag AB 

1970 101 

Ny matematik B Almqvist & Wiksell 

Förlag AB 

1971 113 

Hej matematik! Apa Liber Läromedel 

Malmö 

1977 52 

Hej matematik! 

Kamel 

Liber Läromedel 

Malmö 

1978 56 

Hej matematik! Hund LiberLäromedel 

Malmö 

1976 42 

Hej matematik! Giraff Liber Läromedel 

Malmö 

1977 56 

Hej matematik! 

Elefant 

Liber Läromedel 

Malmö 

1977 38 

Modern matematik 1a Stockholm: Esselte 

studium 

1973 72 

Modern matematik 1b Stockholm: Esselte 

studium 

1973 72 

Ettans matematik 1a Gävle: Skolförlag 

Gävle 

1974 96 

Ettans matematik 1b Gävle: Skolförlag 

Gävle 

1976 96 

Min matematik 1a Göteborg: Stegeland 1977 143 

Min matematik 1b Göteborg: Stegeland 1977 128 



 

 23 

Matematik för oss – 

Grundbok 1 

Almqvist och Wiksell 1979 145 

Mattedetektiverna 1a Stockholm: Liber 2011 80 

Mattedetektiverna 1b Stockholm: Liber 2011 120 

Safari 1a Stockholm: Bonnier 

utbildning 

2011 143 

Safari 1b Stockholm: Bonnier 

utbildning 

2011 143 

Favoritmatematik 1a Lund: 

Studentlitteratur 

2012 197 

Favoritmatematik 1b Lund: 

Studentlitteratur 

2012 213 

Lyckotal 1a Malmö: Gleerups 2012 136 

Lyckotal 1b Malmö: Gleerups 2012 136 

Mästerkatten 1a Malmö: Gleerups 2012 144 

Mästerkatten 1b Malmö: Gleerups 2012 144 

Nya matematikboken 

1a 

Stockholm: Liber 2013 128 

Nya matematikboken 

1b 

Stockholm: Liber 2013 112 

Prima 1a Gleerup 2014 131 

Prima 1b  Gleerup 2014 131 

Koll på matematik 1a Sanoma Utbildning 

 

2014 143 

Koll på matematik 1b Sanoma Utbildning 

 

2015 143 

Pixel 1a Stockholm: Natur och 

kultur 

2015 128 

Pixel 1b Stockholm: Natur och 

kultur 

2015 128 

 

Analysverktyg 

Inför utformandet av analysverktyget har några slumpmässigt valda läroböcker studerats, genom 

en pilotstudie, för att få en uppfattning om tallinjens framställning och funktion. Därefter har ett 

analysverktyg utformats, utifrån pilotstudien samt den teoretiska utgångspunkten konkretion, i 

syfte att omfatta alla möjliga kategorier inom användningsområde och framställning. Detta med 
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syfte att sedan kunna jämföra och se kontinuitet och förändring gällande tallinjen mellan 

läroböckerna.  

     Analysen är både kvantitativ och kvalitativ. Till att börja med räknas antalet tallinjer för att 

kunna föra statistik för hur ofta tallinjen förekommer. Den kvantitativa delen används för att 

jämföra hur stort utrymme tallinjen har i läroböckerna från de olika läroplanerna. Vid en slutförd 

analys undersöks resultaten i relation till teoretiska utgångpunkter samt läroplanernas innehåll. Den 

andra delen av analysen är kvalitativ. I den kvalitativa delen undersöks tallinjerna närmare utifrån 

två frågor. Enligt Bryman (2011, s. 284) presenterar de flesta innehållsanalyser flera frågeställningar, 

vilket även den här analysen gör. De två huvudfrågorna följs av olika kategorier eller alternativa 

svar. Det görs för att analysen ska kunna genomföras på nytt (Bryman, 2011, s. 283). Den första 

frågan handlar om vilken funktion tallinjen har i läroböckerna. De kategorier som svaren kan 

hamna inom är: 

 Tallinjen används för att visa var ett enskilt tal befinner sig i förhållande till de andra talen i 

talordningen. Exempelvis kan det här synas när ett tal introduceras för första gången i en 

lärobok, vilket är en vanlig företeelse i årskurs 1. Se bild 1.  

 

 
Bild 1. Visa/läsa av talet 3.  

Källa: Ny matematik 1A (1970, s. 5). 

 

 Tallinjen används som stöd vid räkneoperationer, exempelvis uppgifter i addition eller 

subtraktion. Eleven räknar alltså på eller med hjälp av tallinjen. Se bild 2.  

 

 
Bild 2. Räkneoperation med subtraktion på tallinjen. 

Källa: Pixel 1A (2015, s. 94).  
 

 Tallinjen används i fylla-i-uppgifter, där uppgiften är att fylla i borttagna tal på tallinjen. 

Eleven ska identifiera vilka tal som fattas i talordningen med hjälp av tallinjen. Se bild 3.  
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Bild 3. Fylla-i-uppgifter. Vilka tal fattas på tallinjen?  

Källa: Ny Matematik 1A (1970, s. 72).  

 

 Tallinjen är tom. Endast tallinjens ändpunkter är utskrivna för att visa hur stort intervallet 

är. Ibland är enstaka punkter markerade med ett sträck. Eleven ska identifiera och själv 

markera tals placering på tallinjen. Se bild 4.  

 

 
Bild 4. Tom tallinje. ”Dra steck till tallinjen”.  

Källa: Pixel 1A (2015, s. 61).  
 

Den andra frågan handlar om tallinjens framställning med avseende på användande eller 

avsaknandet av  konkretiserat stöd. De kategorier som svaren kan hamna inom är: 

 

 Tallinjen är ett streck med siffror på. Den har inget konkretiserat stöd. Se bild 5.  

 

 
Bild 5. En tallinje utan konkretiserat stöd.  

Källa: Min matematik 1A (1977, s. 113).  

 

 Tallinjen har konkretiserat stöd. Exempelvis med hjälp av djur eller pilar. Se bild 6.  
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Bild 6. En tallinje med konkretiserat stöd i form av djur och pilar. 

Källa: Mattedetektiverna 1A (2011, s. 52) 

 

Bearbetning och arbetsgång 

Utifrån tillämpning av analysverktyget har vi analyserat böckerna grundade på de olika läroplanerna 

tillsammans. Det huvudsakliga ansvaret har delats upp för de olika läroplanerna mellan oss 

författare. Detta med anledning av att kontrollera och säkerställa resultaten i efterhand. Nathalie 

Hellström har ansvarat för analysen av läroböckerna grundade på Lgr 69. Karolina Bertilsson har 

ansvarat för analysen av läroböckerna grundade på Lgr 11. Analysen innefattar två huvudfrågor 

gällande tallinjens framställning och funktion i syfte att se kontinuitet och förändring. Resultaten 

har sammanställts, i cirkel- och stapeldiagram, vilket har lagt grund för analysen. I den jämförande 

analysen mellan böckerna från de olika läroplanerna har de teoretiska utgångspunkterna 

läroplansteori och konkretion tillämpats.  

Reliabilitet och validitet  

Vid val av metod är det av vikt att vara insatt i dess reliabilitet och validitet. Reliabiliteten beskriver 

metodens tillförlitlighet. För vår metod blir det intressant att undersöka hur pass tillförlitligt vårt 

analysverktyg är. Med tillförlitlighet menas möjligheten att analysen ska ge samma resultat om den 

utförs vid flera olika tillfällen. För att lägga grund för en stark tillförlitlighet har vi upprepat och 

kontrollerat resultaten flera gånger. Denna metod kallas test-retest metoden (Stukát, 2011, s. 133-

134; Bell, 2011, s. 117). 

