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Sammanfattning 

 

Idag finns det ingen instans som granskar läroböcker i Sverige. Enligt forskarna spelar 

matematikläroboken en dominerande roll i matematikundervisning i Sverige. Därför bör mer 

uppmärksamhet riktas mot läroböckernas kvalitet. Mitt syfte med denna studie är därför att se 

om och i vilken omfattning alla centrala aspekter inom grundläggande taluppfattning, addition 

och subtraktion finns med i tre matematikläroböcker för årskurs ett. Med centrala aspekter 

menas aspekter som är väsentliga för att eleven ska kunna bygga sitt vetande i ett visst 

ämnesområde. Det kan till exempel handla om strategier, räkneregler och räknelagar, begrepp 

eller en viss struktur som ligger till grund för att elever ska kunna tillägna sig goda 

ämneskunskaper. Läroböckerna granskades enligt centrala aspekter som jag valde ur 

didaktiska ämnesteorier i matematik, utifrån vissa kriterier. Didaktiska ämnesteorier är teorier 

som förklarar hur ett visst ämne bör presenteras för eleverna för att ge dessa en adekvat 

uppfattning av ämnet. De forskningsfrågor som besvaras är: Finns alla centrala aspekter med i 

läroböckerna? Hur ser ut fördelningen mellan de centrala aspekterna? Resultatet visar att 

ingen av läroböckerna innehåller alla centrala aspekter inom grundläggande taluppfattning, 

addition och subtraktion. De förekommande aspekterna visade sig finnas i varierande 

omfattning. I vissa fall var dessa skillnader stora. 

 

 

Nyckelord: Begrepp, förståelse, ämneskunskaper, evaluering. 
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1 Inledning  

 

Sedan 1991 finns det ingen instans som granskar läroböcker i Sverige. Matematik-

läroböckernas kvalitet bestäms därför av läroböckernas producenter och lärarna står ensamma 

inför producenternas olika förslag (Johansson, 2006; Harrie, 2009). Enligt forskarna har 

matematikläroboken en viktig roll i matematikundervisningen i Sverige (Johansson, 2006; 

Skolverket, 2003; Häggström, 2008; Kling Sackerud, 2009). Matematiklektionerna 

kännetecknas mest av ett individuellt arbete med läroböckerna. Även lärarnas korta 

instruktioner samt de exempel som diskuteras på tavlan styrs av läroböckernas innehåll. 

Således brukar matematiska begrepp samt matematiska regler och lagar, inte läras ut om de 

inte finns med i läroböckerna och därför finns det starka skäl för att rikta mer uppmärksamhet 

mot läroböckernas kvalitet (Johansson, 2006).   

 

Mot denna bakgrund granskar jag i denna studie tre matematikläroböcker enligt detaljerade 

didaktiska ämnesteorier. Didaktiska ämnesteorier är teorier som förklarar hur ett visst ämne 

bör presenteras för eleverna för att ge dessa en adekvat uppfattning om ämnet (Kilborn, 2007; 

Löwing, 2008). Orsaken är att jag vill få fram djupa kunskaper om vilka möjligheter 

läroböckerna ger eleverna att behärska specifika ämnesområden, i det här fallet 

grundläggande taluppfattning, addition och subtraktion i årskurs ett. Dessa kunskaper kan 

hjälpa lärarna i deras val av matematiklärobok och med evaluering av läroböckernas 

begränsningar och potentiella möjligheter. Grundläggande taluppfattning, addition och 

subtraktion handlar om de mest grundläggande matematiska begreppen. För att vidare kunna 

utveckla matematiska kunskaper måste eleverna först behärska de mest elementära och 

grundläggande begreppen (Malmer, 2002). I detta sammanhang kan det även vara viktigt att 

rikta uppmärksamheten mot att grundläggande addition och subtraktion egentligen är en del 

av taluppfattningen (Löwing, 2008). De presenteras dock i ett eget avsnitt i de relevanta 

didaktiska ämnesteorierna och behandlas därför på liknande sätt i denna studie.     

 

Min fråga är då om alla centrala aspekter som beskrivs i didaktiska ämnesteorier finns i 

läroböckerna och i vilken omfattning. Med centrala aspekter menar jag aspekter som i 

didaktiska ämnesteorierna tas upp som väsentliga eller viktiga för att eleven ska kunna bygga 

upp sitt vetande i ämnesområdena grundläggande taluppfattning, addition och subtraktion. 

Det kan till exempel handla om strategier, räkneregler och räknelagar, begrepp eller en viss 

struktur som ligger till grund för att elever ska kunna tillägna sig goda ämneskunskaper. 
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1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att se om och i vilken omfattning centrala aspekter finns inom 

grundläggande taluppfattning, addition och subtraktion i matematikläroböcker för årskurs 1.  

 

1.2 Frågeställningar 

 Finns alla centrala aspekter med i läroböckerna? 

 Hur ser fördelningen ut mellan aspekterna i läroböckerna? 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Läroböcker – statlig granskning förr och nu 

Enligt Harrie (2009) ägde en omfattande granskning av läroböcker i Sverige rum mellan 1938 

och 1991. Före 1938 utfördes ingen granskning av läroböcker förutom vissa tillfälliga 

granskningar av befintliga läroböcker. Harrie (2009) delar in perioden mellan 1938 och 1991 i 

tre faser för att ge en mer detaljerad bild av granskningens varierande omfattning och form 

under denna period:  

 

1938-1974  

Under denna period utfördes en obligatorisk förhandsgranskning av samtliga läroböcker i 

Sverige. Granskningen inkluderade alla ämnen och genomfördes av speciella granskare enligt 

kriterier som definieras av staten. Bland dessa kriterier var: bokens pris, bokens omfång och 

upplägg, korrekt och anpassat språk till rätt ålder, överensstämmelse med kursplaner samt ett 

objektivt och pålitligt innehåll. Granskarens resultat överfördes till statens läroboksnämnd 

som i sin tur godkände eller underkände böckerna. Ingen bok kunde säljas eller användas som 

lärobok utan läroboksnämndens godkännande.   

 

1974-1983  

Under denna period utfördes en obligatorisk förhandsgranskning endast för centrala läromedel 

i de samhällsorienterande ämnena. Granskningen fokuserade på två centrala kriterier: 

överensstämmelse med läroplanerna och objektivitet. Granskningen genomfördes av speciella 

granskare och beslutet fattades som tidigare av statens läromedelsnämnd som en del av 

Skolöverstyrelsen, SÖ.   

 

1983-1991  

En obligatorisk förhandsgranskning för centrala läromedel i de samhällsorienterande ämnena 

infördes enligt samma kriterier som tidigare och i samma form. Läromedelsnämnden som 

under denna period var en del av SIL, Statens institut för läromedelsinformation hade inte 

längre i uppdrag att godkänna eller underkänna läroböcker. Läromedelsnämnden gav istället 

endast ett omdöme om läroböckerna. Tanken var att ge stöd till konsumenterna i deras val av 

lärobok. 
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År 1991 avskaffades granskningen och idag precis som före 1938 finns ingen 

förhandsgranskning av läromedel. Harrie (2009) riktar uppmärksamheten mot att Skolverket 

idag är den statliga myndighet som har möjlighet att genomföra tillfälliga granskningar av 

befintliga läromedelmen än så länge har inte mer än en sådan granskning genomförts. Denna 

granskning inkluderade läroböcker i biologi/naturkunskap, historia, religion och 

samhällskunskap för årskurs 7-9 samt gymnasiet. Resultaten publicerades år 2006.   

 

Sverige har sedan 1938 gått från en obligatorisk statlig förhandsgranskning av alla läroböcker 

till en tillfällig granskning av några läroböcker i efterhand. Läroböckernas producenter har 

inte ens någon skyldighet att följa läroplanerna/kursplanerna, påpekar Johansson (2006). Mot 

denna bakgrund är det inte häpnadsväckande att läroböckers kvalitet idag bestäms av 

läroböckernas producenter med hänsyn till tillgång och efterfrågan (Johansson, 2006; Harrie, 

2009).  

 

En förklaring till denna historiska förändring i statens inblandning i läroboksmarknaden och 

att det inte finns något system som systematiskt och kontinuerligt granskar svenska 

läroböcker kan enligt Johansson (2006) ha sin orsak i synen på läraryrket. Lärarna ses som del 

av en självständig och professionell yrkesgrupp. Lärarna bestämmer därmed över lektionernas 

innehåll och betraktas som tillräckligt bildade för att kunna hantera val och evaluering av 

läroböcker på ett bra sätt. Med hänsyn till detta förklarar Johansson (2006) att det kan vara så 

att en granskning av läroböcker och andra former av läromedel är onödig och även olämplig. 

Valet av läroböcker samt hur dessa läroböcker ska användas i undervisningen ligger helt på 

lärarnas ansvar. 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

2.2 Lärobokens roll i matematikundervisning 

Enligt Johansson (2006) har läroböckerna en dominerande roll i svensk matematik-

undervisning. Mötet med matematik i många svenska skolor innebär för det mesta ett möte 

med matematikboken. Även det som lärarna väljer att lyfta fram och diskutera med sina 

elever styrs av innehållet i läroböckerna. Detta innebär att matematikämnen presenteras först 

och främst med hjälp av matematikboken. I detta sammanhang riktar Johansson (2006) 

uppmärksamhet mot att det inte finns någon institution som granskar läroböcker i Sverige. Av 

den anledningen menar Johansson att det behövs studier som undersöker läroböckers innehåll. 

Vidare forskning som analyserar hur ett visst matematikområde behandlas i läroböckerna kan 

därför vara intressant.  

