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finns det ingen statlig granskning av läromedel, utan vem som helst kan skriva ett läromedel. 

För att kunna skapa förutsättningar för att elever i de yngre åldrarna ska kunna tillskansa sig 
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där elever får möta uppgifter som är kognitivt utmanande. Syftet med studien är således att 

bidra med kunskap om hur sambandet mellan multiplikation och division framställs i två 

matematikböcker för årskurs 3 och specifikt svara på frågeställningen. Vilka kognitiva 
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matematikböcker för årskurs 3? För att besvara frågeställningen har två läroböcker inom 
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området är stort. För den skull, kan yrkesgruppen utvecklas genom att exempelvis föra 
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Förord 

Sambandet mellan multiplikation och division är något vi finner stort intresse kring. Under vårt 

tredje år på Högskolan i Halmstad gjorde vi en litteraturstudie som synliggjorde att det knappt 

finns någon forskning kring sambandet mellan multiplikation och division. Vi kände därför att 

det var nödvändigt att forska inom området och tillföra till de få forskningar som gjorts om 

ämnet. Intresset var att se hur sambandet ter sig i olika matematikböcker för grundskolan och 

det är det som denna studie fokuserar på. Detta arbete ger oss därför en djupare förståelse kring 

såväl granskning av läromedel men även om hur stor del sambandet mellan multiplikation och 

division får i matematikböcker.  
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text som möjligt.  
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1. Inledning 
 

Kunskaper om samband och förändring är angelägna i såväl privatlivet som inom olika ämnes-

områden samt för att kunna delta i samhällsdebatten (Skolverket, 2019: 23). En förståelse för 

de fyra räknesätten är därför att efterfråga redan vid matematikundervisningen för de yngre 

åldrarna. Utifrån kunskapen om räknesätten kan elever finna samband mellan olika företeelser 

och på så vis beskriva dessa med olika uttrycksformer (Skolverket, 2019: 23). I Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) (Skolverket, 2019: 55) påtalas vikten 

av att elever får arbeta med de fyra räknesättens egenskaper och samband samt att de ska kunna 

använda dessa i olika situationer. Sambanden som benämns viktiga är proportionella samband 

som exempelvis hälften och dubbelt. Enligt Heiberg Solem, Alseth och Nordberg (2011: 175) 

arbetar elever tidigt med att dubblera och halvera, vad de däremot inte är medvetna om är att 

de simultant arbetar med multiplikation och division. Utöver sambandet hälften och dubbelt är 

det även viktigt att elever lär sig hur räknesätten förhåller sig till varandra (Skolverket, 2018: 

59).  

 

Programme for International Student Assessment (PISA) och Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS) är två internationella undersökningar som undersöker 

elevers kunskaper inom matematik. PISA (2016: 9) fokuserar på hur olika länders 

utbildningssystem rustar 15-åriga elever för framtiden. TIMSS (2016: 10) däremot undersöker 

grundskoleelevers kunskaper inom matematik och jämför det i ett internationellt perspektiv. 

Resultaten från dessa studier 2012 visade att svenska elevers matematikkunskaper var lägre än 

det satta genomsnittet av Organisation for Economic Cooperation and Developments (OECD), 

med detta som grund sattes det in åtgärdsprogram för att höja de svenska elevernas 

matematikkunskaper. Vid undersökningarna 2015 synliggjordes det att åtgärderna gett resultat, 

en utveckling inom varje årskurs kunde ses. En utveckling hos de äldre eleverna var dock 

betydligt högre än den hos eleverna i de yngre åldrarna (TIMSS, 2016: 20). 

 

Kombinerat med de yngre elevernas låga kunskaper inom matematikämnet påvisar även en 

rapport från Skolverket (2003: 5) att svenska elever har svårt för matematik och med svårigheter 

för ämnet försvinner även lusten till att vilja lära sig. Detta skriver Skolverket kan bero på att 

elever som ofta stöter på problem, ger upp lättare och tappar intresset för matematik. En 

bidragande faktor till att elevers lust till att lära sig matematik blir mindre kan enligt Skolverket 

bero på att undervisning vanligen utgår från enskilt arbete i läroboken, men även på grund av 

att gemensamma genomgångar med lärare enbart förekommer vid enstaka tillfällen.  

 

För att elever ska få en varierad undervisning och kunna inhämta kunskaper i matematik, krävs 

det att elever får arbeta med uppgifter som motsvarar det som står i kunskapskraven i 

läroplanen. I Skolverkets kunskapskrav i matematik för årskurserna 1–3 (2019: 59) står det att 

elever ska kunna beskriva och samtala om begreppens egenskaper och tillvägagångssätt på ett 

i huvudsakligen fungerande vis, samt att de använder konkret material, bilder, symboler och 

andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.  

 



 

2 

 

Matematikundervisning är idag till största del styrd av att elever först får en kort genomgång 

med läraren vid tavlan, för att sedan arbeta vidare med uppgifter i läroboken (Skolverket, 2003: 

30). I Skolverkets (2003: 29) rapport synliggjordes lärobokens nästintill dominans i 

undervisningen i de yngre åldrarna. Rapporten påpekade att denna form av undervisning är 

ensidig och variationsfattig för elever. Anledningen till att elever inte får någon större utmaning 

gällande uppgifter i läroboken tror Johnsson Harrie (2009: 10) beror på att det inte finns någon 

statlig granskning av matematikböcker, utan vem som helst kan skriva ett läromedel. På så vis 

är det upp till marknadens konsumenter att avgöra kvalitén på de inköpta läromedlen. Johansson 

(2006: 1–6) framhäver också bristen på tidigare forskning kring läromedel och vill uppmana de 

som väljer läromedel att noggrant välja för att få en god undervisning. Med det menar Johansson 

att de som säljer läromedel ibland av olika skäl inte har några pedagogiska intressen, utan endast 

ekonomiska motiv. Johnsson Harrie (2009: 8) påpekar att det ändå finns en viss styrning av 

läromedel kvar, nämligen att professionella lärare har i sitt uppdrag från staten att i undervisning 

förverkliga de mål som finns i läroplanen och kursplaner och att de därför måste välja adekvata 

läromedel.  

Vilket läromedel lärare väljer att köpa in är individuellt, men att de vill ha ett läromedel inom 

matematiken är givet. Bergqvist, Bergqvist, Boesen, Helenius, Lithner, Palm och Palmberg 

(2010: 35) skriver att många lärare känner sig osäkra på att undervisa utan någon matematikbok 

och att de även upplever matematiklektionerna innehållslösa utan en matematikbok att utgå 

ifrån. I Skolverkets (2003: 28) rapport framhålls det att en allsidig och bra lärobok kan bidra 

till att undervisning i matematik utvecklas och att elever får en positiv känsla av kunnande. 

Statens offentliga utredning (2004: 97) ligger i samma linje som det Skolverket har skrivit i sin 

rapport, om att en lärobok kan vara positiv och betydelsefull för undervisningen, men att det är 

upp till lärare att utgå från de mål som står i läroplanen och variera arbetssätten för elever. 

Meningen är att läroboken ska vara ett hjälpmedel för att nå målen och för att elever ska kunna 

få möjligheten att arbeta på ett ytterligare sätt. Men å andra sidan framhävs det i Skolverkets 

rapport (2003: 13) att använda och låta undervisningens upplägg och innehåll styras av en 

lärobok som är ensidig och som inte utmanar elever gör att elever tappar intresset för att vilja 

fortsätta räkna. För om läroboken endast används när elever ska arbeta enskilt försvinner 

möjligheten att uppleva matematik som ett spännande och kreativt ämne (SOU 2004: 97). 