     Validiteten beskriver däremot metodens giltighet. Validiteten blir intressant när man studerar 

om det som avses mätas verkligen mäts. Validiteten försvagas alltså om något mäts som inte var 

tänkt att mätas (Stukát, 2011, s. 133-134; Bell, 2011, s. 117). För att försäkra att vi, genom 

analysverktyget, verkligen mäter det som avses mätas har båda författarna medverkat vid samtliga 

analyser. Huvudansvaret har dock delats upp för att möjliggöra att i efterhand gå tillbaka och 

kontrollera resultaten i relation till de svarskategorier vi har angivit i analysverktyget. Vid oklarheter 

har en diskussion kunnat föras som gjort att samtliga tallinjer kunnat bli analyserade på ett så likt 

sätt som möjligt. 

     För att stärka metodens tillförlitlighet och giltighet har förebyggande åtgärder vidtagits. All 

analys är utförd av samma personer utifrån samma analysverktyg vid en sammanhängande 
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tidsperiod. Analysverktyget är utformat på ett noggrant sätt med omfattande information i frågorna 

samt i svarskategorierna. För att öka möjligheten till att analysen mäter det som avses mätas samt 

skulle få samma resultat även vid ett annat tillfälle har svarskategorierna kompletterats med bilder 

och exempel som gestaltar det skrivna. Allt för att underlätta för en analys som är tillförlitlig och 

giltig. 

 

Forskningsetik  

De etiska principerna som den här studien har tagit hänsyn till utgår från APA-manualen (Stukát, 

2011, s. 140). Det innebär att hänsyn tas till upphovsrätten för att rätten till intellektuell egendom 

ska skyddas. Plagiat är en väsentlig aspekt som den här studien måste ta hänsyn till. Med plagiat 

avses direktkopiering av andras verk utan att källhänvisning görs. Därför har vi på ett tydligt sätt 

redovisat källor vid bilder, citat och andras uttalanden. Med respekt till det vetenskapliga 

kunskapsfältet har vi vid framställningen av resultaten strävat efter att presentera dessa på ett 

noggrant och objektivt sätt (Ibid. s. 140-142). Det betyder att även oväntade, mindre positiva 

resultat i denna studie har framförts korrekt och ärligt utifrån vår tolkning. 
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Resultat 

Innan en jämförande analys görs, presenteras här resultatet av den kvantitativa och kvalitativa 

undersökningen om hur ofta tallinjen förekommer i böckerna, vilken funktion tallinjen ges samt 

hur tallinjen framställs med eller utan konkretiserat stöd. Först följer en redovisning av resultatet 

från läroböckerna grundade på Lgr 69, därefter en redovisning av resultatet från läroböckerna 

grundade på Lgr 11. För att kunna behandla forskningsfrågorna om kontinuitet och förändring, 

jämförs till sist resultaten i förhållande till varandra och de två olika läroplanerna i en komparativ 

analys.   

Tallinjer i läroböcker grundade på Lgr 69 

I Lgr 69 och dess kommentarmaterial nämns tallinjen vid ord. Tallinjen finns med som det tredje 

begreppet under rubriken ”huvudmoment” bland andra begrepp så som antal, naturliga tal samt 

större och mindre än (Skolöverstyrelsen, 1969a, s. 137). Det poängteras att matematiken ska utgå 

från konkreta situationer för att leda till förståelse av olika begrepp och koncept. Det ska bland 

annat resultera i att eleverna uppnår en god färdighet vid numerisk räkning samt räknemetoder 

inom aritmetiken (Ibid., s.  138-140). Talområdet som ska behandlas, i årskurs 1, är till att börja 

med 0-10, och senare 0-20. När talområdet 0-20 behärskas utvidgas det successivt upp till 100. Det 

nämns att tallinjen med fördel kan användas för att åskådliggöra addition och subtraktion 

(Skolöverstyrelsen, 1969b, s. 6-8).  

 

Tallinjens utymme i läroböckerna grundade på Lgr 69 

De nio läroböckerna grundade på 1969 års läroplan som har analyseras innefattar sammanlagt 1 

780 sidor. På 1 780 sidor finns 584 tallinjer. Det ger i genomsnitt cirka 65 tallinjer per bok. Dock 

har antalet tallinjer en stor variation mellan de analyserade böckerna, vilket stapeldiagrammet 

nedan redovisar. Se figur 1.  
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Figur 1. Antal tallinjer i läroböckerna grundade på Lgr 69. Figuren omfattar 584 tallinjer. 

 

Figur 1 visar på flera avvikande läroböcker. Till att börja med finns ett fåtal böcker, som i relation 

till de andra böckerna, omfattar ett stort antal tallinjer. Främst är det Hej matematik (1973-1977) 

och Ny matematik (1970) som sticker ut med stort antal. Tillsammans utgör de sammanlagt 56,7 

procent av alla tallinjer som finns i böckerna grundade på Lgr 69. Vidare finns det även 

läroböcker, som i relation till de andra böckerna, innehåller få antal tallinjer. Även dessa kan ses 

som avvikande läroböcker, till exempel Ettans matematik (1976) och Matematikserien (1970). På 

grund av variationen mellan läroböckerna beräknas även medianen för antal tallinjer per lärobok, 

vilket i detta fall är 44 stycken. Vad de 584 tallinjerna har för funktion samt hur de konkretiseras 

med stöd redovisas i kommande delar.  

 

Tallinjens funktion i läroböcker grundade på Lgr 69  

I följande del redovisas tallinjens funktion i läroböckerna grundade på Lgr 69. Cirkeldiagrammet 

(figur 2) illustrerar uppdelningen av tallinjens olika funktioner i procent och visar vilken funktion 

som är mest och minst förekommande.  

 

 
Figur 2. Tallinjens funktion i läroböcker grundade på Lgr 69. Figuren omfattar 584 tallinjer.  
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Av cirkeldiagrammet (figur 2) framgår att det inte finns några tomma tallinjer. Den tomma tallinjen 

är som tidigare nämnt en tom linje med två givna ändpunkter, till exempel ändpunkterna 0 och 20. 

Den är enligt olika källor ett bra didaktiskt redskap för att upptäcka tals relationer till varandra. 

Syftet med en tom tallinje är vanligtvis att eleven ska uppskatta och placera ut tal mellan 

ändpunkterna (McIntosh, 2008, s. 146; Anghileri, 2000, s. 62). Av de 9 läroböcker som har 

analyserats finns dock inte en enda tom tallinje. 

     Över hälften av alla tallinjer, mer specifikt 54 procent, används som stöd vid räkneoperationer 

(se figur 2). Det innebär att eleven utför räkneoperationer med hjälp av en tallinje. I en lärobok kan 

det betyda att det finns en tallinje någonstans på en sida med flera olika räkneuppgifter. Syftet kan 

då vara att tallinjen ska fungera som ett konkret stöd när eleven beräknar uppgifterna. Det kan även 

innebära att det finns en specifik tallinje till varje specifik räkneuppgift på en sida. En vanlig 

företeelse i de analyserade läroböckerna grundade på Lgr 69 är att en hel sida är fylld med flertalet 

tallinjer, som oftast ska användas som stöd vid räkneoperationer. Se bild 7.  