 

I Häggströms (2008) studie: Teaching systems of linear equations in Sweden and China: 

What is made possible to learn? analyseras sexton matematiklektioner från sex olika klasser i 

Sverige och Kina för att ta reda på hur ett visst matematikområde behandlas och görs 

tillgängligt för eleverna under matematiklektionerna. De frågor som berörs i undersökningen 

är bland annat: Vilka exempel diskuteras i klassen? Vilka aspekter av innehållet tas upp och 

på vilket sätt? Vilka uppgifter arbetar eleverna med? Studien undersöker med andra ord vad 

som görs möjligt för eleverna att lära under matematiklektionerna.  

 

I studien framgår att det som görs möjligt för eleverna i Sverige att lära under matematik-

lektionerna beror i stort sett på innehållet i läroböckerna. Varje lektion brukar inledas med en 

kort genomgång och några instruktioner. Sedan arbetar eleverna med läroboken medan 

läraren går omkring och hjälper eleverna med deras frågor. Vissa uppgifter från läroboken 

diskuteras med hela klassen om det verkar vara så att många elever har svårigheter med 

uppgiften. Häggström (2008) föreslår att det bör genomföras en analys av 

matematikläroböcker för att få vetskap om hur matematikämnen presenteras i läroböcker.    

 

Samma bild av matematikundervisning visas i Kling Sackeruds (2009) studie: Elevers 

möjligheter att ta ansvar för sitt lärande i matematik: En skolstudie i postmodern tid. Den 

vanligaste arbetsformen i de flesta klasser är individuellt arbete med matematikboken.  
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2.3 Styrdokument vs. didaktiska ämnesteorier 

I kursplanen för matematik (Skolverket, 2011) anges ett centralt innehåll för matematiken i år 

1-3. T.ex. gällande taluppfattning och talens användning skall följande ingå:  

”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan 

användas för att ange antal och ordning…De fyra räknesättens egenskaper och 

samband samt användning i olika situationer.” (Skolverket,  2011 s.63) 

Kursplanen anger alltså vad som ska behandlas. Enligt Löwing (2008) krävs didaktiska 

ämnesteorier för att kunna göra en tolkning av skolans mål för att på djupet kunna behandla 

skolmatematikens innehåll. Didaktiska ämnesteorier möjliggör en långsiktig hållbar planering 

för elevers lärande (Löwing, 2008). Didaktiska ämnesteorier handlar nämligen om ”hur man 

bygger upp och behandlar det kunskapsstoff som skall göras till föremål för undervisning” 

(Kilborn, 2007 s.7).  

För att en teori ska kunna betraktas som en didaktisk ämnesteori bör den syfta till att hjälpa 

lärare att förstå barns tankar och förklara hur barn kan bygga upp ett matematisk vetande 

(Kilborn, 2007). Sådana teorier finns inte i kursplanen. Till exempel framgår det inte av 

kursplanerna att det är essentiellt för barnen att kunna alla additionskombinationer med flyt 

(Löwing, 2008) och hur barn kan lära in kombinationerna på det mest adekvata sättet. Inte 

heller ingår innebörden av sambandet mellan de fyra räknesätten eller hur barnens förståelse 

av detta kan utvecklas. Sådana aspekter behandlas däremot inom didaktiska ämnesteorier och 

de kan hämtas ur didaktisk litteratur.  

Det matematiska innehållet skall presenteras klart för eleverna och lärarna behöver dessutom 

känna igen elevernas egna sätt att tänka och bekräfta detta sätt i sin undervisning. Effektiva 

lärare har en bred repertoar av undervisningsstrategier och har förmåga att skapa en didaktisk 

och stimulerande helhet i olika undervisningssituationer. Detta har en direkt inverkan på 

elevernas resultat i skolan (Skolverket, 2003). 
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2.4 Taluppfattning 

Att eleverna har en taluppfattning innebär att de behärskar talen och deras egenskaper, men 

det finns en kritisk skillnad mellan att ha en taluppfattning och att ha en bra taluppfattning. 

Eleverna har en bra taluppfattning när de har implementerat sina kunskaper om talen på ett 

sådant sätt att de har en känsla för hur talen är uppbyggda och kan med hjälp av detta arbeta 

flexibelt med talen direkt utan att reflektera över detta för att lösa nya problem. 

Taluppfattning är avgörande för att eleverna ska kunna räkna med tal (Anghileri, 2000). När 

elever har matematiksvårigheter brukar orsaken till detta ligga i bristande kunskaper om 

grundläggande matematiska begrepp (Malmer, 2002). 

2.4.1 Barn och tal innan skolstart 

Under de första levnadsåren brukar barns användning av tal ske i tre olika situationer: 

(Kilborn, 2007) 

1. Subitisering: Att med ett ögonkast, det vill säga utan att räkna, kunna avgöra antalet 

föremål när det gäller färre än fyra föremål. Denna förmåga är viktig för att senare kunna 

utveckla ett antalsbegrepp (Löwing, 2008). Subitisering är enligt Mcintosh (2010) en 

intuitiv medfödd förmåga som innebär att människor uppfattar skillnader mellan antal.  

2. Talramsan: Att rabbla talramsan: ett, två, tre… Ramsan saknar från början koppling till 

antal (Kilborn, 2007). 

3. Räkneorden: Att använda räkneord som namn eller symboler. Räkneorden saknar 

fortfarande koppling till antal (Kilborn, 2007). 

 

I 3-4 årsåldern börjar barnen utveckla talramsan till ett instrument, nämligen talraden. Nu kan 

de räkna upp och bestämma antalet föremål i en avgränsad mängd. Parallellt med detta 

utvecklas deras subitiseringsförmåga. Nu kan de även känna igen mönster, till exempel en 

femma eller en sexa på en tärning. Då lär sig barnen att koppla talnamnen till antal, det vill 

säga till den kardinala aspekten av talen (Kilborn, 2007).  

 

Barn har i detta steg, enligt Kilborn (2007), egentligen uppfattat uppräknandets idé . 

Uppräknandets idé består av fem principer och är avgörande för att sedan kunna bygga upp en 

taluppfattning (Löwing, 2007): 
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1. Abstraktionsprincipen: Barnet har insikt om att avgränsade mängder kan kvantifieras, 

nämligen att antalet föremål i en avgränsad mängd kan redas ut (Kilborn, 2007).  

2. Ett- till- ett- principen: Barnet kan avgöra om två mängder innehåller lika eller olika 

många föremål genom att para ihop föremål från varje mängd. Har alla föremål från en 

mängd kunnat paras ihop med föremål från den andra mängden så finns det lika många 

föremål i de två mängderna (Anghileri, 2000).  

3. Principen om godtycklig ordning: Barnet har insikt om att antalet föremål är det samma 

oavsett i vilken ordning ordning de ligger (Löwing, 2008).  

4. Principen om talens stabila ordning: Barnet kan koordinera räkneorden i rätt ordning 

med föremål i en mängd (Eriksson, 2005). 

5. Antalsprincipen: Barnet har insikt om att det sistnämnda räkneordet (talnamnet) vid en 

uppräkning anger antalet föremål i den uppräknade mängden (Löwing, 2008). 

Dessa fem principer bör ha utvecklats hos barnen innan de börjar skolan och de flesta barnen 

behärskar oftast principerna innan skolstart. Barn som inte har de fem principerna 

färdigutvecklade bör uppmärksammas och få det stöd de behöver så tidigt som möjligt, annars 

har de mycket begränsade möjligheter att kunna vidareutveckla sin förståelse för talen och 

bygga upp en bra taluppfattning i skolan (Löwing, 2008). 

2.4.2 Att gå vidare med tal i skolan 

Vidare bör de fem principerna ovan övas och utvecklas i många olika situationer för att skapa 

förståelse för talsystemets struktur, det vill säga för att bygga en bra taluppfattning (Aghileri, 

2000).  

Här listas centrala aspekter som enligt didaktiska ämnesteorier är väsentliga för att eleven ska 

kunna bygga upp sitt vetande inom ämnesområdet taluppfattning. Samtliga aspekter ligger till 

grund för granskningen av läroböckerna (se kapitel 3 Metod). De beskrivningar som följer 

aspekterna hämtades ur didaktiska ämnesteorier och även relevant forskning. 

1. Talens grannar: Som tidigare nämnt har barnet redan uppfattat uppräknandes idé när 

de kommer till skolan. Det nästa steget är att skapa flexibilitet i uppräknandet. Det 

handlar om att kunna talraden bakåt och framåt från ett givet tal. Fokusen ligger på att 

eleverna ska behärska talens grannar: talet efter 2 är 3, talet förre 2 är 1 och så vidare 

(Löwing, 2008; Anghileri, 2000).  
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2. Att koppla tal till antal: Att koppla tal till antal innebär att använda talen för att 

presentera antal föremål i en mängd (Anghileri, 2000). Barnet behöver inse att varje tal 

kan representera ett visst antal föremål. Denna koppling mellan tal och antal kan 

effektivt skapas genom att koppla talet till ett välkänt mönster t ex en femma i en tärning 

eller ett fingermönster (Eriksson, 2002). 

 

3. Parbildning (ett-till-ett-övningar): Parbildning innebär att para ihop element från två 

mängder. Om varje element i en mängd svarar mot ett element i en annan mängd så 

finns det lika många element i båda mängderna. Med hjälp av parbildning lära sig barnet 

att först kvantifiera utan talnamn. Sedan kan det välkända mönstret som barnet tidigare 

kopplat till ett talnamn användas för att bestämma antalet föremål på samma sätt. Det 

välkända mönstret används i detta fall som en referensmängd. Om varje element i en 

viss mängd svarar t ex mot varje ett finger i fingertalet fem så finns det 5 element i 

mängden (Löwing, 2008; Anghileri, 2000).  

 

4. Olika sätt att presentera antal: Denna aspekt innebär att skapa uppmärksamhet på att 

ett visst antal kan beskrivas på olika sätt till exempel: antalet fem kan beskrivas med 

hjälp av ordet “fem”, siffran 5, en femma på en tärning eller en annan referensmängd 

(Löwing, 2008; Malmer, 2002). 