1.1 Problemområde 

Förståelsen av räknesätten multiplikation och division är något som upplevs svårt för elever i 

de yngre åldrarna och matematikundervisning kring sambandet mellan nämnda räknesätt är 

något lärare anser är besvärligt (McIntosh, 2008: 73). Skolverket (2019: 11) ställer höga krav 

på lärare att ge en bred och givande undervisning som bearbetar räknesätten men även 

sambanden mellan dem. Detta kan göras genom läroboken, men som Skolverket (2003: 29) 

skriver måste lärare arbeta med annat än bara läroboken för att undvika att få en ensidig och 

variationsfattig undervisning. Problemområdet för studien grundar sig i att läromedel inte 

granskas, vem som helst kan skriva ett läromedel. Förlagen som ger ut matematikböckerna 

kanske inte har några pedagogiska intressen, utan enbart drivs av ekonomiska skäl. Med det 

framhäver Johansson (2006: 1–6) att lärare noggrant måste välja och undersöka läromedel för 
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att få en god matematikundervisning. Med läroboken som grund för undervisning i årskurserna 

1–3 är det därför av intresse att analysera hur sambandet mellan multiplikation och division 

framställs i två läroböcker i ämnet matematik. 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet för studien är att bidra med kunskap om hur sambandet mellan multiplikation och 

division framställs i två matematikböcker för årskurs 3. Frågeställningen studien utgår ifrån är 

följande: 

 Vilka kognitiva utmaningar möter elever vid arbete med sambandet mellan 

multiplikation och division i två matematikböcker för årskurs 3? 
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2. Bakgrund 
 

Kapitlet nedan behandlar olika delar av vad som berör matematikundervisning kring 

multiplikation och division. Avsnittet börjar med en presentation av studiens centrala begrepp, 

därefter följer en redogörelse för räknesätten och dess samband. Avslutningsvis berörs lärarens 

roll och varför en varierad undervisning inom matematiken behövs. 

2.1 Centrala begrepp 

För att elever ska kunna få möjligheten till en bra utbildning och kunna utvecklas behöver någon 

ha ansvaret för detta. I Lgr11 (2019: 17) står det att rektorn ansvarar för att skolans arbetsmiljö 

utformas så att alla elever själva kan söka och utveckla kunskaper. Elever ska ges aktivt 

lärarstöd och få tillgång till förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet. Läromedel 

kan anses vara många olika saker, men i den här studien anses läromedel i form av två 

matematikböcker som elever använder sig av för att beräkna olika matematiska uppgifter. 

Enligt Selanders (1988: 80) beskrivning om vad en lärobok är för något, är läroboken en 

pedagogisk text som skapats med syftet att användas i en pedagogisk situation. Selander 

fortsätter med att läroböckerna som används i undervisning bör innehålla särskilda 

karaktäristiska drag som exempelvis: förklaringar (hur och varför?), struktur (att läroboken är 

indelad i olika delar och att dessa delar behandlas på ett likartat vis.), anpassning (att det finns 

läroböcker i samma serie som bygger på förkunskaper) samt realreferens (innebär att det finns 

med beskrivningar av personer, händelser och matematiska symboler). Vidare benämns 

begreppet strategier genomgående i studien, strategier kan ha olika betydelse för människor. 

För denna studie används begreppet strategier för att beskriva ett tankesätt eller 

tillvägagångssätt i matematikundervisningen. 

2.2 Multiplikation och division – sambandet 

Multiplikation kan förklaras genom två modeller, endimensionella förklaringsmodellen och den 

tvådimensionella förklaringsmodellen. Den endimensionella förklaringsmodellen innebär att 

exempelvis 2·5 kan förklaras som en upprepad addition av 5 (5+5). Det är ofta denna 

representation av multiplikation elever möter när de introduceras för räknesättet. Elever får 

genom denna förklaringsmodell lära sig grunden “ett visst antal lika stora grupper med lika 

många i varje grupp” (McIntosh, 2008: 70). McIntosh, Reys och Reys (1992: 2–8) förklarar att 

fördelen med att introducera multiplikation på detta vis är att räknesätten och dess 

räkneoperationer synliggörs på ett konkret sätt. De nämner dock att en nackdel kan bli att 

elevers uppfattning om multiplikation fastnar i att räknesättet alltid ger ett större tal. McIntosh 

(2008: 70) anser därför att den tvådimensionella förklaringsmodellen som innebär att “två tal 

som multipliceras representerar två oberoende dimensioner” (se figur 1), bör fokuseras på i 

undervisningen. Detta eftersom förklaringsmodellen ger en djupare begreppsförståelse och att 

räknesättet multiplikations innebörd blir skildrat mer utförligt.  
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Division är ett av de fyra grundläggande aritmetiska räknesätten. Räknesättet division ses som 

ett av de svårare räknesätten, men som egentligen är det enklaste räknesättet, då barn i tidig 

ålder får lära sig att dela och använda delningsdivision (Kilborn, 1989: 97). McIntosh (2008: 

74) beskriver likt Kilborn att division är mer komplicerat än vad multiplikation är, eftersom att 

division kan innebära två olika aspekter, nämligen delningsdivision och innehållsdivision. När 

elever räknar med division kan missuppfattningar byggas på och bli fler, då elever från början 

inte förstått vad multiplikation är. 

Begreppet “likadelning” är också något som elever har svårt med, då elever till vardags kan 

utsättas för orättvis fördelning mellan olika saker. När elever sedan ska räkna division och de 

ska dela lika i lika stora högar uppstår förvirring och missuppfattningarna är ett faktum. I 

läroplanens kursplan i matematik för årskurs 1–3 (Skolverket, 2019: 57) står det att elever ska 

ges förutsättningar för att utveckla sin förmåga att använda matematiska begrepp och samband 

dem emellan. Elever kan ha svårt att se och förstå multiplikation och division och sambandet 

som sammankopplar räknesätten. Om elever ska förstå och använda samband är det därför 

relevant att inlärning av olika räknesätt presenteras på ett enkelt sätt. McIntosh (2008: 74) 

skriver att när division presenteras för elever och de ska börja räkna brister den begreppsliga 

förmågan hos elever, då komplexiteten i det muntliga språket blir för rörigt att ta till sig. Kilborn 

(1989: 97) förklarar det som att division är ett komplext räknesätt och är något som lärare 

kämpar med hur det ska undervisas. 

Skolverket (2017: 24) syftar till att om elever ska göra effektiva beräkningar måste de ha en 

förståelse för de fyra räknesättens egenskaper och samband. De påpekar att i skolan måste 

elever få lära sig vilka räknesätt som är mest effektiva i olika situationer men även hur 

räknesätten förhåller sig till varandra. De fyra räknesätten tar upp en stor del av 

matematikundervisningen för de yngre åldrarna, arbetet med multiplikation och division börjar 

exempelvis innan elever ens är medvetna om det (McIntosh, 2008: 69). Heiberg Solem et al. 

(2011: 174) skriver att vid arbete med räknesätten framkommer det att elever tycker 

multiplikation och division är betydligt svårare än addition och subtraktion. De skriver vidare 

att detta kan bero på att standardalgoritmerna för multiplikation och divison är mycket mer 

komplicerade än de som tillhör addition och subtraktion. McIntosch (2008: 69) skriver även att 

elever har svårt för räknesätten multiplikation och division men påpekar att svårigheten ligger 

i att vägen till förståelse för innebörden och funktionen av operationer med multiplikation och 

division är besvärlig och svår. 

Figur 1. Tvådimensionell bild av multiplikationen 3·4 
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I kunskapskraven från Lgr11 (2019: 59) står det att elever ska kunna använda och ge exempel 

på enkla proportionella samband i elevnära situationer. Att arbeta med de fyra räknesätten är 

viktigt men det är som ovan visat även väsentligt att undervisningen innehåller övning på 

sambanden mellan räknesätten. Detta är däremot inte alltid något elever anser är lätt. McIntosh 

(2008: 73) skriver nämligen att eftersom multiplikation och division anses svårt är även 

sambanden kopplade till dessa räknesätt svåra att uppfatta. Vidare skriver McIntosh att 

förståelse av multiplikation bygger på att elever har förmågan att se grupper av föremål som en 

enhet. Om elever inte har utvecklat den förmågan har de svårt att förstå meningen med att räkna 

multiplikation. Om elever inte får arbeta med räknesätten och får möta tal och beräkningar av 

tal i ett utvidgat talområde fördjupas inte deras förståelse, vilket därefter leder till att elever inte 

får en grundläggande uppfattning om de fyra räknesätten (Skolverket, 2017: 24). 