 

 
Bild 7. En sida fylld med tallinjer som används för räkneoperationer, 

med raka pilar som konkretiserat stöd längs tallinjen. 
Källa: Ny matematik A (1970, s. 78). 

 

Liknande sidor som bild 7 förekommer i alla böcker förutom i Matematikserien (1970) samt Ettans 

matematik (1976). Båda dessa böcker innehåller, förhållandevis till de andra böckerna, relativt få 

tallinjer. Men istället syns ett annat mönster. I de två böckerna förekommer ett flertal fall där det 

finns en tallinje högst upp på en sida med räkneuppgifter. Syftet med sådana sidor skulle, som redan 

nämnt, kunna vara att tallinjen ska användas som stöd för alla beräkningar som ska göras på sidan. 

     De räknesätt som tillämpas i samband med tallinjen i böckerna är addition och subtraktion, 

vanligtvis inom talområdet 0-10 (i A-delar eller diverse delar avsedda för höstterminen) och 0-20 (i 

B-delar eller diverse delar avsedda för vårterminen). I vissa fall blandas de två olika räknesätten på 

samma sida, i andra fall beräknas dessa var för sig. Men i till exempel Hej Matematik! (1973-1977) 

förekommer flera intervaller av högre tal på tallinjen i samband med räkneoperationer, exempelvis 
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inom talområdet 70-80 där eleverna ska beräkna 73+5. Sådana intervall med höga tal blandas ofta 

med intervall med lägre tal på samma sida (Hej Matematik! Kamel, 1977, s. 17). Där blandas även 

addition- och subtraktionsuppgifter på samma sida. 

     Sidor fyllda med tallinjer är också vanligt i samband med fylla-i-övningar, som med 29 procent 

är tallinjens andra mest frekventa funktion. Fylla-i-övningar på tallinjen innebär att inte alla tal på 

tallinjen är utskrivna, utan att vissa är ersatta av till exempel en ruta eller ett streck där eleven ska 

fylla i rätt tal. Talens positioner är alltid markerade med punkter, till skillnad från den tomma 

tallinjen som omnämns i början av det här avsnittet. Det sker oftast inom talområdet 0-10 (i A-

delar eller diverse delar avsedda för höstterminen) och 0-100 (i B-delar eller diverse delar avsedda 

för vårterminen). Vid tallinjer som sträcker sig inom talområdet 0-100 är det vanligt att bara fylla i 

vart tionde tal, det vill säga tiotalen. Hur många tal som redan är utskrivna på tallinjen skiljer sig åt 

mellan olika uppgifter, men det vanligaste är att ungefär hälften av alla tal redan är utskrivna. Till 

exempel om tallinjen sträcker sig från 0-10 så ska eleverna fylla i 4-6 tal på egen hand. Ibland 

förekommer även intervaller av tallinjen vid denna funktion. Med intervall menas en sträcka på 

tallinjen mellan två ändpunkter som inte nödvändigtvis börjar med 0, exempelvis 60-70.  

     Cirka 17 procent av alla tallinjer används för att visa och läsa av tals positioner i relation till 

varandra. Den funktionen är vanligast i böckernas första del eller delar, det vill säga de delar som 

används under höstterminen i årskurs 1.  I exempelvis Ny matematik 1A (1970, s. 0-9) introduceras 

talen 0-9, där varje tal konkretiseras med en tallinje och mängder av olika element. I ett fåtal fall 

kompletteras tallinjen med mynt och pengar för att visa tals värde.   

     Ibland förekommer en tallinje högst upp på en sida utan att det finns någon form av 

räkneuppgifter på sidan. En sådan tallinje är den första tallinjen eleven möter i Lågstadiets matematik 

2 (1970, s. 8), den syftar troligtvis till att visa hur talen förhåller sig till varandra på en linje, och kan 

vara ett sätt att bekanta sig med tallinjen innan den börjar användas för att beräkna olika uppgifter.  

      

Konkretion av tallinjen i läroböcker grundade på Lgr 69 

Tallinjerna i böckerna har analyserats utifrån om och hur de konkretiseras. Figur 3 visar hur stor 

andel tallinjer som framställs med eller utan konkretiserat stöd, som avser hjälpa eleven i sitt 

tänkande och sin förståelse för uppgiften. 
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Figur 3. Tallinjens framställning med eller utan konkretiserat stöd. Figuren omfattar 584 tallinjer.  

 

Störst procentuell andel av tallinjerna i de 9 läroböckerna framställs utan konkretiserat stöd. 

Tallinjer av ett sådant slag utgör ca 57 procent av de tallinjer som ingår i studien. 43 procent av 

tallinjerna samspelar med något slags konkretiserat stöd som avses åskådliggöra och underlätta 

förståelsen för tallinjen eller uppgiften hos eleven. Pilar är den vanligaste representationsformen av 

konkretiserat stöd på tallinjen. Se bild 8, där två av tallinjerna är konkretiserade med pilar som har 

en förtydligande funktion. 

 

 
Bild 8. Tallinjen konkretiseras med pilar vid addition.  

Källa: Hej matematik! Giraff, (1977, s. 23).  

 

Pilarna kan vara formade som bågar, som på bild 8, eller raka streck längs tallinjen (se exempelvis 

bild 7, i föregående delkapitel) och har en funktion att förtydliga vilka steg eleven ska göra när de 

räknar addition eller subtraktion på tallinjen. Vid bågar är det vanligt att eleven uppmanas att hoppa 

på tallinjen, exempelvis ”Hoppa först framåt på tallinjen. Hoppa sedan tillbaka. Vart kommer 

du?”(Lågstadiets matematik 3, 1971, s. 32). Pilarna åskådliggör då vilka tal eleven ska hoppa till. 

     De tallinjer som förekommer i läroböckerna grundade på Lgr 69 är i regel sparsmakat 

illustrerade med konkretiserat stöd. Djur som hoppar på tallinjen är sällsynt förekommande i dessa 
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böcker, endast 2 katter syns till. I till exempel boken Modern matematik 1A (1973, s. 58) syns en katt 

som hoppar på en tallinje tillsammans med en pil i samband med addition på tallinjen. Pil och katt 

samverkar som konkretiserat stöd i detta fall. Pilarna visar mer specifikt vart eleven ska, och katten 

kan förtydliga tankesättet att hoppa fram på tallinjen.  

     Andra former av konkretiserat stöd som påträffas ett fåtal gånger är pengar och mynt, kvadrater, 

pelare, eller andra olika sorters mängder, vilket bild 9 visar exempel på. 

 

 
Bild 9. En tallinje konkretiseras med kvadrater.  

Källa: Modern matematik 1b, (1973, s. 24).  

 

Bild 9 visar hur tallinjen kan konkretiseras på ett stödjande sätt i samband med att eleverna ska fylla 

i rätt tal i rätt tom ruta. Kvadraterna i mängder visar hur antalet blir större för varje steg åt höger 

på tallinjen. Här markeras även udda och jämna tal med varsin färg och varsin geometrisk form 

längs tallinjen. 