 

5. Att skilja mellan antal tal och siffra: Med hjälp av en siffra kan ett antal föremål 

beskrivas men siffran i sig är en abstrakt symbol vilket innebär att talet fyra till exempel 

är alltid större en talet tre till och med när siffran tre skrivs med en större text (Löwing, 

2008). 

 

6. Jämförelseord: Jämförelser av olika slag förekommer i många vardagliga situationer. 

Människor jämför antal, längd, pris, ålder etc. Detta avspeglas naturligtvis i 

matematiken och eleven möter ofta problem som kräver att han/hon ska kunna utrycka 

resultat av sådana jämförelser både i matematiska termer och i ord. Med jämförelseord 

menas ord som: många – fler – flest, få – färre – flest, liten – mindre – minst etc. 

(Malmer, 2002). 

 

7. Ordningstalen: Denna aspekt handlar om att kunna skilja mellan grundtalen och 

ordningstalen. Ordningstalen (den första, den andra, den tredje etc.) anger placering. De 

anger ”vilken i ordningen” vilket skiljer sig från grundtalen som anger antal (Malmer, 
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2002). Löwing (2008) pekar på att det även är viktigt att skapa förståelse för hur 

ordningstalen är byggda (att lägga till ändelser -te eller -de till motsvarande grundtal 

samt uppmärksamma avvikelser som den första, den andra).  

 

8. Tal som identifikation/beteckning: Ofta används talen för att benämna eller beteckna 

någonting (postnummer, bussnummer, kodnummer, telefonnummer etc.). Talen används 

också som identifikation, till exempel personnummer. Det är viktigt för barnen att förstå 

hur talen används på olika sätt i verklighetsrelaterade situationer, inte minst när talen 

används som identifikation eller beteckning då saknar de ett numeriskt innehåll. Buss 

nummer 4 skulle lika gärna kunnat heta buss 23 (Malmer, 2002; Kilborn, 2007). 

 

9. Talens storleksordning: Denna aspekt handlar om att kunna avgöra tals 

storleksordning t ex att talet 5 är större än talet 3, att talet 7 är mindre än talet 9 etc. 

(Löwing, 2008). 

 

10. Taluppdelning till sina termer: Att kunna dela tal till sina termer handlar om att se 

sambandet mellan talen. Talet 5 kan ses som ”fyra och ett”, talet 3 kan ses som ”två och 

ett”. När barnen har lärt sig talens delar kan de senare använda delarna i relation till 

helheten och inse att t ex 8 minus 2 måste bli 6 eftersom två och sex bildar helheten 8. 

Barnet kan alltså direkt komma till svaret utan att räkna (Eriksson, 2005). Eleverna ska 

kunna talens uppdelning till sina termer utantill (Löwing, 2008). 

 

11. Tiokamrater: En speciell fokus ligger på att barnen skulle kunna dela upp talet 10 till 

sina termer i alla möjliga sätt, det vill säga nio olika kombinationer (Löwing, 2008; 

Anghileri, 2000).  

 

12. Positionssystemet: Det talsystem som används i Sverige är ett positionssystem med 

basen 10: talet tretton betyder ”ett tiotal och tre ental” (Löwing, 2008). Det handlar om 

att utveckla begreppen om tio som en sammansatt enhet (Eriksson, 2005). 

 

13. Udda och jämna tal: Denna aspekt handlar om att kunna upptäcka talmönster. Ett 

centralt mönster är ”udda och jämna tal”. Barnen ska kunna identifiera de udda talen 

och de jämna talen samt förstå vad de innebär (Löwing, 2008; Malmer, 2002). 

 



15 
 

2.5 Grundläggande addition och subtraktion 

Grundläggande addition och subtraktion är egentligen en del av taluppfattningen och eleverna 

måste behärska additions- och subtraktionsoperationerna med flyt för att sedan kunna utföra 

mer avancerade beräkningar. Det handlar om att förstå operationernas idé, använda olika 

regler och välja de mest effektiva strategierna för att lösa olika typer av problem. Som sagt, 

brister i dessa kunskaper kan lätt leda till problem i fortsatta studier (Anghileri, 2000; Löwing, 

2008). 

Här listas centrala aspekter som enligt didaktiska ämnesteorier är väsentliga för att eleven ska 

kunna bygga upp sitt vetande inom ämnesområden addition och subtraktion. Samtliga 

aspekter ligger till grund för granskningen av läroböckerna (se kapitel 3 Metod). De 

beskrivningar som följer aspekterna hämtades ur didaktiska ämnesteorier och även relevant 

forskning. 

1. Att förstå additionens idé: Denna aspekt handlar om att skapa en grundläggande 

förståelse för additionens innebörd, nämligen att lägga till någonting och sedan 

beräkna det nya antalet. Varierande räknesagor (problemlösning) som kan identifieras 

med additionens innebörd är ett exempel på en viktig och välfungerade metod för att 

konkretisera och skapa kontext i detta fall (Anghileri, 2000).  

 

2. Grundläggande additionsstrategier:  

 Räkna alla/räkna från ett: För att addera 2 och 3 räknar eleven först till två 

och fortsätter sedan att räkna tre gånger till (Eriksson, 2005). Detta är egentligen 

inte addition utan uppräkning och är inte en användbar metod för att räkna med 

större tal. Addition är ”en operation som utnyttjar egenskaper hos de tal som 

skall adderas för att finna en generellt användbar metod att bestämma summan 

av tal” (Löwing, 2008 s.71). Ändå ska barnen kunna förstå den och använda den 

för att sedan kunna förstå och använda andra, mer avancerade strategier. Det är 

dock viktigt att se till att eleven inte fastnar i denna strategi (Anghileri, 2000; 

Löwing, 2008).   

 Räkna från första termen: Detta är en viktig och mer avancerad strategi. Det 

handlar om att räkna vidare från den första termen i uppgiften i stället för att 

räkna från början. Uppgiften 2+3 lösas då genom att eleven räknar upp bara tre 

steg från två: 3,4,5. (Eriksson, 2005).  
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 Räkna från största termen: 2+3 beräknas genom att räkna upp två steg från 3 

som är i detta fall den största termen i stället för att räkna upp tre steg från 2. På 

samma sätt kan 1+9 beräknas genom att räkna upp 1 steg från 9 istället för 9 steg 

från 1. Denna strategi kräver användning av den kommutativa lagen. (Löwing, 

2008). 

 

3. Subtraktionens idé – tre uppfattningar/moment: Det är mycket viktigt att eleven 

har insikt om att subtraktion inte bara innebär ”att minska”, utan även ”att 

komplettera” och ”att jämföra”. Eleven behöver ha en förståelse av detta för att 

kunna arbeta flexibelt med tal och matematiska operationer. Dessa tre moment kan 

konkretiseras med hjälp av problemlösning som kan identifieras med varje 

subtraktions moment (Anghileri, 2000 ; Barnett-Clarke & Ramirez, 2003) 

 Att minska (Ta bort): Mikael hade 8 äpple. Han åt upp 5 av dem. Hur många är 

kvar? 

Tillhörande strategier: 

a. Räkna bort från: att räkna bort fem talenheter från 8. Då har eleven 3 kvar 

och därför blir svaret 3. 

b. Räkna ner till: att räkna ner från 8 till 5. Det blir totalt 3 steg bakåt och 

därför blir svaret 3. 

Uppgifter som 10-2 kan enklare lösas med hjälp av “räkna bort från” medan 

andra uppgifter som 10-8 kan enklare räknas med hjälp av “räkna ner till”. När 

barnet inser detta och kan välja den mest effektiva strategin “förhåller sig 

barnet till tal som implicit sammanvävda med varandra”..”barnet konstruerar 

tal ur tal” och därför kan “finna svaret på ett okänt segment som ligger mellan 

två kända tal” (Eriksson, 2005 s. 132).  

 Komplettera: Linus har 6 kr. Han vill köpa en bok som kostar 8 kr. Hur mycket 

pengar fattas?  

Tillhörande Strategi: 

a. Räkna upp till: Att räkna upp från 6 till 8. Det blir totalt två steg upp och 

därför blir svaret 2. För att använda denna strategi krävs förståelse till det 

samspelet som finns mellan subtraktion och addition.  Subtraktion är 

inversen till addition. I detta fall svarar subtraktionen mot den öppna 

additionsutsagan 6+__=8  (Löwing, 2008). 



17 
 

 

 Jämföra: Lisa har 5 kr. Linus har 3 kr. Hur mycket mer pengar har Lisa? 

a. Parbildning: Ett sätt att konkretisera denna uppfattning är att visa 5 

kronor och 3 kronor bredvid varandra och bilda par för att se hur många 

kronor blir kvar, det vill säga inte ingår i ett par (Löwing, 2008). 

 

4. Att förstå samspelet mellan addition och subtraktion: Som tidigare nämnt är 

subtraktion inversen till addition. Mot varje addition svarar två subtraktioner: t ex mot 

additionen 3+2=5 svarar subtraktion 5-3=2 och subtraktionen 5-2=5.  Enligt en serie 

av studier visar sig subtraktion i årskurs ett, vara en mycket komplicerad operation för 

eleverna och att de inte kan operera effektivt både med addition och subtraktion innan 

de skapar förståelse för samspelet mellan addition och subtraktion (Kilhamn, 2011).  

 

5. Den kommutativa lagen: En viktig och grundläggande räknelag är den kommutativa 

lagen som innebär att två eller flera termer kan adderas i godtycklig ordning: 4+3=3+4 

(Malmer, 2002 ; Löwing, 2008). Eleverna bör vara medvetna om att den kommutativa 

lagen inte gäller vid subtraktion (Anghileri, 2000 ; Barnett-Clarke & Ramirez, 

2003). 