2.3 Matematikundervisningen och lärarens ansvar  

Enligt Hattie (2003: 7) är lärares val av lektionsinnehåll, arbetssätt och förklaringsmodeller 

inom matematikundervisning starkt kopplade till att utveckla elevers begreppsförståelse. 

Lärares föreställning om matematik är vidare något som har en stark påverkan på hur lärare 

väljer att lägga upp sin undervisning (Wilkins, 2008: 146). Svenska lärare väljer i stor 

utsträckning att basera sin matematikundervisning på läroboken och Bergqvist et al. (2010: 35) 

menar att detta är en av anledningarna till varför de svenska elevernas taluppfattning och 

kunskap om aritmetik är låg. 

Heiberg Solem et al. (2011: 174) skriver att lärares syn på elevers förkunskaper inom 

multiplikation och division bör påverka deras val av undervisning. De skriver dock att lärare 

idag inte alltid tar förkunskaperna på allvar och att möjligheten för elever att få en djupare 

förståelse för vad multiplikation innebär därför försvinner. Lärare måste variera undervisningen 

och låta elever arbeta med multiplikation och division på olika sätt, de måste få beröra såväl 

endimensionella som tvådimensionella räkneoperationer och ges möjligheten att lösa dessa med 

hjälp av olika strategier och metoder (McIntosh, 2008: 70). McIntosh (2008: 76) påpekar även 

hur viktigt det är att lärare måste använda ett korrekt matematiskt språk. Multiplikation och 

divisions mest centrala begrepp behöver användas ofta och i sina rätta sammanhang för att det 

ska skapas en förståelse hos elever. 

Enligt McIntosh (2008: 103) är det viktigt att elever i matematikundervisning får arbeta med 

hjälp av olika strategier. Han skriver mer specifikt att elever bör uppmuntras att använda egna 

tankeformer och strategier vid räkning av multiplikation och division. Dessa strategier ska 

sedan lyftas i helklass för att elevgruppen ska utveckla en flexibel och bred uppsättning av 

strategier och metoder. I linje med det här menar Jonsson Norqvist, Liljekvist och Lithner 

(2014: 25) att när elever får befästa och upptäcka mönster och principer i matematiken gynnas 

deras lärande, detta menar de dock kan göras utöver konkret material och istället med hjälp av 

exempelvis appar och miniräknare.  
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3. Tidigare forskning 
 

Nedan presenteras de strategier som forskning nämner är viktiga vid arbete med multiplikation 

och division. Strategierna är uppdelade inom följande tre områden: samband, uppdelning i 

grupper samt arrays som undervisningsstrategi. Varje område presenterar relevant forskning 

inom sina teman och syftar till olika strategier matematikundervisning bör innehålla för att 

utveckla och gynna elevers förståelse för matematik. Det presenteras även forskning kring 

analys av läromedel, som är relevant för de kategorier som kommer användas som analytiska 

begrepp i studien. 

3.1 Samband 
 

Hurst (2017) har gjort en studie där han tittar på hur elever lär sig sambandet mellan 

multiplikation och division. Studien genomfördes i Australien där 17 klasser deltog. Studien 

gjordes även i England och där deltog två klasser. Totalt var det 167 elever från årskurs 2, 205 

elever från årskurs 3, 173 elever från årskurs 4 samt klassernas lärare som medverkade. Under 

tre och ett halvt år pågick studien och data samlades in med hjälp av ett multiplikativt test som 

innehöll åtta uppgifter samt intervjuer. Syftet med studien var att undersöka om elever i 

grundskolan kan se samband mellan multiplikation och division. Resultatet skrivs fram i olika 

tabeller från det test eleverna fick göra. I två uppgifter tittade Hurst (2017: 7) på den 

kommutativa egenskapen och den omvända relationen mellan multiplikation och division. 

Utifrån elevernas svar på uppgifterna kunde han tyda att många elever identifierat de rätta 

uttrycken de ska använda sig av för att lösa uppgiften, dock kunde enbart en liten del av eleverna 

förklara varför. Detta menar Hurst (2017: 12) synliggör att eleverna vet att multiplikation och 

division kommer från samma familj, men att deras förtrogenhet för konceptet och helheten 

brister. 

 

I resultatet skriver även Hurst (2017: 12) fram att en anledning till varför det var en liten del av 

eleverna som kunde förklara hur de hade löst uppgiften, beror på att det som presenteras från 

testet visar att eleverna erhåller kunskap om bitar av de olika komponenterna, men att en 

sammanhängande förståelse saknas. Eleverna har således inte utvecklat en förståelse för hur 

komponenterna är kopplade och kan därför inte formulera en förståelse med hjälp av det 

grundläggande matematiska språket. 

 

3.2 Sätt att analysera matematikböcker på 
 

Brändström (2005) har gjort en licentiatstudie i Sverige. I studien har hon konstruerat ett eget 

analysverktyg med syftet att studera differentieringen i olika läroböcker för ämnet matematik i 

årskurs 7. Studien utgår ifrån tre svenska läromedelsböcker och har som grund att alla elever 

ska få utmaning och stimulans i sitt lärande genom hela sin skolgång. De klassrums-

observationer som Brändström gjorde i olika klassrum visade att läroboken spelar en viktig roll 

för såväl lärare som elever. Anledningen till att Brändström skapade analysverktyget menar hon 

var på grund av att ett nykonstruerat analysverktyg var nödvändigt för att kunna genomföra och 

finna olika kognitiva utmaningar i olika matematikböcker. Analysverktyget har fyra 
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huvudkategorier: bilder, uträkningar, processer och utmaning. Varje huvudkategori innehåller 

olika många underkategorier. Bilder innehåller tre, uträkningar innehåller två, processer 

innehåller sex och utmaning innehåller fyra kategorier (Brändström, 2005: 47). 

I resultatet framkommer det flera olika resultat beroende på vilken huvudkategori de 

analyserade uppgifterna tillhör (Brändström 2005: 71). Ett resultat som var märkbart var att alla 

de analyserade uppgifterna i matematikböckerna berörde olika kognitiva utmaningar för 

eleverna (Brändström 2005: 66). Det vanligaste var att eleverna fick arbeta med uppgifter som 

fokuserade på låga kognitiva utmaningar. Sällan berördes eleverna av uppgifter med hög 

kognitiv utmaning där deras matematiska tänkande utvecklades. Med hänsyn till resultatet 

påpekar Brändström (2005) att beroende på vilken matematikbok som används och vilka 

uppgifter som eleverna arbetar med, måste läraren vara aktiv och fortsätta planera 

matematiklektioner för att elever ska kunna stimuleras och utmanas. 

3.3 Uppdelning i grupper  

När elever arbetar med multiplikation och division kan en användbar strategi vara uppdelning 

i grupper. I en studie Bicknell och Young-Loveridge (2015) genomfört, genom observation och 

intervjustudier med två klasser i årskurs 1 i Nya - Zeeland, var syftet att tillhandahålla elever 

olika matematiska strategier för att utveckla en större matematisk förståelse för uppgifter med 

multiplikation och division. Resultatet i studien visade att den mest använda strategin var att 

dela upp siffror i grupper. Exemplet som presenteras är att eleverna arbetade med tre grupper 

om tio för att förstå platsvärdet på siffrorna och på så sätt lära sig att det inom grupper om tal 

finns multiplikation. När eleverna befäst kunskapen om hur multiplikation förhåller sig till 

division menar forskarna att eleverna kan använda strategin för att räkna division, vilket sedan 

leder till att eleverna kan sammankoppla multiplikation och division. 