 

Tallinjer i läroböcker grundade på Lgr 11  

I 2011 års läroplan nämns inte begreppet tallinje, förutom ett fåtal gånger i kommentarmaterialet 

till kursplanen i matematik. De tillfällen tallinjen nämns i kommentarmaterialet, handlar det om att 

åskådliggöra reella tal (Skolverket, 2011a, s. 14). Tallinjen nämns även som ett exempel på symmetri 

(Skolverket, 2011a, s. 20). Att inte tallinjen får mer utrymme än så kan bero på att Lgr 11 inte är 

koncentrerad kring undervisningsmetoder och arbetssätt (Prytz, 2015, s. 313-314). Tallinjen kan 

däremot användas som redskap för att bearbeta innehållet i matematiken. Bland annat under 

centralt innehåll och under kunskapskraven nämns att eleven ska kunna beskriva tals inbördes 

relation samt ordning. Det fokuserade talområdet, som eleverna senast i årskurs 3 ska behärska för 

de fyra räknesätten, är 0-20. Eleverna ska även behärska beräkningar av enkla tal i ett utvidgat 

talområde (Skolverket, 2011b, s. 52). Hur det ser ut i läroböckerna angående tallinjen redovisas 

nedan.  
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Tallinjens utrymme i läroböcker grundade på Lgr 11 

De nio läroböckerna grundade på Lgr 11 omfattar ett större sidantal än läroböckerna grundade på 

Lgr 69, men färre tallinjer. På 2 500 sidor finns sammanlagt 492 tallinjer, vilket i genomsnitt är cirka 

57 tallinjer per bok. Även bland läroböckerna grundade på Lgr 11 finns en variation av antal tallinjer 

per bok. Figur 4 illustrerar detta.  

 

 
Figur 4. Antal tallinjer per bok grundade på Lgr 11. Figuren omfattar sammanlagt 492 tallinjer.  

 

I likhet med läroböckerna grundade på Lgr 69, finns det även några avvikande läroböcker bland de 

som är grundade på Lgr 11. Dessa läroböcker är Pixel (2015) och Koll på matematik (2014-2015) som 

i denna analys är de två senast utgivna läroböckerna. Tillsammans innehåller de två böckerna 52,8 

procent av alla tallinjer i läroböckerna grundade på Lgr 11. Sådana höga avvikande läroböcker kan 

påverka helhetsbilden i stort. Därför beräknas även här median för antal tallinjer per bok, vilket är 

35 stycken (jämförelse med medianen 44 tallinjer per bok för böckerna grundade på Lgr 69). På 

samma sätt som med böckerna grundade på Lgr 69 redovisas i nästkommande del vad tallinjerna 

används till och om de framställs med eller utan konkretiserat stöd.  

 

Tallinjens funktion i läroböcker grundade på Lgr 11 

De 9 läroböckerna grundade på Lgr 11 applicerar tallinjen på alla användningsområden. 

Cirkeldiagrammet (figur 5) visar andel i procent för tallinjens olika funktioner. 
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Figur 5. Visar tallinjens funktion i procent i läroböcker grundade på Lgr 69. Figuren omfattar 492 tallinjer.  

 

En tydlig skillnad i relation till resultatet från läroböckerna grundade på Lgr 69, som med hjälp av 

figur 5 synliggörs, är att det i dagens läroböcker existerar tomma tallinjer. Se bild 10.  

 

 

 
Bild 10. Eleverna ska dra streck till den tomma tallinjen. 

Källa: Pixel 1B (2015, s. 61). 

 

Bild 10 visar hur matematikboken Pixel 1B (2015) använder tomma tallinjer. Eleven ska placera ut 

fyra tal på en tom tallinje med två ändpunkter. Endast 3,5 procent av tallinjerna har denna funktion 

och de flesta finns att hitta i Pixel (2015) som är den senast utgivna läroboken i denna analys.  

     I likhet med böckerna från Lgr 69 används till största del tallinjerna som stöd vid 

räkneoperationer. Dels som stöd när ett exempel i en instruktion ska förklaras för eleverna, men 

även som stöd när eleverna själva ska göra beräkningar. 40 procent av alla tallinjer i böckerna har 

denna funktion. Alla läroböcker grundade på Lgr 11, som ingår i studien, innehåller tallinjer som 

fungerar som stöd vid räkneoperationer. 

     Den andra vanligaste funktionen för tallinjen är att introducera och visa tals positioner i relation 

till varandra. Dessa tallinjer syns i alla de studerade böckerna grundade på Lgr 11 och utgör 37 

procent av alla tallinjers funktion. Se bild 11.  
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Bild 11. En tallinje på en sida som introducerar talet 10. 

Källa: Mattedetektiverna 1A (2011, s. 20) 

 

På bilden syns, förutom en tallinje, även andra medium som troligtvis har som syfte att åskådliggöra 

talets storlek, exempelvis tärningar och fingrar. Tallinjerna används ofta i början av ett nytt avsnitt 

men kan även förekomma kontinuerligt under avsnittet. Vissa tallinjer övergår då till stöd för 

räkneoperationer medan vissa behåller sin ursprungliga funktion, exempelvis längst upp på sidan. 

     På tredje plats i andel procent  finns det användningsområde som benämns fylla-i-övningar i 

figur 5. Det innebär att vissa tal på tallinjen är borttagna och ersatta av till exempel tomma rutor. 

Eleven ska då fylla i de tomma rutorna med rätt tal. Detta användningsområde av tallinjen utgör 

19 procent av helheten och är mindre förekommande i dessa böcker än i böckerna grundade på 

Lgr 69.  

     Till största del används tallinjen inom talområdet 0-20 i läroböckerna grundade på Lgr 11. De 

flesta tallinjer är uppdelade för att antingen arbeta med talområde 0-10 eller talområde 10-20, vilket 

samstämmer med det vanligaste förekommande talområdet även i böcker grundade på Lgr 69. Både 

addition och subtraktion finns representerade, men störst plats får addition. Böckerna består av 

både en A-del (höstterminen) och en B-del (vårterminen). Det syns en progression i böckernas 

användning av tallinjen. A-böckerna presenterar ofta talen med en tallinje, medans B-böckerna 

innehåller fler räkneoperationer där eleven får tillämpa tallinjen vid beräkning, vilket även till viss 

del stämmer överens med böckernas upplägg grundade på Lgr 69.  

Konkretion av tallinjen i läroböcker grundade på Lgr 11 

Figur 6 visar hur stor andel tallinjer som är konkretiserade med stöd.  
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Figur 6. Tallinjens framställning med eller utan konkretiserat stöd i böckerna grundade på Lgr 11. Figuren omfattar 

492 tallinjer.  

 

I enlighet med resultatet i böckerna grundade på Lgr 69 finns det även i böckerna grundade på Lgr 

11 störst andel tallinjer som inte är konkretiserade med stöd. 70 procent av tallinjerna framställs 

utan någon form av konkretisering, det vill säga de innefattar inget åskådliggörande stöd som 

underlättar förståelsen för tallinjen eller för uppgiften. De tallinjer som inte är konkretiserade i sin 

framställning förekommer däremot i ett flertal fall i färger och med andra illustrationer som 

exempelvis blommor eller stjärnor. Dessa illustrationer avser dock inte hjälpa eleven vid förståelse 

av tallinjer. Därför bedöms inte, i denna analys, sådana bilder ha en stödjande funktion och sådana 

tallinjer räknas därmed som icke konkretiserade.  

     30 procent av tallinjerna har konkretiseras med stöd som bedöms hjälpa eleven att förstå och 

utföra uppgiften. Dessa illustrationer finns i form av pilar eller djur. Pilarna och djuren visar vägen 

mot vart eleven ska ta sig på tallinjen. Vid addition pekar pilen åt höger, exempelvis vid talet 0+2. 