 

6. Likhetstecknet: Det är viktigt att lägga fokus på presentationen av likhetstecknet för 

att barnen ska förstå tecknets innebörd. Detta kommer att spela en stor roll senare när 

barnen kommer till ekvationer (Löwing, 2008).   

 

7. Öppna utsagor: Öppna utsagor är räkneuppgifter som tränar multipla centrala 

aspekter. Via en räkneuppgift som 8+__=10 eller 8=10-__ tränas både taluppdelning 

till sina termer och likhetstecknet innebörd (Löwing, 2008).  Enligt Anghileri (2000) 

kan även samspelet mellan addition och subtraktion blir tydligare för barnen med hjälp 

av öppna utsagor. 

 

8. Strategier som skapar förståelse till talsystemets struktur: 

Inlärning av additions- och subtraktionskombinationerna sker optimalt med hjälp av 

en struktur som riktar elevernas uppmärksamhet mot olika samband mellan talen samt 

hur dessa samband kan användas för att lösa nya uppgifter. I detta fall är det viktigt att 
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presentera uppgifterna i en sådan form som gör det möjligt för eleverna att upptäcka 

sambanden (Anghileri, 2000; Löwing, 2008): 

                                                                                             

 Att koppla addition och subtraktion till uppräkning:  

addera ett: 1+1=2            subtrahera ett: 5-1=4 

                   2+1=3                                     4-1=3 

                   3+1=4                                     3-1=2 

                   4+1=5                                     2-1=1 

Eleven förstår på det sättet att den kan enkelt addera 1 genom att ta nästa tal i 

talraden och subtrahera 1 genom att ta ett steg bakåt i talraden. Det nästa steget 

blir att på samma sätt addera och subtrahera två (Anghileri, 2000) 

 

 Att använda kommutativiteten: 2+1=1+2  

                                                       3+1=1+3      osv.      (Löwing, 2008) 

 

 Dubblorna:  Att memorera följande additionsfakta: 1+1, 2+2, 3+3, 4+4, 5+5.  

är baskunskaper som anses viktiga (Eriksson, 2005). 

 

 Dubblorna plus/minus 1 eller 2: Att använda dubblorna för att bygga vidare 

kunskaper. Till exempel:    3+3=6                6-3=3           

                                            3+4=?                7-3=?            

Addition: “Om man lägger till 1 till en av termerna blir summan 1 mer 

(Löwing, 2008 s.76),  

Subtraktion: “Eftersom 6-3=3 så måste 7-3 vara ett mer, alltså 4” (Löwing, 

2008 s. 91).  

Att kunna utnyttja tidigare känd kunskap är ett viktigt och avancerat tankesätt 

(Löwing, 2008; Anghileri, 2000). 

 Att koppla addition och subtraktion till taluppdelning till sina termer: 

Addition och subtraktion är två operationer inom samma talsystem som har en 

särskild struktur vilket möjliggör för talen att kombineras eller delas på olika 

sätt för beräkningarnas skull (Anghileri, 2000).  

 



19 
 

När barnen tidigare har lärt sig att dela ett tal till sina termer får de insikten om 

delens förhållande till helheten. Det nästa steget är att utveckla operationerna 

(addition och subtraktion) som medvetna relationer mellan del och helhet 

(Eriksson, 2001) 

 

Det är mot denna bakgrund oerhört viktigt att presentera addition och 

subtraktion med koppling till barnens tidigare kunskaper om talen i generellt 

och med talens delar i speciellt (Anghileri, 2000).  

T ex   10=2+8          9-2=7 

                      10=3+7          9-3=6 

                      10=4+6          9-4=5 

 

9. Automatisering: Som tidigare nämnt måste eleverna behärska grundläggande 

addition och subtraktion med flyt innan de kommer till mer avancerade beräkningar. 

Att behärska med flyt innebär att kunna alla grundläggande additionerna och 

subtraktionerna inom talområdet 0 - 20 (additionstabellen och subtraktionstabellen) 

utantill för att minska belastning i arbetsminnet vid de mer avancerade beräkningarna. 

(Löwing, 2008). För att kunna utantill krävs övningsuppgifter:    

 

Memorizing or establishing quick recall of basic facts is likely to be 

easier for students who have a firm understanding of the underlying 

concept. However, this understanding does not necessarily translate into 

quick recall of basic facts. Most students also will need to practice with 

the explicit intention of mastering quick recall (Barnett-Clarke & 

Ramirez, 2003 s. 37). 
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3 Metod 

3.1 Metodval 

Mitt syfte är att se om och i vilken omfattning centrala aspekter inom grundläggande 

taluppfattning, addition och subtraktion finns i matematikläroböcker för årskurs 1. Jag har 

därför valt att granska och analysera innehållet i tre matematikläroböcker för årskurs 1. Detta 

sätt att söka kunskaper för att svara på en undersöknings syfte kallas för en innehållsanalys 

och innebär att en text, i detta fall läroböcker, granskas och analyseras systematiskt utifrån 

särskilda och väl strukturerade aspekter (Stukát, 2005). I denna studie är de särskilda 

aspekterna centrala aspekter inom grundläggande taluppfattning, addition och subtraktion  

3.2 Kartläggning av centrala aspekter 

Som tidigare nämnt innebär innehållsanalys att en text granskas systematiskt enligt särskilda 

och väl strukturerade aspekter. Därför har en väldigt noggrann kartläggning av centrala 

aspekter inom taluppfattning, addition och subtraktion varit mycket essentiell. För att kunna 

genomföra detta har jag sökt litteratur som innehåller detaljerade och fördjupade didaktiska 

ämnesteorier om grundläggande taluppfattning, addition och subtraktion. Didaktiska 

ämnesteorier beskriver aspekter som är viktiga för att eleven ska kunna tillägna sig goda 

ämneskunskaper inom ett visst ämnesområde (Löwing, 2008 ; Kilborn, 2007). Detta innebär 

att teorierna riktar sig först och främst mot lärare. Jag har valt att även inkludera ett mer 

internationellt perspektiv i kartläggningen och därför sökt både svensk och icke-svensk 

litteratur.   

Tanken med kartläggningen är att granska olika författares förslag noggrant och jämföra 

dessa. Tas en och samma aspekt upp som väsentlig och central av flera författare så skulle 

aspekten betraktas som central även i min studie. 

Via Umeå universitetsbiblioteks databas fann jag ett antal böcker om grundläggande 

taluppfattning, addition och subtraktion. Av dessa valde jag de böcker som stämmer överens 

med kriterierna ovan, det vill säga, böcker som innehåller detaljerade didaktiska ämnesteorier 

som skrivs av olika författare och riktas mot lärare. 

Jag började med en bok som skrivits av Madeleine Löwing (2008) och heter: Grundläggande 

aritmetik. Matematikdidaktik för lärare. Löwing ger en väldigt tydlig och detaljerad 

beskrivning av de centrala aspekterna och riktar sig mot lärare.  



21 
 

Den andra boken har skrivits av Julia Anghileri (2000) och heter: Theaching number senes. 

Även Anghileri ger en väldigt tydlig och detaljerad beskrivning av de centrala aspekterna och 

riktar sig mot lärare.  

De aspekter som Löwing beskriver som väsentliga beskrivs som viktiga även av Anghileri 

och de har överlag samma syn på vad som är centralt. Vad säger då andra författare? En 

granskning av en tredje bok och till och med en fjärde bok skulle kunna ge ett svar på denna 

fråga.  

Gudrun Malmer (2002) har skrivit en bok som heter: Bra matematik för alla, Nödvändighet 

för elever med inlärningssvårigheter. Boken ger en tydligt och detaljerad bild av aspekter som 

är väsentliga för att kunna bygga bra ämneskunskaper i grundläggande matematik. Några 

större skillnader mellan Malmer (2002) och de två första författarna: Anghileri (2000) och 

Löwing (2008) har jag inte kunnat hitta. På samma sätt har jag granskat Wiggo Kilborns 

(2007) bok som heter: Didaktisk ämnesteori i matematik. Del 1. Grundläggande aritmetik och 

fått fram i stort sett samma aspekter.  

Efter en noggrann granskning av de fyra böcker som har skrivits av fyra olika författare har 

jag fått en tydlig bild av de centrala aspekterna inom grundläggande taluppfattning, addition 

och subtraktion. Jag har jämfört författarnas förslag aspekt efter aspekt och tog i min 

kartläggning med samtliga aspekter som lyftes fram av minst tre författare om inte alla fyra.  

De fyra olika böckerna är följande: 

 Löwing, Madeleine (2008). Grundläggande aritmetik. Matematikdidaktik för lärare. 

Lund: Studentlitteratur. 

 Anghileri, Julia (2000). Theaching number senes. London: Continum. 

 Malmer, Gudrun (2002). Bra matematik för alla, Nödvändighet för elever med 

inlärningssvårigheter. Lund: Studentlitteratur. 

 Kilborn, Wiggo (2007). Didaktisk ämnesteori i matematik. Del 1. Grundläggande 

aritmetik. Malmö: Liber.  

Min kartläggning, det vill säga, alla centrala aspekter som jag valde ur de didaktiska 

ämnesteorierna, presenteras i den teoretiska bakgrunden (se kapitel 2.5, 2.4.2). Där förklaras 

dessutom noggrant vad som varje aspekt innebär enligt både didaktiska ämnesteorier och 

relevant forskning.  
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3.3 Urval av talområde 

De centrala aspekterna avser först och främst talområdet 0 - 10 (se kapitel 2.4, 2.5). Det är 

viktigt att eleverna behärskar de centrala aspekterna inom talområdet 0 - 10 innan de kommer 

till ett större talområde 0 - 20. Tanken är att behärska talområdet 0 - 10 med flyt för att sedan 

kunna generalisera aspekterna inom ett större talområde (Löwing, 2008). Jag har därför valt 

att undersöka om det finns aspekter som inte behandlas inom det som är mest grundläggande, 

talområdet 0 - 10 men som behandlas inom ett större talområde, det vill säga 0 - 20.     