Young-Loveridge, Bicknell och Lelieveld (2013) Nya Zeeländska studie omfattar 18 

femåringar i förskolan. Studien hade syftet att bygga upp elevernas begreppsförmåga inom 

multiplikation och division. Resultatet för studien är grundat i intervjuer med eleverna, som 

fokuserade på att synliggöra hur långt de kommit med sin problemlösningsförmåga och vad 

eleverna hade för kunskaper om “antal”. Under studiens gång fick eleverna arbeta med 

uppdelning i grupper om en siffra, specifikt siffran två vid arbete med multiplikation och 

division. Resultatet forskarna kom fram till var att när eleverna fick arbeta med något bekant 

för dem, som par om två, kunde ett intresse och en vilja att lära sig mer skapas. En annan studie 

som instämmer om vikten att arbeta med grupper om en siffra är en Nya Zeeländsk studie av 

Bicknell, Young-Loveridge och Nguyen (2016). Studien är baserad på intervjuer med en lärare 

och 15 femåringar i förskolan. Syftet med studien var att se hur elevernas förståelse för 

multiplikation och division utvecklades vid arbete med problemlösning. Resultatet i studien 

presenterar att när elevernas förståelse för ord, bild och symboler utvecklades, när de använde 

sig av strategierna “grupper om” eller “grupper av någon siffra”. De påpekade även att dessa 

strategier sedan hjälpte eleverna att uppfatta sambandet mellan de två räknesätten. 
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3.4 Arrays som undervisningsstrategi 

En användbar och väl omtalad strategi att använda vid arbete med multiplikation och division 

är arrays. Shanty Octavarulia och Wijayas (2012) experimentella studie är gjord med 12 

indonesiska elever i åldrarna 10–11 år. Studien undersöker hur rektangulära array models kan 

hjälpa elevernas strukturering vid arbete med multiplikation. Forskarna förklarar att arrays kan 

se ut på olika sätt, det sätt studien fokuserar på är rektangulära arrays med rader och kolumner 

som bildar en kvadrat eller rektangel i form av ett rutmönster (se bilaga 1). Resultatet som 

presenteras syftar till att eleverna ska få arbeta med arrays på ett nyckfullt sätt, de kan 

exempelvis få rita eller lägga klossar som representerar det tal som ska räknas ut. Arrays ska 

vidare användas för att visualisera elevernas räkneoperationer, eftersom forskarna såg att 

eleverna på så sätt kan gå från det konkreta till det abstrakta på ett kunskapsgivande och lättsamt 

sätt. 

Vidare har Stokes (2016: 8) gjort en studie i USA med syftet att se om elever i årskurs 2 kunde 

tänka i matematiska mönster med hjälp av arrays vid arbete med multiplikation och division. 

Hennes studie visar också att arrays är användbart inom matematiken, mer specifikt visar 

studien att arrays uppmuntrade elevernas vilja att lära sig mer om multiplikation och division. 

Resultatet nämner även att arrays hjälper eleverna att förstå multiplikation och division på ett 

konkret och visuellt sätt, samtidigt som eleverna ges förmågan att se sambandet mellan dessa 

två räknesätt. Young-Loveridge (2005) litteraturöversikt synliggör även strategin arrays, då 

hon sammanställt de arrays som hjälper elever vid räkning med multiplikation och division. 

Young-Loveridge presenterar två undervisningsmetoder, counting-based arrays och collection-

based arrays. Counting-based arrays innebär att eleverna utgår från tallinjen och gör så kallade 

“steg hopp” och collection-based arrays innebär att elever delar upp siffrorna i komponentdelar 

för att sedan i den efterföljande räkningen lägga ihop allt igen och få ett slutgiltigt svar. Studiens 

resultat påtalar vikten av att elever får lära sig att arrays kan användas på olika sätt för att de 

ska få en djupare och mer konkret förståelse för multiplikation, men även för att det möjliggör 

en högre förståelse för hur multiplikation är uppbyggt. 

 

I en studie som är gjord i Australien och England har Hurst och Hurrell (2016) undersökt elevers 

multiplikativa tänkande och har som syfte att öka detta tänkande hos grundskoleelever. Studien 

har 400 medverkande grundskoleelever från årskurs 2, 3 och 4. I studien fick eleverna vara med 

i olika semi-strukturerade intervjuer samt att de fick göra några skrivna test. I studiens resultat 

kom Hurst och Hurrell (2016: 9) fram till att ett bra sätt att stödja elevernas förståelse är genom 

arrays. De anser att det finns många fördelar när såväl lärare som elever arbetar med detta stöd. 

Forskarna skriver vidare i resultatet att arrays till och med hade kunnat börja användas inom 

division. Ett exempel på hur det skulle kunna gå till är att tjugofyra plattor delas in i fjärdedelar. 

Att en fjärdedel av 24 är 6, två fjärdedelar av 24 är 12 och så vidare. 

 

Hurst och Hurrell (2016: 9–10) syftar även i resultatet till att pedagogiska strategier som arrays 

inte används tillräckligt i undervisningen, utan att de skulle kunna arbetas med mer och på ett 

effektivare sätt. De menar att eleverna måste få förståelsen om att “y” rader av “x” ger samma 

resultat som “x” rader av “y” då detta hjälper eleverna utveckla sina kommutativa egenskaper. 

Hurst och Hurrell (2016: 10) skriver slutligen att multiplikation och division bör undervisas 
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samtidigt för att eleverna ska kunna få en förståelse för sambandet. Om multiplikation och 

division ses som två separata räknesätt blir det inte enklare för eleverna att se och förstå den 

kommutativa egenskapen och den omvända relationen mellan multiplikation och division. 

 

Sammanfattningsvis kommer tre av de ovanstående rubrikerna användas som analytiska 

begrepp i studien. Sambandet och arrays har valts ut för att vi finner ett intresse i att se hur 

dessa ter sig i matematikböcker och således är dem relevanta från tidigare forskning att 

analysera. Rubriken, sätt att analysera matematikböcker på, presenterar Brändströms 

analysverktyg och är använt som analytiskt begrepp i form av hennes fjärde kategori utmaning. 

Denna rubrik kommer således även diskuteras i resultatdiskussionen. Uppdelning i grupper 

kommer inte användas som analytiskt begrepp då vi fann ett högre intresse att undersöka de 

andra ovanstående rubrikerna. Ämnet är dock relevant för sambandet mellan multiplikation och 

division och forskningen kring uppdelning i grupper kommer återkopplas i resultatdiskussionen 

eftersom forskningen är relevant för det resultat studien urskiljt.  
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4. Metod och material 

I detta kapitel beskrivs studiens metod, vilket innebär att en beskrivning kring val av metod 

redogörs för. Urval och avgränsningar som har gjorts presenteras också. En beskrivning om de 

etiska aspekter som har tagits i beaktning benämns även. Sist presenteras läromedlet Pixel och 

studiens genomförande. 

4.1 Metodval 

För att kunna göra en läromedelsanalys krävs det att antingen en kvalitativ eller en kvantitativ 

forskningsstudie används. Malmqvist (2016: 123) beskriver att de båda forskningsstudierna kan 

användas antingen var för sig eller för att komplettera varandra. Vidare skriver Malmqvist att 

den som har intentionen att undersöka det främmande och otillräckliga tar sin utgångspunkt i 

kvalitativa ansatser. Den som istället väljer att använda sig av kvantitativa ansatser ägnar sig åt 

att analysera mätbara företeelser, vilket menas med att fastställa utsträckningen av något redan 

känt (Malmqvist, 2016: 123). 

Eftersom fokus är att undersöka läromedlet Pixel och besvara forskningsfrågan: Vilka kognitiva 

utmaningar möter elever vid arbete med sambandet mellan multiplikation och division i två 

matematikböcker för årskurs 3? kommer således studien vara en läromedelsanalys med en 

kvalitativ ansats. Läromedlet ska analyseras utifrån två aspekter som är identifierade utifrån 

tidigare forskning och fyra kategorier som är från den fjärde kategorin utmaning i Brändströms 

(2005) analysverktyg. Kategorierna är utvalda med anledning av att vi var intresserade av vilken 

form av kognitiv utmaning de utvalda uppgifterna berörde. För att genomföra en 

läromedelsanalys skriver Selander (1998: 80) att personen eller personerna som analyserar 

måste besitta en kompetens långt ut över det läroboken behandlar. Av den orsaken att vi är 

lärarstudenter och ska utbilda unga elever anser vi att vi är högst lämpliga att göra en 

läromedelsanalys för matematikböcker riktade åt de yngre åldrarna. 