Pilen börjar vid siffran noll, och fortsätter mot siffran två. Det fungerar på liknande sätt när det 

konkretiserade stödet representeras av djur. En hund hoppar från siffran noll mot siffran två. Vid 

subtraktion gäller samma princip fast pilen pekar åt vänster och djuret hoppar bakåt på tallinjen.  

     Till skillnad från läroböckerna grundade på Lgr 69 är det illustrerade stödet i läroböckerna 

grundade på Lgr 11 till större del representerat av djur. Det ger ett lekfullt intryck med både hundar 

och katter som hoppar och gör volter fram och tillbaka på tallinjen. Dessutom tolkas de ha en 

förtydligande och förklarande roll, då de åskådliggör åt vilken riktning eleven ska. Det finns en 

variation i det konkretiserade stödet, det är inte samma djur eller pil som förekommer i böckerna. 

Se bild 12.  
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Bild 12. Flera tallinjer som är konkretiserade med stöd i form av hoppande djur. 

Källa: Favorit matematik. 1B (2012, s. 70-71). 

 

Bild 12 visar ett uppslag ur Favorit matematik 1B (2012, s. 70-71) där både djur och pilar används 

som stöd vid räkneoperationer på tallinjen. På sida 70 syns ett exempel som stöds med en bågad 

pil på tallinjen. Räkneoperationen eleven ska utföra är 8+4. Pilen börjar på det första talet i 

räkneoperationen, 8, och pekar sedan fyra steg framåt på tallinjen, till talet 12. Därefter tar djuren 

över som konkretiserat stöd. Djuren representeras av ekorrar, möss och en hare, vilket ger en 

variation av olika djur som hjälper eleverna att förstå åt vilket riktning de ska på tallinjen. Ibland 

samspelar djur och pilar som konkretiserat stöd på samma tallinje. Se bild 13.  

 

 
Bild 13. ”Hjälp Sirius att hoppa till 5. Rita och skriv”. 

Hund och pilar samspelar som illustrerat stöd. 
Källa: Mattedetektiverna 1A (2011, s. 52). 
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Bild 13 visar hur läroboken Matematikdetektiverna 1A (2011) använder hundar som illustrerat stöd 

vid räkneoperationer på tallinjen. Eleven ska i första uppgiften utföra räkneoperationen 3+___=5. 

Hunden hoppar på tallinjen, från siffran 0 till siffran 3. Därefter hoppar hunden och kommer att 

landa på siffran 5 enligt pilarna. Både pilar och djur samspelar och fungerar som stöd för 

räkneuppgiften på tallinjen. 
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Analys 

I följande del behandlas forskningsfrågorna om kontinuitet och förändring angående tallinjens 

utrymme, funktion och konkretiserade framställning. Resultatet sammanställs i en jämförande 

analys mellan läroböckerna grundade på de olika läroplanerna. Detta tolkas och kopplas samman 

med de teoretiska utgångspunkterna, läroplansteori samt konkretion. Analysen delas upp på samma 

vis som resultatdelen. Först en analys av tallinjens utrymme, sedan en analys av tallinjens funktion 

följt av en analys av tallinjens konkretiserade framställning.  

 

Tallinjens utrymme – Större utrymme då än nu? 

Lundgren (1989, s. 21) beskriver läroplanen som en företeelse som inte enbart består av ett 

dokument, utan även av de filosofiska föreställningar läroplanen vilar på. I Lgr 69 ges stort utrymme 

åt mängdläran som var en del av ”den nya matematiken”. Det är spår av den reform av 

skolmatematiken som rådde då  (Prytz, 2015, s. 323). Även tallinjen nämns ett flertal gånger i 

kursplanen samt dess kommentarmaterial, vilket utifrån ett helhetsperspektiv syns i läroböckerna. 

Trots att sidantalet är färre än jämförande böcker grundade på Lgr 11, är det sammanlagda antalet 

tallinjer 92 stycken fler i läroböckerna grundade på 1969 års läroplan. Tallinjen förekommer i alla 

analyserade böcker, men antal tallinjer är däremot inte jämnt fördelade mellan böckerna. Detta 

gäller även läroböckerna grundade på Lgr 11. Bland böckerna grundade Lgr 69 är det främst Hej 

matematik (1973-1977) och Ny matematik (1970) som sticker ut från mängden med sina höga antal 

tallinjer. De två böckerna utgör sammanlagt 56,7 procent av alla tallinjer som har räknats i böckerna 

grundade på Lgr 69. Utstickande värden finns även bland böckerna grundade på Lgr 11 där Pixel 

(2015) och Koll på matematik (2014, 2015) sammanlagt utgör 52,8 procent av tallinjerna. Sådana höga 

avvikande värden påverkar helhetsvärdet i stort.  

     Om fokus istället riktas mot övriga läroböcker ser man att resultatet ser annorlunda ut. 

Medianvärdet, 44 gentemot 35 stycken, visar dock att det ändå finnas fler tallinjer i böckerna 

grundade på Lgr 69. Kopplingen mellan läroplan och lärobok enligt ett läroplansteoretiskt 

perspektiv kan tydas här, då tallinjen har en mer tydlig position i Lgr 69. Tallinjen lyfts där som ett 

huvudmoment i matematikämnet, vilket gestaltas, enligt Lundgrens (1989, s. 22) tredje nivå av 

läroplanen, i undervisningen genom dess existens i läroböckerna.  

     Däremot, med avseende på variationen mellan böckerna, verkar författarna och förlagen ha 

tolkat och prioriterat läroplanens innehåll på olika sätt. Lgr 69 innehåller olika 

undervisningsmetoder, begrepp och koncept som eleverna ska lära sig. Lgr 11 är istället mer 

centrerad kring syfte, centralt innehåll och kunskapskrav (Prytz, 2015, s. 320), vilket troligen är 

förklaringen till att tallinjen inte nämns mer än ett fåtal gånger i kommentarmaterialet. Eftersom 

det finns en variation, även mellan läroböckerna grundade på Lgr 11, kan det även här vara ett 

tecken på de olika tolkningar och prioriteringar  som görs av läroboksförfattare och förlag.  
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      En slutsats är att förändringen som kan uttydas mellan böckerna grundande på de olika 

läroplanerna, angående tallinjens utrymme, inte är lika stor som den förändring som läroplanerna 

har genomgått. Det beror delvis på att antalet tallinjer verkar har ökat markant i de senast två 

utgivna läroböckerna. Troligtvis kan det även bero på att läroboksförfattare och läroboksförlag 

tolkar läroplanen olika och påverkas av egna didaktiska övertygelser. Möjligen sker det i ännu högre 

utsträckning idag än på 1970-talet, då läroböcker i Sverige fortfarande granskades och behövde 

uppnå vissa kriterier för att godkännas (Harrie, 2009, s. 9-10). Ännu en slutsats som i så fall kan 

dras är att läroboksförfattare och läroboksförlag har en viss maktposition för vad läroböckerna ska 

innehålla idag. Eftersom läroböcker har en central roll i matematikundervisningen (Johansson, 

2005b, s. 55-56), betyder det att läroboksförfattare och förlag dessutom har makt över 

undervisningens innehåll. 