3.4 Urval av läroböcker 

Vid valet av matematikläroböcker har det varit viktigt att de kommer från olika förlag och 

skrivs av olika författare. Lika viktigt har det också varit att de är aktuella böcker som säljs 

nu. Läroböcker som beskrivs av bokförlag som nya eller som stämmer med Lgr 11 och de nya 

kursplanerna är därför att föredra. Tanken är att lärare som nu behöver välja en lärobok 

kommer att välja bland de mest aktuella läroböcker.  

Information om vilka bokförlag som finns i Sverige och som säljer matematikläroböcker har 

jag hittat på NCM:s (Nationellt Centrum för Matematikutbildning) hemsida. Jag besökte 

förlagens hemsida  2 april 2011. Då kunde jag bara hitta tre läroböcker som svarar mot 

kriterierna ovan, nämligen läroböcker som är från olika bokförlag, skrivs av olika författare 

och presenteras av bokförlagen som nya eller stämmer med Lgr 11 och de nya kursplanerna.   

 

Här följer en beskrivning av läroböckerna: 

 

Titel: Matteboken  (Grundböcker 1A & 1B).   

Förlag: Bonnier utbildning. 

Författare: Birgitta Rockström, Marianne Lanze. 

Utgivningsår: 2010 

ISBN: 978-91-622-9932-3 , 978-91-622-9934-7 

”Nyhet!  Matteboken 1-3 Ny upplaga” 

”Den mycket uppskattade Matteboken finns nu i sin tredje upplaga, anpassad efter 

Lgr 11. Böckernas innehåll följer den nya kursplanen och ger eleverna en bra grund 

inför de nationella proven i årskurs 3” (www.bonnierutbildning.se 2011-04-02). 

 

 

http://www.bonnierutbildning.se/
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Titel:  Prima Matematik (Grundböcker 1A & 1B). 

Förlag: Gleerups. 

Författare: Åsa Brorsson. 

Utgivningsår: 2008  

ISBN:  978-91-40-66402-0 ,  978-91-40-66472-3 

”Prima Matematik (Ny)” 

”Prima Matematik är utvecklad helt utifrån Lgr 11 och stämmer väl överens med 

de nya kursplanerna” (www.gleerups.se 2011-04-02). 

 

 

Titel:  Matte Eldorado (Grundböcker 1A & 1B) 

Förlag: Natur&Kultur. 

Författare: Ingrid Olsson, Margareta Forsbäck. 

Utgivningsår: 2008  

ISBN:  978-91-27-41270-5  ,  978-91-27-41276-7 

”Eldorado, matte” 

”Matte Eldorado är ett nytt läromedel för FK–åk 6 av Ingrid Olsson och 

Margareta Forsbäck. Eldorado grundlägger en god matematisk förståelse på ett 

sätt som gör matematiken rolig och spännande. Eleverna får upptäcka 

matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, strukturer och samband. 

Alla får en verklig chans att älska matematik – både lärare och elever!” 

(www.nok.se 2011-04-02). 

3.5 Att utforma en mall 

För att kunna granska och analysera läroböckerna på ett enhetligt och systematiskt sätt 

utgående från de centrala aspekter som jag har fåt fram (se kapitel 2.4.2, 2.5), utformade jag 

en mall. Mallen inkluderar de centrala aspekterna samt talområdet och innefattar tre tabeller: 

en för taluppfattning, en för addition och en för subtraktion. Läroböckerna kommer i form av 

två separata häften: 1A och 1B. Varje häfte granskades var för sig i sin helhet och därefter 

sammanställde jag resultaten.   

Alla centrala aspekter som jag fick fram i min kartläggning listas i mallen. De beskrivs även i 

den teoretiska bakgrunden (se kapitel 2.4.2, 2.5).  

 

http://www.gleerups.se/
http://www.grleerups.se/
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Här följer mallen: 

Antal uppgifter 

Bokens namn Antal relevanta 
uppgifter 

1A  

1B  

Totalt  
 

Taluppfattning 

Bokens namn 1A  1B  Totalt 

 0 - 10 0 -20 0 -10 0 - 20  

Talens grannar      

Att koppla tal till antal      

Parbildning      

Olika sätt att presentera antal      

Att skilja mellan antal tal och siffra      

Jämförelseord      

Ordningstalen      

Tal som identifikation/beteckning      

Talens storleksordning      

Tal uppdelning till sina termer      

Tiokamrater      

Positionssystemet      

Udda och jämna tal      
 

Addition 

Bokens namn 1A  1B  Totalt 

 0 - 10 0 -20 0 -10 0 - 20  

Att förstå additionens idé      

Addition med koppling till uppräkning (+-1,2)      

Addition med koppling till taluppdelning      

Dubblorna      

Dubblorna  +-1,2      

Likhetstecknet      

Öppna utsagor      

Räkna från första termen      

Räkna från största termen      

Kommutativa lagen      

Automatisering: Öva tabell      
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Subtraktion 

Bokens namn 1A  1B  Totalt 

 0 - 10 0 -20 0 -10 0 - 20  

Kommutativa lagen gäller inte      

Ta bort      

komplettera      

Jämfora      

Samspelet addition-subtraktion      

Subtraktion med koppling till uppräkning (+-1,2)      

Dubblorna +-1,2      

Subtraktion med koppling till taluppdelning      

Öppna utsagor      

Automatisering: öva tabell      

 

3.6 Granskning och klassificering 

Till att börja med numrerade jag alla uppgifter som finns i läroboken. Sedan granskade jag 

dessa, uppgift för uppgift för att klassificera och sedan räkna de uppgifter som syftar till att 

först och främst behandla de centrala aspekterna och är inom talområdet 0 - 20. På så sätt fick 

jag fram antalet uppgifter inom varje aspekt. Därigenom kunde jag se om alla aspekter 

behandlas i boken och i vilken omfattning.  

I min klassificering har jag utgått från det jag redogör för i den teoretiska bakgrunden (kapitel 

2.4.2 Att gå vidare med tal i skolan samt kapitel 2.5 Grundläggande addition och subtraktion). 

Där listas och förklaras alla centrala aspekter som jag tog med i min kartläggning. Dessa 

förklaringar, hämtade ur detaljerade didaktiska ämnesteorier och relevant forskning, gjorde 

det möjligt för mig att kunna avgöra om en uppgift behandlar någon av de centrala aspekterna 

och i så fall vilken aspekt den behandlar.       

Uppgifterna klassificerades utifrån de aspekter som de behandlar. En uppgift har kunnat få en 

dubbel klassificering om den behandlar två aspekter och så vidare. Uppgifter som däremot 

inte behandlar någon av de centrala aspekterna, t ex uppgifter inom ämnesområdet geometri, 

har inte klassificerats. Dessa uppgifter är alltså inte relevanta för denna studie. Andra 

uppgifter som inte fått klassificering är uppgifter som inte är inom talområdet 0 - 20. Inte 

heller dessa uppgifter är relevanta i denna studie (se kapitel 3.3 Urval av talområde). 
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Exempel på klassificering 

En av de centrala aspekterna är aspekten talens grannar. Aspekten handlar om att kunna talen  

före och efter ett givet tal (se kapitel 2.4.2). Utifrån detta klassificerades en uppgift som          

t ex                         i aspekten talens grannar. I denna uppgift skriver barnet de tal som fattas i 

de tomma kvadraterna, nämligen, talet före 3 och talet efter 3.  

En annan central aspekt är att förstå additionens idé. Denna aspekt handlar om att skapa en 

grundläggande förståelse för additionens innebörd, nämligen att lägga till någonting och 

sedan beräkna det nya antalet. Varierande räknesagor (problemlösning) som kan identifieras 

med additionens innebörd är ett exempel på en viktig och välfungerade metod för att 

konkretisera och skapa kontext i detta fall (se kapitel 2.5). Utifrån detta klassificerades en 

uppgift som t ex Anna har 2 kronor. Hon får 3 kronor av sin pappa. Hur mycket har hon 

sedan? i aspekten att förstå additionens idé. 

Även Jämförelseord är en av de centrala aspekterna i denna studie. Jämförelser av olika slag 

förekommer i många vardagliga situationer. Människor jämför antal, längd, pris, ålder etc. 

Med jämförelseord menas ord som: många – fler – flest, få – färre – flest, liten – mindre – 

minst etc (se kapitel 2.4.2). Utifrån detta klassificerades en uppgifter som t ex ”Ringa in det 

minsta antalet i varje rad” (Rockström & Lantz, 2010 s.8) i aspekten jämförelseord. I denna 

uppgift jämför barnet antal med hjälp av jämförelseordet minst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3  
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4 Resultat 

4.1 Centrala aspekter – omfattning per lärobok 

 

Figur 1: Det totala antalet uppgifter inom aspekterna per lärobok. 

Diagrammet ovan visar det totala antalet uppgifter inom samtliga centrala aspekter per 

lärobok. Det gäller nämligen uppgifter som fick klassificering utifrån centrala aspekter. Den 

största skillnaden i antal uppgifter visar sig finnas mellan Matteboken och Matte Eldorado. 

Antalet uppgifter i Matteboken är 2,8 gånger större än antalet uppgifter i Matte Eldorado. 

4.2 Centrala aspekter – Fördelning respektive talområde 

 I Matteboken finns två aspekter som behandlas när barnen kommer till det större 

talområdet 0 - 20 men som inte behandlas inom det mindre talområdet 0 - 10. De två 

aspekterna är: talens storleksordning och räkna från största termen. I Prima 

Matematik och Matte Eldorado finns inga aspekter som inte behandlas inom 

talområdet 0 - 10 men som behandlas när barnen kommer till större tal. 