4.2 Urval och avgränsning 

I början av studien samlades fyra matematikläromedel från lågstadiet in från en 

universitetsadjunkt inom matematikdidaktik vid Högskolan i Halmstad. Av de fyra läromedlen 

valdes ett läromedel ut, Pixel. I början av arbetet hade vi enbart tillgång till första upplagan av 

Pixel som var skrivet 2008, vilket var kopplat till föregående läroplan. Efter samtal med 

universitetsadjunkten fick vi sedan tillgång till den senare upplagan av Pixel som är 

sammankopplad med den nuvarande läroplanen (Lgr 11). Det är den senare upplagan av Pixel, 

från 2015 som studien är baserad på. Anledningen till att detta läromedel valdes var för att det 

var det enda läromedel av de fyra vi granskade som behandlade den omvända relationen mellan 

multiplikation och division. Studien syftar därför till att se vilka kognitiva utmaningar som 

elever möter när de arbetar med uppgifter om sambandet mellan multiplikation och division i 

matematikboken Pixel för årskurs 3. Med detta i beaktning var första steget i analysarbetet att 

avgränsa materialet genom att undersöka matematikböckernas sidor för att se vilka som var av 

intresse för studien. Eftersom studien utgår från Pixel 3A (boken för hösten) och Pixel 3B 

(boken för våren) började vi med att undersöka Pixel 3A. I Pixel 3A fann vi tre sidor och i Pixel 
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3B fann vi sex sidor som på något sätt berörde sambandet mellan multiplikation och division. 

Totalt fann vi nio sidor som var relevanta för studien.  

Från början var fokus för studien att undersöka hur multiplikation, division samt dess samband 

framställs i läroböcker i ämnet matematik. Fokus för studien är dock på sambandet mellan 

multiplikation och division, detta på grund av att intresset för sambandet mellan räknesätten var 

starkare än för respektive räknesätt. Från examensarbete 1 tog vi med oss kunskapen om hur 

lite forskning det finns inom sambandet mellan multiplikation och division, detta var ännu en 

anledning till att vi valde denna huvudfråga. Vi ansåg att denna studie kunde tillföra kunskap 

inom det område än inom de andra två, eftersom det finns mycket forskning som behandlar 

multiplikation och division var för sig. En avgränsning kring antalet sidor gjordes även. 

Eftersom studien fokuserar på sambandet mellan multiplikation och division var inte alla sidor 

i matematikböckerna relevanta, de sidor som berör sambandet är därför de enda sidor som 

inkluderats i studien.  

4.3 Presentation av läromedel 

Matematikläromedlet Pixel är ett basläromedel som är anpassat för elever i årskurserna 1–3 i 

grundskolan och följer den nuvarande läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lgr11). Inom läromedlet finns det två grundböcker, en som elever arbetar med 

på höstterminen och en som de arbetar med på vårterminen, denna studie fokuserar på de böcker 

som är riktade till årskurs 3. Anledningen till att enbart böckerna för årskurs 3 är utvalda beror 

på att det är i denna årskurs sambandet mellan multiplikation och division arbetas med. Förlaget 

som har givit ut läromedlet är Natur och Kultur och författarna som har skrivit det heter Bjørnar 

Alseth, Ann-Christin Arnås, Henrik Kirkegaard och Mona Røsseland (2011). Båda böckerna 

följer samma struktur, vilket innebär att varje kapitel inleds med en rubrik och en tillhörande 

bild till rubriken som berättar vad det är eleven får möta i respektive kapitel. Därefter leds 

eleven vidare till uppgifter som har med kapitlet att göra. Varje kapitel avslutas med en diagnos, 

där ska eleven visa vad hen har lärt sig från kapitlet. Efter diagnosen får eleven möjligheten till 

att öva extra på det hen tyckte var svårt. “Öva sidorna” som de kallas kan även ses som ett extra 

träningstillfälle för eleven. Till sist avslutas kapitlet med en sida där eleven får möjligheten att 

testa sina problemlösningsfärdigheter. 

4.4 Etiska överväganden 

I studien har vetenskapsrådets fyra etiska principer tagits i beaktning (Vetenskapsrådet, 2002: 

7–14). Vid insamling av information vid forskning ska forskare inneha god kompetens och etik 

om hur information och personer ska skyddas (Vetenskapsrådet, 2002: 5). I denna studie samlas 

inte information in från varken personer eller skolor, då en läromedelsanalys genomförs. På så 

vis har inte konfidentialitetskravet gällande anonymitet behövts ta hänsyn till. Det som dock 

har tagits hänsyn till är informations-, nyttjande- och samtyckeskraven då det är ett bokförlag 

som har givit ut läromedlet som finns med i studien. Utifrån den lärobok som används har 

bokförlaget kontaktats och informerats om syftet till studien, vad studien kommer att innehålla 

samt att det är frivilligt att deras läromedel är med i studien. Efter att godkännandet av 
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bokförlaget mottagits (se bilaga 2), togs nyttjandekravet i beaktning, då bokförlagets läromedel 

endast kommer att användas inom forskningens ändamål. 

4.5 Studiens genomförande 
 

Studien består av en läromedelsanalys med inriktning att analysera hur sambandet mellan 

multiplikation och division framställs i ett läromedel. Analysen har sin utgångspunkt i två 

aspekter och fyra kategorier. De två utvalda aspekterna är strategier som den tidigare 

forskningen beskriver bör användas vid arbete med sambandet mellan multiplikation och 

division. Strategierna är följande: den omvända relationen mellan multiplikation och division 

och arrays. De fyra utvalda kategorierna som analysen har sin utgångspunkt i är från 

Brändströms (2005) analysverktyg. Brändströms verktyg är indelat i fyra huvudkategorier med 

respektive underkategorier (Brändström, 2005: 47). Studien fokuserar på Brändströms fjärde 

huvudkategori utmaning med följande fyra underkategorier: memorering, procedur utan 

koppling, procedur med koppling samt utöva matematik. Studien behandlar även en kategori 

som formulerats utifrån det resultatet synliggjort, som kallas lägre än memorering. 

 

Första steget i analysen var att undersöka de nio utvalda sidorna på ett djupare plan. Sidorna 

undersöktes utifrån om uppgifterna behandlade sambandet mellan multiplikation och division 

eller om räknesätten bara stod bredvid varandra vid elevers uträkning. Vid detta steg i 

genomförandet uppdagades det att enbart två av nio sidor hade uppgifter med sambandet mellan 

multiplikation och division i fokus. Sedan återstod det att analysera utifrån studiens analytiska 

begrepp: den omvända relationen mellan multiplikation och division, arrays, memorering, 

procedur utan koppling, procedur med koppling, utöva matematik samt lägre än memorering. 

Alla uppgifter analyserades utifrån dessa begrepp men tydligt att poängtera är att alla uppgifter 

inte har samma klara fokus på sambandet som tidigare nämnda två sidor. 

 

Nästa steg i analysen var att ta reda på det exakta antalet relevanta uppgifter som fanns på de 

nio utvalda sidorna. De tre sidor som var utvalda ur Pixel 3A innehöll sju uppgifter och 

resterande sex sidor ur Pixel 3B innehöll tolv uppgifter, totalt fann vi att sidorna innehöll 19 

relevanta uppgifter. Vidare kategoriserades alla dessa uppgifter utifrån studiens analytiska 

begrepp: den omvända relationen mellan multiplikation och division, arrays, memorering, 

procedur utan koppling, procedur med koppling, utöva matematik samt lägre än memorering. 

Varje uppgift kategoriserades utifrån vilket sorts begrepp som berördes, alltså om uppgiften 

fokuserade på att memorera kunskaper placerades uppgiften under kategorin memorering och 

så vidare. En tabell skapades för att tydliggöra denna kategorisering som presenteras i tabell 1. 