 

Tallinjens funktion – Räkneoperationernas fortsatta regerande position 

I Lgr 69 nämns att tallinjen med fördel kan användas för att konkretisera addition och subtraktion 

(Skolöverstyrelsen, 1969b, s. 8). Det syns i läroböckerna grundade på den läroplanen, då addition 

och subtraktion på tallinjen är den vanligaste förekommande funktionen. Det syns en kontinuitet i 

en jämförelse med böckerna grundade på Lgr 11, då räkneoperationer även här är den vanligaste 

förekommande funktionen för tallinjen. Däremot syns en viss förändring för andelen tallinjer som 

används i det syftet. Läroböckerna grundade på Lgr 69 innefattar 54 procent tallinjer som används 

som stöd i räkneoperationer. För läroböckerna grundade på Lgr 11 utgör sådana tallinjer 40 

procent.  Trots det är användningsområdet det vanligaste i båda fall. Det syns även en kontinuitet 

angående räknesätt, då de tillämpade är addition och subtraktion. Det talområde som omfattas är 

till största del talområde 0-20. Ibland förekommer även högre talområden i samband med tallinjen, 

till exempel 0-100. Det är ytterligare tendenser på en visad kontinuitet. Det omnämnda talområdet 

stämmer överens med båda läroplaner. Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011b, s. 52) ska eleverna senast 

i slutet av årskurs 3 behärska de fyra räknesätten inom talområdet 0-20. Även ett utvidgat talområde 

kan behandlas med enklare tal (Ibid., s. 52). I kommentarmaterialet för matematikämnet i Lgr 69 

tydliggörs att talområdet 1-10 ska behandlas i början av årskurs 1. Senare ska även talområdet 0-20 

behärskas för att sedan utvidgas successivt till talområdet 0-100 (Skolöverstyrelsen, 1969b, s. 6-8). 

Att talområdet utvidgas på detta sätt är något som syns i flera läroböcker grundade på Lgr 69, vilket 

ger sken av läroplanens gestaltande i läroböckerna (Lundgren, 1989, s. 22).   

     I böckerna syns ibland en tallinje som ger stöd åt flera räkneoperationer på en sida. Detta 

fenomen finns till större utsträckning i böckerna grundade på Lgr 69, och är ur ett helhetsperspektiv 

mer sällsynt i böckerna grundade på Lgr 11, även om det förekommer i vissa fall, exempelvis i Koll 

på matematik 1A (2014). Ytterligare en förändring är att det i böckerna grundade på Lgr 69 i regel 

finns hela sidor fyllda med tallinjer och räkneuppgifter. Detta syns i alla böcker utom två. 
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Förändringen ligger i att detta i regel inte syns i böckerna grundade på Lgr 11, förutom belysande 

avvikande exempel i Pixel 1A och 1B (2015). I Pixel (2015) finns det sammanlagt 25 sådana sidor.   

     En förändring syns i det andra vanligaste förekommande användningsområdet för tallinjen. För 

böckerna grundade på Lgr 69 är fylla-i-övningar på tallinjen den andra vanligaste funktionen med  

andel 29 procent. Fylla-i-övningar på tallinjen utgör enbart 19,5 procent i böckerna grundade på 

Lgr 11. Sådana övningar kan möjligen kopplas samman med att det i Lgr 69 är tydligt framskrivet 

att innehållet ”större än och mindre än” ska behandlas (Skolöverstyrelsen, 1969a, s. 137). Genom 

att fylla i tomma luckor på tallinjen kan eleverna tänkas träna på att se samband mellan tal. Detta 

kan även kopplas till innehållet i Lgr 11, där det poängteras att eleverna ska ha vetskap om tals 

ordning och relation till varandra (Skolverket, 2011, s. 48). Eftersom denna studie endast har 

fokuserat på att undersöka tallinjen i läroböcker, skulle det även kunna finnas andra övningar som 

övar dessa förmågor som inte har studerats. Men även funktionen att visa och läsa av tals position 

på tallinjen kan tänkas öva sådana förmågor. Det är det näst vanligaste användningsområdet för 

tallinjen i läroböckerna grundade på Lgr 11. Den funktionen tillämpas ofta i samband med att tal 

introduceras för att visa hur talet förhåller sig till andra tal på tallinjen. I dessa böcker är det en 

vanlig företeelse i A-delar, och förekommer oftare än vad det gör i böckerna grundade på Lgr 69, 

där detta användningsområde endast utgör 17 procent.  

     En förändring är att det i böckerna grundade på Lgr 69 inte finns någon tom tallinje. Sådana 

tallinjer förekommer däremot i ett fåtal läroböcker grundade på Lgr 11, där syftet är att eleverna 

ska placera ut tal på en linje med endast två utskriva ändpunkter. Den funktionen utgör endast 3,5 

procent för tallinjens funktion i dessa böcker, men till skillnad från noll procent är det en 

förändring. Av de 18 tomma tallinjer som finns förekommer alla utom en i Pixel 1A och 1B (2015), 

som även har flest tallinjer bland läroböckerna grundade på Lgr 11.  

En slutsats som kan dras, är att relationen mellan läroplan och lärobok, angående tallinjens 

funktion syns, åtminstone för läroböckerna grundade på Lgr 69. I kommentarmaterialet tillhörande 

Lgr 69 framgår det tydligt att tallinjen i årskurs 1 bör användas för att åskådliggöra addition och 

subtraktion, vilket även är tallinjens vanligaste funktion i dessa böcker. Men enligt denna analys, är 

det fortfarande idag den vanligaste funktionen för tallinjen.   

 

Tallinjens konkretiserade framställning – Pilar, djur eller både och? 

Konkretion handlar om att åskådliggöra det abstrakta, för att på så sätt skapa förståelse för något 

som upplevs som svårt (Karlsson & Kilborn, 2015, s. 139). Tallinjen kan med rätt förutsättning 

vara en form av konkretion (Ibid., s. 176). Som nämnt ovan syftar de flesta tallinjer i läroböckerna 

till att konkretisera en viss uppgift, exempelvis vid addition och subtraktion. En kontinuitet, som 

av resultatet kan tolkas, gäller tallinjens framställning med eller utan konkretiserat stöd. De flesta 

tallinjer grundade på båda läroplanerna framställs utan konkretiserat stöd. Däremot är det en 

relativt stor skillnad i procent mellan läroböckerna. Av 584 tallinjer framställs 57 procent utan 
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konkretiserat stöd i läroböckerna grundade på Lgr 69. I böckerna grundade på Lgr 11 framställs 

69,5 procent av 492 tallinjer utan konkretiserat stöd. Utan någon form av konkretion kan tallinjen 

upplevas som abstrakt (Bentley & Bentley, 2011, s. 106), trots en roll som ett konkretiserat redskap. 

     I böckerna förekommer även tallinjer med konkretiserat stöd. Läroböckerna grundade på 1969 

års läroplan har en större procentandel konkretiserat stöd för tallinjen, 43 procent i jämförelse med 

30,5 procent i böckerna grundade på Lgr 11. Det kan tolkas som att det konkretiserade stödet har 

minskat. Att förtydliga, förklara och åskådliggöra beskrivs av Karlsson och Kilborn (2015, s. 139) 

som tre viktiga element vid en konkretisering. De flesta tallinjer som är framställda med 

konkretiserat stöd bidrar på olika sätt med att åskådliggöra det abstrakta, men också för att 

förtydliga och förklara uppgifterna eleven möter. Vilken form av konkretiserat stöd eleven möter 

skiljer sig dock åt. Pilar förekommer i båda fall, men är mest förekommande i böckerna grundade 

på Lgr 69. I de läroböckerna representerar pilarna den största andelen av det konkretiserade stödet. 