 

 Matteboken 1A och Matte Eldorado 1A innehåller endast uppgifter inom talområdet  

0 - 10. Uppgifter inom ett större talområde finns endast i Matteboken 1B och Matte 

Eldorado 1B. Prima Matematik 1A innehåller uppgifter inom talområdet 0 - 10 

bortsett från 11 uppgifter inom talområdet 0 - 20.  
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4.3 Centrala aspekter – Omfattning och fördelning i varje lärobok 

4.3.1 Taluppfattning 

Figur 2: Antal uppgifter per aspekt. 

 

Frågeställning 1: Finns alla centrala aspekter med i läroböckerna?  

Diagrammet ovan visar det totala antalet uppgifter per aspekt inom grundläggande 

taluppfattning. Av diagrammet framgår att vissa aspekter inte finns i läroböckerna: 

 Samtliga läroböcker saknar aspekten att skilja mellan antal, tal och siffra.  

 Matteboken och Prima Matematik saknar aspekten tal som identifikation/beteckning.  
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 Aspekten ordningstalen finns inte med i Prima Matematik. 

Frågeställning 2: Hur ser fördelningen ut mellan aspekterna?  

I samtliga läroböcker finns vissa aspekter inom taluppfattning i betydligt större omfattning än 

andra aspekter. Vilka aspekter som finns i större omfattning än andra skiljer sig mellan 

böckerna: 

 I Matteboken finns t ex 249 uppgifter inom aspekten taluppdelning till sina termer 

jämfört med endast två uppgifter inom aspekten talens storleksordning och åtta 

uppgifter inom aspekten olika sätt att presentera antal.  

 

 I Matte Eldorado finns t ex 221 uppgifter inom aspekten taluppdelning till sina termer 

jämfört med endast 1 uppgift inom aspekten tal som identifikation/beteckning och tre 

uppgifter inom aspekten udda och jämna tal.  

 

 I Prima Matematik finns t ex 145 uppgifter inom aspekten att koppla tal till antal 

jämfört med endast tio uppgifter inom aspekten parbildning.  

 

 Både i Matteboken och Matte Eldorado aspekten taluppdelning till sina termer är den 

aspekt som finns i störst omfattning. Antalet uppgifter inom denna aspekt skiljer sig 

dessutom betydligt från antalet uppgifter inom andra aspekter i dessa böcker. Detta är 

till skillnad från Prima Matematik där antalet uppgifter är nästan tre gånger mindre 

inom denna aspekt.  

 

 I Matte Eldorado finns 131 uppgifter inom aspekten jämförelseord jämfört med de 

andra läroböckerna som har nästan hälften så många uppgifter inom denna aspekt.    
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4.3.2 Addition 

 

Figur 2: Antal uppgifter per aspekt. 

 

Frågeställning 1: Finns alla centrala aspekter med i läroböckerna? 

Diagrammet ovan visar det totala antalet uppgifter per aspekt inom grundläggande addition. 

Av diagrammet framgår att vissa aspekter inte finns i läroböckerna: 

 Samtliga läroböcker saknar följande aspekter: dubblorna + - 1 , 2  och räkna från 

första termen. 

 Matteboken saknar 2 aspekter till: aspekten dubblorna och aspekten kommutativa 

lagen. 

 Aspekten räkna från största termen saknas från Matte Eldorado. 
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Frågeställning 2: Hur ser fördelningen ut mellan aspekterna? 

 Matteboken skiljer sig betydligt från Matte Eldorado och Prima Matematik när det 

gäller två särskilda aspekter: addition med koppling till taluppdelning och att öva 

additionstabellen. Inom aspekten addition med koppling till taluppdelning finns 432 

uppgifter i Matteboken. I de andra läroböckerna är antalet uppgifter inom denna 

aspekt ca fyra gånger mindre. Inom aspekten att öva additionstabellen finns 406 

uppgifter i Matteboken jämfört med 148 uppgifter i Prima Matematik och 46 

uppgifter i Matte Eldorado.  

 

4.3.3 Subtraktion 

 

Figur 3: Antal uppgifter per aspekt. 
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Frågeställning 1: Finns alla centrala aspekter med i läroböckerna? 

Diagrammet i föregående sida (s. 31) visar det totala antalet uppgifter per aspekt inom 

grundläggande subtraktion. Av diagrammet framgår att vissa aspekter inte finns i 

läroböckerna: 

 Samtliga läroböcker saknar följande aspekt: kommutativa lagen gäller inte. 

 Aspekten komplettera saknas från två läroböcker: Prima Matematik och Matte 

Eldorado. I Matteboken finns endast 3 uppgifter inom aspekten. 

 Aspekten subtraktion med koppling till uppräkning saknas från Matteboken. 

 Aspekten dubblorna + - 1 , 2 saknas i två läroböcker: Matteboken och Matte 

Eldorado. 

Frågeställning 2: Hur ser fördelningen ut mellan aspekterna? 

 Matteboken skiljer sig betydligt från Matte Eldorado och Prima Matematik när det 

gäller två aspekter: subtraktion med koppling till taluppdelning och att öva 

subtraktionstabellen. Antalet uppgifter inom dessa aspekter i Matteboken är ca nio 

gånger större än i Matte Eldorado och ca två gånger större än i Prima Matematik.   
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Mitt syfte med denna studie var att se om och i vilken omfattning centrala aspekter inom 

grundläggande taluppfattning, addition och subtraktion finns med i tre matematikläroböcker 

för årskurs 1. För att uppnå syftet valde jag att genomföra en innehållsanalys. Detta innebär 

att jag systematiskt granskade tre matematikläroböcker enligt didaktiska ämnesteorier, 

klassificerade och sedan räknade uppgifter som behandlar centrala aspekter inom 

grundläggande taluppfattning, addition och subtraktion. På så sätt fick jag fram antalet 

uppgifter inom varje aspekt och kunde därigenom se om alla aspekter behandlas i boken och i 

vilken omfattning. När allt kommer omkring kan jag hävda att jag har uppnått mitt syfte. 

Dock är det viktigt i detta sammanhang att rikta uppmärksamheten mot att jag granskade 

endast läroböcker för årskurs 1. Trots att denna studie handlar om de mest grundläggande 

matematiska aspekter (se kapitel 1, 2.4.2, 2.5) kan det vara så att centrala aspekter som inte 

finns i läroböcker för årskurs 1, finns i läroböcker för årskurs 2. Därutöver granskade jag 

enbart tre läroböcker vilket innebär att resultaten jag kom fram till inte kan generaliseras till 

att gälla alla matematikläroböcker i Sverige. Samtidigt är de läroböcker jag granskade utgivna 

av tre olika bokförlag, de är skrivna av olika författare och presenteras av producenterna som 

de mest aktuella läroböckerna på marknaden (se kapitel 3). Med tanke på att lärare som idag 

står inför att välja lärobok först och främst kommer att titta på de mest aktuella läroböckerna 

kan resultaten av denna studie vara till hjälp.  

I det här arbetet lades stor vikt vid att ringa in de centrala aspekterna. Det var viktigt att få en 

fullständigt och detaljerad bild av vad som är väsentligt för att eleverna ska kunna tillägna sig 

goda kunskaper inom grundläggande taluppfattning, addition och subtraktion. Genom 

noggrann läsning och kartläggning samt jämförelser av fyra olika ämnesteorier (se kapitel 3) 

kunde jag precisera de centrala aspekterna. Dessa är aspekter som skapar förståelse för talen 

och deras egenskaper, aspekter som skapar struktur och samband mellan själva talen samt 

mellan talen och grundläggande matematiska operationer, aspekter som innehåller 

grundläggande matematiska begrepp, aspekter som behandlar grundläggande matematiska 

lager och andra aspekter som är centrala för att eleverna ska behärska de valda 

ämnesområdena (se kapitel 2.4, 2.5). Den beskrivning som följer respektive aspekt i den 

teoretiska bakgrunden (se kapitel 2.4.2, 2.5) gjorde det möjligt för mig att direkt kunna avgöra 

vilka aspekter som behandlas i varje uppgift och därmed klassificera de relevanta uppgifterna 
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systematiskt. Därför anser jag att klassificeringen skulle bli i stort sett den samma om någon 

annan använder min metod.   

5.2 Resultatdiskussion  

Av resultatet framgår att ingen av läroböckerna innehåller alla centrala aspekter inom 

grundläggande taluppfattning, addition och subtraktion. Dessutom finns i samtliga läroböcker 

vissa aspekter i en betydligt mindre omfattning än andra aspekter. Vilka aspekter som finns i 

en mindre eller större omfattning skiljer sig mellan läroböckerna:  

 Aspekten komplettera saknas i två läroböcker: Prima Matematik och Matte Eldorado. I 

Matteboken finns endast tre uppgifter inom aspekten. Aspekten jämföra behandlas i 

Matte Eldorado inom endast nio uppgifter.  

Ta bort, jämföra och komplettera är tre olika subtraktionsmoment. Alla tre är viktiga för att 

barnen ska kunna arbeta flexibelt och som en följd även effektivt med tal (se kapitel 2.5). 

Barn i skolan brukar introduceras endast till ett tankesätt som gäller subtraktion: ta bort. Som 

en följd av detta kan variationen på de problem som barnen har möjlighet att lösa bli 

begränsad. Detta visar sig speciellt när barnen kommer till större tal. Barnen identifierar inte 

vissa problem som subtraktionsproblem och får därmed svårigheter när de försöker lösa 

matematiska problem (Barnett-Clarke & Ramirez, 2003).   