 

Sammanfattningsvis består genomförandet av tre fristående analyser, vilket innebär att 

uppgifterna har analyserats i tre olika steg. Först utifrån om de berörde den omvända relationen 

mellan multiplikation och division. Uppgifterna analyserades sedan på nytt utifrån om de 

berörde strategin arrays och sist kategoriserades uppgifterna utifrån Brändströms 

analysverktyg. Analyserna vid genomförandet är oberoende av varandra men de kopplas 

samman eftersom uppgifterna kan beröra flera aspekter och kategorier. En uppgift som 

kategoriserats som den omvända relationen mellan multiplikation och division kan även 
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kategoriseras som exempelvis procedur utan koppling. Lika väl kan en uppgift som 

kategoriseras som arrays även beröra en av Brändströms kategorier. Anledningen till att 

analyserandet strukturerades upp på detta vis var för att tydligare synliggöra hur många 

uppgifter som berörde de olika aspekterna och kategorierna. Detta val gjorde det enklare att 

skapa tabellen (se tabell 1) och på så vis blev det enklare att svara på frågeställningen.  

Sammanfattning av genomförandet: 

1. Sidorna undersöktes utifrån om uppgifterna behandlar sambandet mellan multiplikation och 

division eller om räknesätten bara befann sig bredvid varandra vid elevers räkning. 

2. Analysering för att få fram exakta antalet uppgifter som fanns på de utvalda 9 sidorna. 

3. Kategorisering av alla uppgifter utifrån studiens analytiska begrepp i en tabell (se tabell 1).  

4. En djupgående analys med de analytiska begreppen gjordes inom varje uppgift. 
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5. Metoddiskussion 
 

I detta avsnitt kommer studiens metod diskuteras. En kritisk reflektion kring val av metod, urval 

och analysverktyg kommer föras med syfte att granska studiens generaliserbarhet och 

trovärdighet. 

Studien ses som en kvalitativ undersökning eftersom fokus är att svara på om specifika teman 

eller frågor, följaktligen om de analytiska begreppen berörs i läroböcker. Kvalitativ data kan 

således inte mätas utan karakteriseras istället genom ett konstaterande om att det finns och i 

vilka situationer det förekommer i. En kvantitativ ansats kännetecknas med att empirin kan 

beräkna eller mäta exempelvis ålder, längd eller summa (Ahrne och Svensson, 2015: 10). Att 

använda en kvantitativ ansats var således inte relevant för denna studie, då fokus har varit att 

analysera vilka kognitiva utmaningar möter elever vid arbete med sambandet mellan 

multiplikation och division i två matematikböcker för årskurs 3? och inte hur mycket eller hur 

ofta sambandet mellan räknesätten uppkommer.  

5.1 Reliabilitet och validitet 
 

Vid genomförandet av denna studie har begreppen validitet och reliabilitet tagits i beaktning. 

Validitet syftar till i vilken utsträckning det som sägs undersökas faktiskt undersöks. Reliabilitet 

syftar till om undersökningen kan göras om av någon annan och att hen får samma resultat 

(Bjereld, Demker och Hinnfors, 2009: 112-115). Vi avser med studien att undersöka vilka 

kognitiva utmaningar elever möter vid arbete med sambandet mellan multiplikation och 

division i två matematikböcker för årskurs 3. Genomgående i studien är fokus att finna svaret 

på denna frågeställning och i resultatet presenteras svaret på forskningsfrågan. Eftersom det 

som sägs ska undersökas, är det fokus på att studien fullt ut undersöker det den utger sig att 

göra, uppfylls en hög validitet. Om studien kan göras om av någon annan och att hen får samma 

resultat kan diskuteras. Genomförandet av studien presenteras tydligt och därför kan någon 

annan följa de steg vi gjort och nå samma resultat, vilket på så vis kan anses uppfylla hög 

reliabilitet. Beroende på om personen använder samma analytiska begrepp och 

matematikböcker kan däremot reliabiliteten ändras. Om personen använder andra begrepp och 

böcker kan personen aldrig komma fram till samma resultat. Reliabiliteten för studien är därför 

hög respektive låg beroende på i vilken utsträckning studiens genomförande efterföljs.  

 

5.2 Generaliserbarhet 

Empirin för studien består av ett läromedel uppdelat i två böcker för årskurs 3. Insamlingen av 

detta material skedde med hjälp av en universitetsadjunkt inom matematikdidaktik på 

Högskolan i Halmstad. Vid början av insamlingen tänkte vi använda oss av flera olika 

läromedel för att kunna jämföra dessa och få ett bredare resultat, eftersom en djupare analys av 

läroboken är inriktning för studien ansåg vi dock att ett läromedel var tillräckligt. Studiens 

generaliserbarhet kan påstås påverkas av detta, i och med att resultatet enbart är baserat på hur 

det ser ut i ett läromedel, kan vi inte dra slutsatsen att det är så det ser ut i varje läromedel. 

Vidare valde vi att avgränsa oss till ett läromedel riktat mot årskurs 3, detta för att elever ofta 

arbetar med sambandet mellan multiplikation och division i denna årskurs. Den här 
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avgränsningen kanske inte stämmer för varje lärobok. Hade vi exempelvis valt att fokusera på 

ett läromedel för såväl årskurs 2 och 3 hade vi möjligtvis fått ett resultat som visar att elever får 

fokusera på sambandet mellan räknesätten i årskurs 2. Sammanfattningsvis kan de 

avgränsningar som gjorts göra det svårt att generalisera studien eftersom fler variabler finns att 

undersöka och lägga till. 

5.3 Trovärdighet  

Till följd av att valda läroböcker hämtades hos en universitetsadjunkt inom matematikdidaktik 

fick vi ta hänsyn till vilken upplaga av läroboken hen hade. Tanken var från början att basera 

studien på Pixels första upplaga men vid efterfrågan fick vi tillgång till den senare upplagan 

från 2015. Anledningen till att vi ändrade upplaga av läromedlet var för att påverka studiens 

trovärdighet. Om studien varit baserad på den första upplagan hade frågor uppstått angående 

om läromedlets uppdaterade version av böckerna hade visat samma resultat. Det hade även 

kunnat ifrågasättas om studien var trovärdig ur ett tidsperspektiv, den valda läroboken hade 

varit 13 år gammal och kan därför påpekas vara för gammal för att visa på hur läromedel i 

dagsläget behandlar sambandet mellan multiplikation och division. Pixels första upplaga av 

läromedlet utgår nämligen från föregående läroplan, alltså Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) och det kan därmed ifrågasätta 

lärobokens representation av nutidens läromedel som är anpassade efter Lgr11. Vid valet av 

den senare upplagan fick studien en högre trovärdighet eftersom dessa ifrågasättanden inte 

framkommer. Pixels senare upplaga är nämligen kopplad till Lgr11 och är i fas med hur det 

nuvarande matematikläromedlet ser ut. En annan aspekt som påverkar studiens trovärdighet är 

varför Pixel valdes som läromedel. Vid val av läromedlet tittade vi igenom olika läromedel för 

att se vilket som var relevant för studien. Det kan därför argumenteras för att vi valde ett 

läromedel som ansågs ge det resultat vi var ute efter. En annan lärobok som inte behandlar 

sambandet mellan multiplikation och division på samma sätt som Pixel hade nämligen givit ett 

annat resultat än det som presenteras i studien. 

För att upprätthålla en trovärdighet av studien valdes analytiska begrepp ut innan val av 

matematikböckerna. På så vis undersöktes det inte i matematikböckerna efter svar på redan 

ställda frågor, det enda som undersöktes var om böckerna behandlade vad som var relevant för 

studien. Vid val av de analytiska begreppen var vi tvungna att avgränsa oss. Från tidigare 

forskning fann vi fler strategier och metoder som kunde användas, såväl hade Brändström 

(2005) fler kategorier i sitt analysverktyg som kunde användas för att analysera böckerna. 