Pilar används som stöd vid addition och subtraktion på tallinjen och åskådliggör åt vilken riktning 

på tallinjen eleven ska. Det kan vara ett sätt att göra den abstrakta räkneuppgiften mer konkret och 

gripbar. Annars kan det vara svårt för eleven att förstå hur man ska addera och subtrahera på 

tallinjen (Karlsson & Kilborn  2015, s. 176; Bentley, 2011, s. 106).  

     Endast ett fåtal gånger förekommer annat konkretiserat stöd, exempelvis i form av staplar och 

kvadrater, mynt och pengar som används i samband med att visa eller läsa av tal på tallinjen. Det 

kan tolkas vara ett sätt att åskådliggöra tals storlek. Pilar förekommer även i böckerna grundade på 

Lgr 11, men varierar i större grad med andra typer av konkretiserat stöd, mestadels djur. I flera 

böcker finns avbildade djur som hoppar eller förflyttar sig på tallinjen för att förtydliga åt vilken 

riktning eleven ska. Därmed kan även djuren tolkas vara en form av konkretion. Ibland kombineras 

både djur och pilar på tallinjen. 

     Att tallinjen konkretiseras med djur är en tydlig förändring som framgår mellan böckerna 

grundade på de olika läroplanerna. I läroböckerna grundade på Lgr 69 förekommer, som tidigare 

nämnt, enbart två katter. Det konkretiserade stödet utgörs där nästan uteslutande av pilar. Djuren 

gör att tallinjerna kan uppfattas mer lekfulla och elevnära. Särskilt de tallinjerna med både pilar och 

djur kan möjligen upplevas både konkreta och motiverande. Pilarna som stöd kan förtydliga och 

leda eleven mot det mer abstrakta (Karlsson & Kilborn, 2015, s. 176), samtidigt som eleven 

eventuellt kan motiveras av att hjälpa djuret hoppa rätt på tallinjen. Möjligen kan en tallinje med 

enbart djur som hoppar åt rätt riktning vara mer abstrakt, då det inte lika tydligt som en pil visar 

vart slutpositionen är. Djur kan därför vara ett steg i progressionen mot det mer abstrakta tänkandet 

på tallinjen.  

     En slutsats är därmed att tallinjens konkretiserade stöd till viss del har minskat i dagens böcker. 

Det konkretiserade stödet har utvecklats och förändrats, då djur på tallinjen förekommer oftare än 

pilar. Stödet kan därmed upplevas friare men också begränsat i sin förtydligande och förklarande 

roll, eftersom pilar visar mer precist hur eleven ska tänka.  
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Sammanfattande diskussion 

Syftet med analysen var att undersöka och jämföra tallinjens utrymme, funktion och konkretiserade 

framställning mellan läroböcker grundade på två olika läroplaner. Genom att tillämpa ett 

läroplansteoretiskt perspektiv har vi kunnat undersöka och jämföra kopplingen mellan lärobok och 

läroplan under två olika tidsperioder. Tallinjen finns med i alla de analyserade läroböckerna. Då 

böckerna från 1970-talet sammanlagt har ett högt antal tallinjer, kan en koppling göras till Lgr 69 

där tallinjen har en tydlig roll. I Lgr 11 nämns inte begreppet tallinje vid ord, förutom ett fåtal 

gånger i kommentarmaterialet. Dock får den relativt stort utrymme i dessa böcker ändå. 

Sammanfattningsvis syns spår av både kontinuitet och förändring gällande tallinjens funktion och 

konkretiserade framställning i böckerna. Nedan följer en diskussion om de mest väsentliga 

resultaten i relation till tidigare forskning. 

     De två läroplanerna som har studerats i studien är av två vitt skilda karaktärer. Lgr 11 är styrd 

av de kunskapskrav som ska uppnås och undervisningsmetoder omnämns inte (Prytz, 2015, s. 313-

314). Tallinjen är inte ett matematiskt centralt innehåll som ska behandlas i undervisningen likt 

aritmetik, algebra eller geometri. Tallinjen fungerar snarare som en metod för att lättare arbeta med 

och förstå det centrala innehållet. Det kan förklara varför begreppet tallinje inte nämns i Lgr 11, 

mer än ett fåtal gånger i kommentarmaterialet till kursplanen i matematik. Lgr 69 å andra sidan 

beskriver hur undervisningen kan utformas för att målen ska nås. Därav återkommer begreppet 

tallinje ett flertal gånger i Lgr 69 samt i det tillhörande kommentarmaterialet.  

     Johansson (2005b, s. 55-56) poängterar att lärare ofta har en stark tilltro till läroböcker. De ses 

som  en garanti för att eleverna lär sig det de ska och att de förmedlar det innehåll som enligt 

läroplanen ska behandlas i undervisningen (Rezat & Strässer, 2015, s. 248). I ett läroplansteoretiskt 

perspektiv bör de också göra det, då läroböcker tolkas vara artefakter, som på Lundgrens tredje 

nivå av läroplanen, gestaltar läroplanens abstrakta innehåll till ett konkret undervisningsinnehåll 

(Lundgren, 1989, s. 22; Valverde et. al, 2002, s. 2). Johansson (2005a, s. 7) visar dock att fallet inte 

alltid är så, vilket även har upptäckts i den här studien. Eftersom tallinjen nämns så konkret och 

tydligt i Lgr 69 bör hypotesen säga att också läroböckerna innehåller många tallinjer. Det 

sammanlagda värdet för antal tallinjer i läroböckerna grundade på Lgr 69 är fortfarande högre, trots 

mindre antal analyserade sidor än för böckerna grundade på Lgr 11. I analysen finns dock avvikande 

läroböcker från båda läroplanerna. För böckerna grundade på Lgr 69 gäller detta särskilt två 

läroböcker, Ny matematik (1970) och Hej Matematik! (1973-1977). Dessa läroböcker representerar 

över hälften av alla de 584 räknade tallinjer i läroböckerna grundade på Lgr 69 (Exempelvis Hej 

Matematik! (1973-1977) som innehåller 180 tallinjer), medan vissa läroböcker enbart innehåller 14 

tallinjer för hela årskurs 1. Dock är det vanligt i dessa böcker med en tallinje högst upp på sidan 

som kan tolkas fungera som stöd för alla räkneoperationer på sidan.  

     En spridning syns även bland läroböckerna grundade på Lgr 11. Särskilt intressant är att de två 

senaste utgivna läroböckerna, Koll på matematik (2014, 2015) och Pixel (2015), innehåller flest 

tallinjer av läroböckerna grundade på Lgr 11. Möjligen skulle det kunna kopplas till att tallinjen har 
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fått mer positiv uppmärksamhet i aktuell forskning (Vetenskapsrådet, 2015; Sveriges 

utbildningsradio AB, 2016).  

     Att tallinjerna är ojämnt fördelade mellan läroböckerna, grundade på båda läroplanerna, säger 

något om relationen mellan lärobok och läroplan. Läroboksförfattare behöver göra en tolkning av 

läroplanen. Det påverkar läroböckerna då dessa formas av författarnas värderingar om vilket 

innehåll som anses vara viktigare än annat. Ytterligare en faktor som skulle kunna påverka varför 

tallinjen får mycket utrymme i böckerna grundade på Lgr 69 är den läromedelsgranskning som 

rådde vid den tiden. Idag har författarna mer fria händer och kan själva tolka och välja vilket 

innehåll som ska finnas med och hur det ska behandlas (Harrie, 2009, s. 9-10; Johansson, 2005a, s. 