Med hänsyn till momentens betydelse kan resultaten ovan ses som problematiska. Viktiga 

moment inom subtraktion saknas i läroböckerna eller behandlas endast inom ett fåtal 

uppgifter. Detta gäller speciellt Matte Eldorado där barnet i stort sett arbetar endast med 

momentet: ta bort. Vad kan denna bero på? Subtraktion kan vara en komplicerad operation 

för barn i årskurs 1 (se kapitel 2.5). Det kan vara så att vissa moment inte ingår i böckerna 

eller åsidosätts till viss del, just på grund av komplexiteten. Läroböckerna syftar eventuellt till 

att presentera subtraktionen på enklast möjliga sätt, kanske alltför enkelt, med hänsyn till att 

alla tre subtraktionsmomenten är grundläggande och väsentliga. Som jag ser det finns det 

andra sätt att behandla matematiska moment, som kanske är mer komplicerade än andra. Ett 

sätt kan t ex vara att lägga mer fokus just på dem med hjälp av ett relativt stort antal uppgifter 

som behandlar momenten från olika synvinklar.  

 Matteboken saknar aspekten kommutativa lagen. Samtliga läroböcker saknar aspekten 

kommutativa lagen gäller inte.  
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En viktig och grundläggande räknelag är den kommutativa lagen som innebär att två eller 

flera termer kan adderas i godtycklig ordning: 4+3=3+4 (se kapitel 2.5). Den kommutativa 

lagen saknas i Matteboken.  

Läroboken har en dominerande roll i svensk matematikundervisning, så dominerade att 

matematiska regler och lagar som inte finns i läroböckerna inte uppmärksammas alls (se 

kapitel 2.2). Utifrån detta faktum förhåller jag mig kritisk till avsaknaden av den kommutativa 

lagen i Matteboken. Additionens räknelagar utgör en del av matematikens grammatik. Det är 

därför viktigt att introducera dessa lagar så tidigt så möjligt (Löwing, 2008).  

Den kommutativa lagen kan till att börja med introduceras utan att formella termer används 

men barnen ska alltid ha klart för sig att all addition bygger på ett antal enkla regler som 

underlättar beräkningarna om de används (Löwing, 2008). Barn som arbetar med Matteboken 

i årskurs ett får inte möjlighet till denna insikt, anser jag. Det kan vara av intresse att se om 

den kommutativa lagen behandlas i Matteboken i årskurs 2.  

I Prima Matematik och Matte Eldorado däremot behandlas den kommutativa lagen men 

lagens gränser behandlas inte vilket kan skapa en viss förvirring hos barnen. När den 

kommutativa lagen har introducerats för barnen är det alltså enligt Barnett-Clarke & Ramirez 

(2003) viktigt att rikta uppmärksamheten mot lagens gränser, nämligen att den inte gäller vid 

subtraktion. Annars kan barnen exempelvis tycka att 5-2 är lika med 2-5. Att behandla en 

matematisk lag utan att dess gränser behandlas på samma sätt begränsar barnens möjligheter 

att skapa en god förståelse för lagen, menar jag. 

 Samtliga läroböcker saknar aspekten att skilja mellan antal, tal och siffra. Matteboken 

och Prima Matematik saknar aspekten tal som identifikation/beteckning. I Matte 

Eldorado finns bara en uppgift inom aspekten. Aspekten ordningstalen finns inte med 

i Prima Matematik. 

Med hjälp av en siffra kan ett antal föremål beskrivas medan siffran i sig är en abstrakt 

symbol. Det är viktigt för barnen att förstå hur talen används på olika sätt i verklighets-

relaterade situationer, inte minst när talen används som identifikation eller beteckning då de 

saknar ett numeriskt innehåll (se kapitel 2.4.2).  

Med hänsyn till resultaten är det viktigt att lärarna är medvetna om att dessa tre läroböckerna 

inte fullt ut erbjuder barnen möjlighet till insikt om alla roller som tal kan spela. Enligt 

Malmer (2002) kan talens olika funktioner vara förvirrande för barnen. I detta sammanhang är 

det, som jag ser det, helt på lärarnas ansvar att se till att en sådan förvirring inte uppkommer, 
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det vill säga att barnen förstår t ex att en tvåa på en fotbollspelares tröja har ingenting med 

antal att göra och att fem är större än två även när siffran skrivs med en mindre stil.    

 Samtliga läroböcker saknar följande aspekt: räkna från första termen. Aspekten räkna 

från största termen saknas i Matte Eldorado och behandlas inom de andra 

läroböckerna i väldigt liten omfattning. 

Forskarna visar tydligt att barns tillämpning av addition går genom tre faser där strategierna 

räkna alla, räkna från första termen och räkna från största termen används i tur och ordning 

(Anghileri, 2000). Det är viktigt att se till att barnet inte fastnar i strategin räkna alla, utan går 

vidare i sin utveckling och börjar använda de mer effektiva strategierna räkna från första 

termen och räkna från största termen (se kapitel 2.5). 

Aspekterna ovan har nämligen en stor betydelse för att barnen ska kunna utveckla goda 

kunskaper i grundläggande addition. Eriksson (2005) presenterar aspekterna som ett 

“undervisningsmål”. Det är således viktigt att rikta lärarnas uppmärksamhet mot att 

läroböckerna i stort sett inte uppmuntrar barnen till att använda dessa centrala strategier. Det 

är då upp till läraren att se till att barnen behärskar dem. Därmed kan det vara av intresse att 

undersöka om författarna lyfter fram strategierna i lärarhandledningen.  

 Matteboken saknar aspekten dubblorna. Samtliga läroböcker saknar följande aspekter: 

dubblorna +-1,2  inom addition. Aspekten dubblorna +-1,2 inom subtraktion saknas i 

två läroböcker: Matteboken och Matte Eldorado. Aspekten subtraktion med koppling 

till uppräkning saknas i Matteboken. 

Inlärning av additions- och subtraktionskombinationerna sker optimalt med hjälp av en 

struktur som riktar elevernas uppmärksamhet mot olika samband mellan talen samt hur dessa 

samband kan användas för att lösa nya uppgifter. Aspekterna ovan är aspekter som syftar till 

att skapa just detta samband (se kapitel 2.5). Resultaten visar dock att ingen av läroböckerna 

behandlar alla aspekter som skapar samband mellan talen.  

Som tidigare nämnt innehåller ingen av läroböckerna alla centrala aspekter. Det förefaller som 

att det i varje lärobok läggs fokus på vissa aspekter medan andra utelämnas eller åsidosätts i 

viss mån. Hittills har jag tydligt redogjort för vilka aspekter som saknas eller till viss del 

åsidosätts och i vilken bok. Jag ska därför även visa de aspekter som finns i betydande 

utsträckning i läroböckerna: 

 I Matteboken och Matte Eldorado finns över 200 uppgifter inom aspekten 

taluppdelning till sina termer.  
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Denna aspekt skapar både samband mellan talen och en viktig grund för addition och 

subtraktion (se kapitel 2.4.2, 2.5). Enligt Löwing (2008) ska eleverna t ex kunna talens 

uppdelning till sina termer utantill. Matteboken och Matte Eldorado lägger en stor fokus på 

denna viktiga aspekt och försöker ge eleverna en bra möjlighet att behärska den. Jag tycker 

således att barn som arbetar med dessa böcker har det enklare sedan med grundläggande 

additions-kombinationer. Om barnen t ex vet att 8 är fyra och fyra, fem och tre osv kommer 

de med stor säkerhet att direkt kunna svaret till uppgifter som 4+4 och 5+3.      

 Matteboken skiljer sig betydligt från Matte Eldorado och Prima Matematik när det 

gäller följande aspekter: tiokamrater, addition och subtraktion med koppling till 

taluppdelning och att öva additions- och subtraktionstabellerna. Inom dessa aspekter 

finns i Matteboken ett mycket större antal uppgifter (se kapitel 4).  

 Det totala antalet uppgifter skiljer sig mellan läroböckerna. Matteboken innehåller det 

största antalet uppgifter. Antalet uppgifter i Matteboken är 2,8 gånger större än antalet 

uppgifter inom i Matte Eldorado.  

 

Att kunna additions- och subtraktionstabellerna utantill är essentiellt och sker optimalt genom 

att barnet ser samband mellan talen men i slutändan för att verkligen kunna utantill, behöver 

de flesta barn helt enkelt öva åter öva (se kapitel 2.5). Hur många övningar och repetitioner 

som behövs är individuellt för varje elev men jag kan med hänsyn till resultaten ovan 

konstatera att av de tre läroböckerna som granskades ger Matteboken den största möjligheten 

att öva och repetera för att implementera vissa viktiga centrala aspekter och memorera 

matematiska fakta.       

Talområden 

Läroböckerna kommer i två separata häften (se kapitel 3). Det första häftet 1A av Matteboken 

och Matte Eldorado innehåller endast uppgifter inom talområdet 0 - 10. Eleverna kommer till 

ett större talområde i det andra häftet 1B.  Prima matematik är uppbyggd på samma sätt med 

ett litet undantag: det första häftet 1A innehåller två uppgifter inom talområdet 1 - 12. Att 

läroböckerna tillägnar uppgifter inom talområdet 0 - 10 ett helt häfte stämmer väl med 

Löwing (2008)  som anser att eleverna först bör behärska de centrala aspekterna inom 

talområdet 0 - 10 innan de kommer till talområdet 0 - 20. För att eleverna ska kunna beräkna 

uppgifter inom talområdet 0 - 20 utan svårigheter krävs en generalisering och utveckling av 

det de har lärt sig inom det mindre talområdet. Om eleven behärskar alla additions-
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kombinationer inom talområdet 0 - 10 kan en uppgift som 11+7 enkelt och snabbt beräknas på 

följande sätt: först 1+7=8 och sedan 8+10 som är lika med 18.  