En avgränsning gjordes med grund i vilka aspekter och kategorier som var mest kompatibla till 

forskningsfrågan men beslutet grundades även i vad vi var mest intresserade av. Följaktligen 

kan studiens generaliserbarhet ifrågasättas eftersom andra val av analytiska begrepp än de som 

denna studie behandlar hade givit ett annat resultat. Vid läromedelsanalysen utgick vi från 

följande utvalda analytiska begrepp: den omvända relationen mellan multiplikation och 

division, arrays, memorering, procedurer utan koppling, procedurer med koppling, utöva 

matematik samt lägre än memorering. Varje aspekt respektive varje kategori behandlades inom 

båda matematikböckerna för att ge resultatet en mer rättvis bild. Trovärdigheten för studiens 

resultat hade varit lågt om bara ett fåtal av de analytiska begrepp som använts inom en lärobok 
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och samtliga hade använts vid analys av den andra. Eftersom resultatet är uppdelat i tre delar, 

en för den omvända relationen mellan multiplikation och division, en för läroboken 3A och en 

för 3B hade resultaten inte gått att jämföra utifrån samma punkter och en generalisering av vad 

studien påvisar hade inte kunnat göras.  
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6. Analytiska begrepp 
 

Nedan presenteras de aspekter och kategorier som är utvalda som studiens analytiska begrepp. 

Aspekterna den omvända relationen mellan multiplikation och division och arrays presenteras 

först. Dessa aspekter berör vad för sorts uppgift det är, alltså om uppgiften berör arrays beror 

det på att eleven får arbeta med strategin. Brändströms (2005) fyra kategorier memorering, 

procedur utan koppling, procedur med koppling samt utöva matematik presenteras sedan. Sist 

presenteras lägre än memorering vilket är en kategori som tillkommit under studiens gång. 

Dessa kategorier berör vilken kognitiv utmaning uppgifter berör, alltså inte vad för sorts strategi 

eller metod elever får arbeta med.  

 

6.1 Den omvända relationen mellan multiplikation och division 
 

Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004: 287) skriver att multiplikation och division är så tätt 

sammanflätade att det kan sägas att de är två sidor av samma sak. De nämner därför att 

räknesätten kan sägas vara omvända räknesätt. Den omvända relationen är baserad på den nära 

koppling som finns mellan räknesätten men innebär att du kan använda räknesätten för att lösa 

uppgifter inom motsvarande räknesätt. Exempelvis om du har en multiplikations-uppgift som 

lyder 3*4 = 12, kan du använda innehållet i multiplikationen för att lösa en divisions-uppgift, 

exempelvis 12/4. Med kunskapen från multiplikationen ovan vet elever redan att svaret på 

divisionen blir 3 eftersom 3*4 blir 12. Elever har således användning för motsvarande räknesätt 

vid lösning av divisions-uppgiften. Den omvända relationen fungerar givetvis också om du 

vänder på vilken av ovan nämnda uppgifter elever gör först, om de gör divisions-uppgiften först 

kan de nämligen använda sina kunskaper inom multiplikation (de vet att 3*4 = 12) för att lösa 

uppgiften.  

 

6.2 Arrays  

 
Shanty Octavarulia och Wijayas (2012) förklarar att arrays kan se ut på olika sätt och att det 

finns olika former av arrays. En form är rektangulära arrays och det är den form som undersöks 

i denna studie. Rektangulära arrays är en kvadrat eller rektangel som innehåller rader och 

kolumner som i sin tur bildar ett rutnät inuti de geometriska formerna (se figur 2). Strategin 

arrays innebär att elever ska arbeta med raderna och kolumnerna som bildar rutnätet för att lösa 

en multiplikation eller division uppgift. Hurst och Hurrell (2016) skriver att arrays 

sammankopplar räknesätten och hjälper elever förstå att “y” rader av “x” ger samma resultat 

som “x” rader av “y” vilket hjälper elever utveckla sina kommutativa egenskaper. 
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6.3 Brändströms analysverktyg 
 

Brändströms (2005: 47) analysverktyg består av fyra kategorier med tillhörande under-

kategorier. Nedan presenteras den fjärde kategorin utmaning och dess fyra underkategorier: 

memorering, procedurer utan koppling, procedurer med koppling samt utöva matematik. 

 

6.3.1 Memorering 
 

Denna form av uppgifter innefattar låg kognitiv utmaning. Uppgifter med fokus på memorering 

innebär att elever antingen ur minnet ska återge inlärda fakta, regler, formler och definitioner 

eller att de ska memorera uppgiftens regler, formler, fakta eller definitioner. Dessa begrepp 

som, fakta, regler, formler och definitioner har vissa kopplingar och betydelser som ligger till 

grund för begreppen och bör arbetas med, detta är dock inget elever får göra i memorerings-

uppgifter (Smith & Key Stein, 2011: 35). Matematikuppgifter med fokus på memorering går 

inte att lösa med hjälp av procedurer, detta beror antingen på att tiden inte räcker till eller på 

grund av att en procedur saknas i uppgiften (Brändström, 2005: 47). Avslutningsvis innehåller 

denna form av uppgifter en tydlig beskrivning av vad som ska återges, denna kommer vanligtvis 

tidigt i uppgiften och därefter får elever fokusera på att återge redan inhämtat stoff. 

 

6.3.2 Procedur utan koppling 

 

Uppgifter inom kategorin procedurer utan koppling innefattar precis som memorering låg 

kognitiv utmaning. Grunden till det beror på att uppgifterna är algoritmiska, vilket betyder att 

proceduren elever ska använda redan är angiven specifikt i uppgiften, att elever kan tyda det 

genom uppgiftens placering eller att elever av erfarenhet redan vet vilken procedur som ska 

användas. Eftersom uppgifterna är algoritmiska och elever redan vet vad de ska göra krävs 

föga eller ingen tankemöda från elever (Smith & Key Stein, 2011: 36). Vidare har dessa 

uppgifter ingen koppling till valda procedurens bakomliggande begrepp och betydelser och 

elever behöver inte fokusera på att förklara proceduren de arbetat med (Brändström, 2005: 

47). Avslutningsvis fokuserar uppgifter med procedurer utan koppling på att elever ska få 

fram rätt svar, snarare än att utveckla en matematisk förståelse. 

Figur 2. Exempel på hur rektangulär array kan se ut.  
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6.3.3 Procedur med koppling 
 

Matematikuppgifter som innehåller procedurer med koppling kännetecknas som uppgifter med 

hög kognitiv utmaning (Smith & Key Stein, 2011: 35). Denna form av uppgifter syftar till att 

ge en djupare förståelse för matematiska begrepp och idéer genom att framföra nyttan av 

procedurer (Brändström, 2005: 47). Vidare föreslår uppgifter inom denna kategori breda och 

allmängiltiga tillvägagångssätt och procedurer som är tätt knutna till bärande begreppsliga 

idéer. När elever arbetar med denna form av uppgifter är de ofta representerade på olika sätt. 

De synliggörs genom bilder, laborativt material, symboler och problemsituationer, vilket beror 

på att elever utvecklar mening genom att göra kopplingar mellan olika representationer (Smith 

& Key Stein, 2011: 35). Avslutningsvis kräver denna form av uppgifter tankearbete i någon 

mån, elever måste ta del av begreppsliga idéer som ligger till grund för de procedurer som 

berörs för att utveckla den matematiska förståelse som behövs för att lösa uppgiften (Smith & 

Key Stein, 2011: 35). 

 

6.3.4 Utöva matematik  
 

Denna form av uppgifter utmanar elever mest och avser en hög kognitiv utmaning (Brändström, 

2005: 47). När elever arbetar med denna form av uppgift kräver den mer än att elever ska 

använda en procedur och lösa uppgiften, det krävs att elever kan utforska och förstå hur 

matematiska processer, begrepp och samband fungerar. Eftersom uppgiften innehåller hög 

kognitiv utmaning innebär det att elever behöver ha tillgång till adekvata kunskaper och 

erfarenheter och kan använda dessa på ett korrekt sätt (Smith & Key Stein, 2011: 36). 

Avslutningsvis nämner Smith och Key Stein (2011: 36) att denna form av uppgifter kan 

uppfattas påfrestande för elever, det krävs avsevärd tankemöda och de faktum att uppgifter inte 

är förutsägbara kan medföra att elever känner viss oro. 