59-60). Det betyder att lärare idag behöver ta ett större ansvar för sina val av läroböcker och det 

innehåll som behandlas i undervisningen.  

      Läroböckerna grundade på båda läroplanerna har fler tallinjer utan konkretiserat stöd, vilket i 

sig är en kontinuitet. En annan kontinuitet är att de flesta tallinjer med konkretiserat stöd på olika 

sätt bidrar med att åskådliggöra det abstrakta, men också för att förtydliga och förklara uppgifterna 

eleven möter (Karlsson & Kilborn, 2015, s. 139). Vilken form av konkretiserat stöd eleven möter 

skiljer sig dock åt. Tallinjerna i böckerna grundade på Lgr 69 har mycket konkretiserat stöd i form 

av pilar. I dagens böcker konkretiseras stödet för det mesta på ett mer elevnära och lekfullt sätt, 

och då ofta i form av djur. Djuren visar vägen på tallinjen genom att hoppa i bågformade rörelser, 

vilka för eleverna visar addition och subtraktion på tallinjen. Djuren åskådliggör kanske inte 

räkneoperationer lika tydligt som pilarna gör. Men de kan ändå tolkas ha en förtydligande och 

förklarande roll, speciellt för åt vilken riktning eleven ska på tallinjen vid till exempel subtraktion.  

     Tallinjen som stöd vid räkneoperationer är vidare den funktion som är vanligast för 

läroböckerna grundade på respektive läroplan. Ytterligare en kontinuitet är att de räkneuppgifter 

på tallinjen som finns för det mesta behandlar addition och subtraktion inom talområdet 0-20. 

Enligt Löwing (2004, s. 108) är tallinjen ett bra hjälpmedel för att konkretisera subtraktion. Genom 

att använda tallinjen kan det förtydligas att subtraktion inte alltid behöver betyda att någonting tas 

bort. Tallinjen kan därför bidra till att åskådliggöra ett annat perspektiv på subtraktion.  

     Aktuell forskning som stöds av vetenskapsrådet tyder även på att tallinjen är effektiv i den tidiga 

aritmetikundervisningen för årskurs 1 (Vetenskapsrådet, 2014). Om elever redan i tidig ålder 

utvecklar en förtrogenhet med tallinjen ökar troligtvis chansen att de kan använda sig av den för 

att förstå andra matematiska tankar. Till exempel tros tallinjen vara ett hjälpsamt redskap för att 

åskådliggöra olika typer av tals storlek, exempelvis rationella och reella tal. Psycharis et. al (2009, s. 

104) visar i sin studie att tallinjen hjälper 12-åringar att lättare förstå bråktal i egenskap av tal, och 

inte enbart som delar av en helhet. Därmed verkar tallinjen vara ett instrument som kan stödja 

elevers utveckling i matematik inom flera olika moment, och inte bara i årskurs 1.  

     Den största förändringen som syns är att den tomma tallinjen endast tar plats i de två senast 

utgivna läroböckerna. Den syns inte alls i läroböckerna grundade på Lgr 69. Den tomma tallinjen 

har i flera forskningsstudier visat sig vara särskilt gynnsam för att utveckla elevers taluppfattning 
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(Siegler & Ramani, 2008, s. 660; Kucian et. al, 2011, s. 792). De flesta tomma tallinjer som 

observerades fanns i läroboken Pixel (2015) som omfattade flera sidor fyllda med tomma tallinjer. 

I relation till de andra läroböckerna, grundade på båda läroplanerna, är det här en förändring. Pixel 

(2015) är även den lärobok grundad på Lgr 11 som har flest antal tallinjer.      

     Det bör poängteras att den här studien inte kan belysa matematikundervisningens helhet. Dels 

eftersom studien inte omfattar hela populationen av matematikläroböcker för årskurs 1, och dels 

för att läraren kan använda sig av andra resurser förutom läroboken i sin undervisning. Grave  och 

Pepin (2015, s. 217) skriver till exempel att de i sin studie kom fram till att lärare även i hög 

utsträckning använder sig av gamla lektionsplaneringar, internet (digitala resurser) och kollegor i 

sin planering av undervisningen. Som även nämndes i bakgrunden är tallinjen en sådan företeelse 

som kan användas som ett didaktiskt redskap på flera olika sätt. Den behöver nödvändigtvis inte 

alltid vara utformad som en linje på ett papper, utan kan vara mer levande och finnas till hands i 

klassrummet (McIntosh, 2008, s. 146; Anghileri, 2000, s. 62).  

     Däremot visar de studier som presenterats i forskningsöversikten att läroboken har en mycket 

central roll i matematikundervisningen (Grave & Pepins, 2015; Johansson, 2005; Rezat och 

Strässer, 2015).  Den vetskapen bekräftar att det är viktigt som lärare att själv fundera över vilka 

val av läroböcker man gör och att dessa granskas noggrant och vägs mot vad forskningen visar och 

vad läroplanen säger. Särskilt eftersom läroböcker antas fortsätta ha en stor roll i framtiden, även 

om det inte är tryckta i form av en bok.  

     Läroböcker antas behålla sin självklara roll i matematikundervisningen, även i framtiden. 

Howson (2013, s. 657) förutspår att digitala läromedel kommer ta allt mer plats, vilka kommer 

kunna ge oss helt andra möjligheter än vad läroböcker tidigare har gjort och gör idag. Vad för slags 

möjligheter det kommer innebära återstår att se. I flera tidigare studier som har gjorts på barns 

taluppfattning har olika typer av datorprogram med tallinjer använts (bland andra Kucian et. al, 

2011). De genomgående resultaten har i dessa studier visat att tallinjer i datorprogrammen har 

förbättrat barns taluppfattning. I relation till den forskningen ser framtiden ljus ut.  

     En vidare studie som skulle kunna göras är att intervjua läroboksförfattare om hur det är tänkt 

att läroböcker ska användas i praktiken för att uppnå deras tänkta syfte. Det skulle även vara av 

intresse att studera hela urvalet av läroböcker för grundskolan för att se och jämföra om tallinjen 

ökar eller minskar i antal i högre årskurser, samt om det syns en förändring och kontinuitet för 

tallinjens funktion och konkretiserade framställning. Med tanke på den effektivitet tallinjen har 

visat som ett didaktiskt verktyg skulle vidare forskning kunna studera om och hur lärare använder 

sig av tallinjen i praktiken. 

     Som tidigare nämnt i bakgrunden visar rapportering från TIMSS att svenska elevers 

matematikkunskaper har en sjunkande trend i relation till tidigare resultat och andra deltagande 

länder (Skolverket, 2012, s. 13). Det senaste TIMSS-testet, med publicerade resultat, genomfördes 

innan Lgr 11 hade implementeras i undervisning och läroböcker. Implementering av en ny läroplan 

tar tid, och därför anses rapporteringen från TIMSS 2011 fortfarande vara aktuell, då inga nyare 
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resultat finns tillgängliga att tillgå. När framtida resultat publiceras från TIMSS, finns utrymme för 

vidare studier att undersöka om den sjunkande trenden vänder och om detta kan kopplas ihop med 

en eventuell utökad plats för tallinjen i dagens läroböcker.  
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