Läroboksgranskning 

Idag finns det ingen institution som granskar läromedel i Sverige. Därför bestäms 

läroböckernas kvalitet av producenterna, som i sin tur styrs av ekonomiska intressen (se  

kapitel 2.1). Med denna studie i bakgrunden anser jag att utformandet av en lärobok som ska 

innehålla alla centrala aspekter inom grundläggande taluppfattning, addition och subtraktion 

visserligen kommer att kräva mycket tid och stora satsningar. Ute på läroboksmarknaden 

kostar dock tid och satsningar pengar. Skulle producenterna satsa all tid och de pengar som 

behövs kommer läroböckerna antagligen att vara mycket dyrare än de är idag. Jag tror inte att 

någon producent kommer att ta risken att satsa pengar på en bok som sedan inte kommer att 

efterfrågas just på grund av att boken är dyrare än de andra böcker som finns på marknaden. 

Skulle det ha funnits en statlig institution som åtminstone rekommenderar kvalitativa 

läroböcker hade det kanske varit mer rimligt och även nödvändigt för producenterna att ta den 

här risken att ta fram mer kvalitativa läroböcker trots de eventuella stora kostnaderna, menar 

jag.          

Konsekvenser för läraryrket 

Läroboksmarknaden styrs först och främst av ekonomiska intressen. Undervisningen ska 

däremot styras av elevernas intresse. Jag anser att de tre läroböckerna som jag granskade ger 

begränsade möjligheter för eleverna att lära sig behärska alla de centrala aspekterna inom 

grundläggande taluppfattning, addition och subtraktion. Jag hoppas och tror att resultaten av 

denna studie kommer att vara till hjälp för lärarna i deras val av lärobok och inte minst i deras 

evaluering av hur läroboken kan användas i undervisningen. En ansvarsfull lärare kan inte 

förlita sig på att eleverna kommer att möta och behärska alla centrala aspekter inom 

grundläggande taluppfattning, addition och subtraktion genom att endast arbeta med dessa tre 

läroböcker. Det är helt acceptabelt att dra nytta av de möjligheter som finns så länge läraren är 

helt medveten om de begränsningar som finns och inte låter boken vara en slags auktoritet i 

sin undervisning.    

 5.3 Förslag till framtida forskning   

Utöver granskning och analys av flera läroböcker kan det vara av intresse att undersöka 

läroböckernas tillhörande lärarhandledningar och även genomföra intervjuer med 
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läroböckernas författare för att se hur de resonerar kring sina val och uppläggning av centrala 

aspekter i läroböckerna. Det skulle även vara intressant att intervjua några läroboks-

producenter för att ta reda på hur en lärobok skapas och vilka faktorer som mest styr denna 

process.  
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Bilaga 1: Data – Matteboken 

 

 

 

Taluppfattning 

Matteboken 1A  1B  Totalt 

 0 - 10 0 -20 0 -10 0 - 20  

Talens grannar 17 0 0 16 33 

Att koppla tal till antal 135 0 9 0 144 

Parbildning 41 0 1 0 42 

Olika sätt att presentera antal 8 0 0 0 8 

Att skilja mellan antal tal och siffra 0 0 0 0 0 

Jämförelseord 16 0 43 2 61 

Ordningstalen 26 0 0 13 39 

Tal som identifikation/beteckning 0 0 0 0 0 

Talens storleksordning 0 0 0 2 2 

Tal uppdelning till sina termer 141 0 75 33 249 

Tiokamrater 61 0 70 0 131 

Positionssystemet 0 0 0 138 138 

Udda och jämna tal 9 0 2 5 16 
 

Addition 

Matteboken 1A  1B  Totalt 

 0 - 10 0 -20 0 -10 0 - 20  

Att förstå additionens idé 64 0 7 5 76 

Addition med koppling till uppräkning (+-1,2) 11 0 0 0 11 

Addition med koppling till taluppdelning 289 0 47 96 432 

Dubblorna 0 0 0 0 0 

Dubblorna  +-1,2 0 0 0 0 0 

Likhetstecknet 11 0 0 0 11 

Öppna utsagor 114 0 21 26 161 

Räkna från första termen 0 0 0 0 0 

Räkna från största termen 0 0 0 18 18 

Kommutativa lagen 0 0 0 0 0 

Automatisering: Öva tabell 234 0 70 102 406 

Bokens namn Antal relevanta 
uppgifter 

Matteboken 1A 1089 

Matteboken 1B 1384 

Totalt 2473 
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Subtraktion 

Matteboken 1A  1B  Totalt 

 0 - 10 0 -20 0 -10 0 - 20  

Kommutativa lagen gäller inte 0 0 0 0 0 

Ta bort 0 0 29 9 38 

komplettera 0 0 2 1 3 

Jämfora 0 0 12 1 13 

Samspelet addition-subtraktion 0 0 78 0 78 

Subtraktion med koppling till uppräkning (+-1,2) 0 0 0 0 0 

Dubblorna +-1,2 0 0 0 0 0 

Subtraktion med koppling till taluppdelning 0 0 201 57 258 

Öppna utsagor 0 0 36 59 95 

Automatisering: öva tabell 0 0 145 192 337 
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Bilaga 2: Data – Prima Matematik 

 

Bokens namn Antal relevanta 
uppgifter 

Prima Matematik 1A 942 

Prima Matematik 1B 700 

Totalt 1642 
 

Taluppfattning 

Prima Matematik 1A  1B  Totalt 

 0 - 10 0 -20 0 -10 0 - 20  

Talens grannar 8 11 5 0 24 

Att koppla tal till antal 117 0 19 9 145 

Parbildning 10 0 0 0 10 

Olika sätt att presentera antal 15 0 0 8 23 

Att skilja mellan antal tal och siffra 0 0 0 0 0 

Jämförelseord 37 0 17 8 62 

Ordningstalen 0 0 0 0 0 

Tal som identifikation/beteckning 0 0 0 0 0 

Talens storleksordning 55 0 0 8 63 

Tal uppdelning till sina termer 77 0 0 9 86 

Tiokamrater 11 0 26 0 37 

Positionssystemet 0 0 0 137 137 

Udda och jämna tal 14 0 0 2 16 
 

Addition 

Prima Matematik 1A  1B  Totalt 

 0 - 10 0 -20 0 -10 0 - 20  

Att förstå additionens idé 39 0 4 4 47 

Addition med koppling till uppräkning (+-1,2) 46 0 16 0 62 

Addition med koppling till taluppdelning 40 0 36 8 84 

Dubblorna 25 0 0 0 25 

Dubblorna  +-1,2 0 0 0 0 0 

Likhetstecknet 32 0 0 12 44 

Öppna utsagor 105 0 24 15 144 

Räkna från första termen 0 0 0 0 0 

Räkna från största termen 26 0 0 0 26 

Kommutativa lagen 12 0 18 0 30 

Automatisering: Öva tabell 79 0 16 53 148 
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Subtraktion 

Prima matematik 1A  1B  Totalt 

 0 - 10 0 -20 0 -10 0 - 20  

Kommutativa lagen gäller inte 0 0 0 0 0 

Ta bort 31 0 2 34 67 

komplettera 0 0 0 0 0 

Jämfora 29 0 0 0 29 

Samspelet addition-subtraktion 0 0 34 0 34 

Subtraktion med koppling till uppräkning (+-1,2) 45 0 9 0 54 

Dubblorna +-1,2 0 0 16 0 16 

Subtraktion med koppling till taluppdelning 24 0 54 25 103 

Öppna utsagor 33 0 9 27 69 

Automatisering: öva tabell 61 0 26 75 162 
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Bilaga 3: Data – Matte Eldorado 

 

Bokens namn Antal relevanta 
uppgifter 

Matte Eldorado 1A 655 

Matte Eldorado 1B 226 

Totalt 881 
 

Taluppfattning 

Matte Eldorado 1A  1B  Totalt 

 0 - 10 0 -20 0 -10 0 - 20  

Talens grannar 34 0 0 9 43 

Att koppla tal till antal 68 0 4 0 72 

Parbildning 35 0 0 1 36 

Olika sätt att presentera antal 13 0 0 8 21 

Att skilja mellan antal tal och siffra 0 0 0 0 0 

Jämförelseord 71 0 21 39 131 

Ordningstalen 15 0 0 0 15 

Tal som identifikation/beteckning 1 0 0 0 1 

Talens storleksordning 0 0 14 51 65 

Tal uppdelning till sina termer 199 0 7 15 221 

Tiokamrater 46 0 2 0 48 

Positionssystemet 0 0 0 32 32 

Udda och jämna tal 2 0 0 1 3 
 

Addition 

Matte Eldorado 1A  1B  Totalt 

 0 - 10 0 -20 0 -10 0 - 20  

Att förstå additionens idé 36 0 0 0 36 

Addition med koppling till uppräkning (+-1,2) 39 0 4 0 43 

Addition med koppling till taluppdelning 71 0 2 4 77 

Dubblorna 0 0 5 9 14 

Dubblorna  +-1,2 0 0 0 0 0 

Likhetstecknet 54 0 0 46 100 

Öppna utsagor 23 0 4 11 38 

Räkna från första termen 0 0 0 0 0 

Räkna från största termen 0 0 0 0 0 

Kommutativa lagen 52 0 4 0 59 

Automatisering: Öva tabell 38 0 1 30 69 
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Subtraktion 

Matte Eldorado 1A  1B  Totalt 

 0 - 10 0 -20 0 -10 0 - 20  

Kommutativa lagen gäller inte 0 0 0 0 0 

Ta bort 49 0 0 0 49 

komplettera 0 0 0 0 0 

Jämfora 9 0 0 0 9 

Samspelet addition-subtraktion 59 0 0 8 67 

Subtraktion med koppling till uppräkning (+-1,2) 29 0 6 0 35 

Dubblorna +-1,2 0 0 0 0 0 

Subtraktion med koppling till taluppdelning 24 0 0 4 28 

Öppna utsagor 8 0 0 4 12 

Automatisering: öva tabell 24 0 1 11 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