 

6.4 Lägre än memorering 
 

Kategorin lägre än memorering syftar till de uppgifter som inte uppnår den kognitiva utmaning 

som berörs i memorerings-uppgifter. I memorerings-uppgifter berörs elever av låg kognitiv 

utmaning eftersom fokus är att finna och skriva rätt svar. Inom kategorin lägre än memorering 

berörs elever av uppgifter som inte kräver att eleven räknar ut svaret. Svaret är redan angivet i 

denna form av uppgifter, vilket innebär att ingen tankemöda krävs för att skriva svaret. Denna 

form av uppgifter hamnar utanför Brändströms analysverktyg men kan uppfattas beröra låg 

kognitiv utmaning. 
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7. Resultat och analys 
 

I detta resultatkapitel kommer forskningsfrågan: Vilka kognitiva utmaningar möter elever vid 

arbete med sambandet mellan multiplikation och division i två matematikböcker för årskurs 3? 

att besvaras. Kapitlet är indelat i underrubriker för att underlätta för läsaren hur resultatet skrivs 

fram. Varje underrubrik avslutas med en sammanfattning och det görs även i slutet av kapitlet. 

Analysen av matematikböckerna visade att elever erbjuds att arbeta med olika former av 

uppgifter vid arbete med sambandet mellan multiplikation och division. Varje analytiskt 

begrepp berördes dock inte i varje uppgift som studien fokuserat på. Vid analysen framkom det 

till exempel att ingen av uppgifterna som berörde sambandet låg inom kategorin utöva 

matematik. Vilket betyder att vid arbete med sambandet mellan multiplikation och division får 

elever aldrig själv utforska och förstå hur processen eller sambandet fungerar. Saknaden av 

denna form av uppgifter innebär även att elever aldrig måste lägga ner avsevärd tankemöda på 

uppgifter och aldrig blir utmanade på en högre nivå. Sammanfattningsvis innebär bristen på 

uppgifter inom utöva matematik att elever som arbetar med sambandet mellan multiplikation 

och division i Pixel 3A och Pixel 3B aldrig berörs av uppgifter som avser en hög kognitiv 

utmaning. 

7.1 Kategorisering av uppgifter i Pixel 3A och 3B 
 

Tabellen som skapades i början av studien synliggör studiens resultat och presenterar således 

att tre uppgifter berör den omvända relationen mellan multiplikation och division, en uppgift 

berör arrays, elva uppgifter berör memorering, sex uppgifter berör procedur utan koppling, tre 

uppgifter berör procedur med koppling samt att noll uppgifter berör utöva matematik. Vidare 

berörde en uppgift inte någon av Brändströms fyra kategorier eller två av de aspekter som har 

framkommit från tidigare forskning och kategoriserades således som lägre än memorering. 

Anledningen till att kategoriseringen i tabellen presenterar fler än 19 kryss är på grund av att 

några uppgifter berörde fler än en kategori. Denna tabell användes sedan för att strukturera upp 

resultatet, med tabellen som grund kunde vi nämligen urskilja hur många uppgifter som skulle 

ingå under varje kategori i resultatet. Slutligen analyserades varje uppgift utifrån ovan nämnda 

begrepp, vilket presenteras i studiens resultatdel.  
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 Tidigare 
forskning 

Tidigare 
forskning 

Brändströms 
analys-

verktyg 

Brändströms 
analys-

verktyg 

Brändströms 
analys-

verktyg 

Brändströms 
analys-

verktyg 

Egen 
kategori 

Pixel 3A 

 

Uppgift: 

Sida Den omvända 

relationen 

mellan 
multiplikation 

och division 

Arrays Memorering Procedur 

utan koppling 

Procedur med 

koppling 

Utöva 

matematik 

Lägre än 

memorering 

31 122   X     

1 126     X   

2 126    X    

3 126    X    

39 127   X     

40 127    X    

41 127   X     

Pixel 3B 
 

Uppgift: 

Sida Den omvända 
relationen 

mellan 

multiplikation 
och division 

Arrays Memorering Procedur 
utan koppling 

Procedur med 
koppling 

Utöva 
matematik 

Lägre än 
memorering 

9 54   X     

19 62 X  X X    

20 63 X  X X    

21 63 X      X 

35 67   X     

36 67   X     

1 68  X  X    

2 68     X   

3 68   X     

4 68     X   

40 70   X     

41 70   X     

Tabell 1. Kategorisering av uppgifter i Pixel 3A och 3B.  

 

7.2 Den omvända relationen mellan multiplikation och division i Pixel 3A och 3B 
 

Vid analysen av matematikböckerna uppmärksammades det att 

båda böckerna syftar till att arbeta med sambandet mellan 

multiplikation och division. Sambandet synliggörs till 

mestadels på ett likartat sätt, genom att elever får arbeta med 

multiplikation och division bredvid varandra. I Pixel 3A fann vi 

totalt tre sidor där sambandet kunde urskiljas och arbetas med. 

Detta synliggörs på bilderna 1, 2 och 3. På sidan till vänster är 

upplägget att först arbeta med två multiplikations-uppgifter och 

sedan en division-uppgift. Det som kunde urskiljas som ett 

samband var att uppgift 2 och 3 har samma upplägg, elever får 

arbeta på ett likartat sätt med en differens, räknesättet. 

Sambandet mellan multiplikation och division är dock inget 

som synliggörs för elever genom dessa uppgifter då varken bild 

eller text nämner eller förklarar att elever arbetar med 

sambandet. Dessa uppgifter behandlar sambandet mellan 

multiplikation och division på ett ytligt sätt, om elever inte vet 

att sambandet existerar kommer de heller inte se en koppling 

mellan dessa uppgifter.  

Bild 1. Pixel 3A. Uppgift 2 och 3, den 

omvända relationen mellan 

multiplikation och division. Alseth, B., 

Arnås, A-C., Kirkegaard, H., & 

Røsseland, M. (2011). Pixel Matematik 

Grundbok 3A. Stockholm: Natur & 

Kultur. 
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Av de 19 uppgifter som används för studien var det enbart tre som berörde den omvända 

relationen mellan multiplikation och division (se uppgift 19, 20 och 21 i bilderna 2 och 3). 

Ovanför uppgift 19 synliggörs en förklaring för hur sambandet fungerar. Boken förklarar med 

hjälp av bild och ord att 20/4 = 5 är ett annat sätt att skriva 4*5 = 20, alltså den omvända 

relationen mellan räknesätten. För att vidare synliggöra sambandet för elever får de arbeta med 

uppgifter som har en multiplikation som grundpelare med två linjer ur sig där de två tillhörande 

divisionerna ska skrivas. Elever får ett exempel som visar hur uppgiften är upplagd och således 

hur de ska göra. Uppgifterna fokuserar på att elever ska finna den siffran som saknas. I uppgift 

19 a ska de till exempel räkna ut vilken siffra multiplicerat med 8 som ger produkten 16. När 

de har räknat ut att svaret är två är det tänkt att de ska förstå sambandet mellan räknesätten och 

således förstå att de saknade siffrorna i divisionerna också är två. Upplägget för alla tre 

uppgifterna på sidorna 62 och 63 i Pixel 3B är detsamma, elever måste räkna ut vad som saknas 

i multiplikationen och sedan förstå att det är den siffran eller talet som saknas i divisionerna. 

Vidare får elever arbeta med den omvända relationen på uppgift 21(se bild 3). Denna uppgift 

är upplagd på ett annorlunda sätt från föregående uppgifter men har samma funktion. Uppgiften 

riktar sig till att synliggöra sambandet men skiljer sig från de andra eftersom elever inte behöver 

räkna ut multiplikationen utan får den från början. Fokus är att elever ska använda sig av 

kunskapen de tagit med sig från föregående uppgifter om sambandet. Elever förväntas veta hur 

den omvända relationen mellan räknesätten fungerar och på så sätt veta vad svaret blir. 

Bild 2. Pixel 3B. Uppgift 19, den omvända 

relationen mellan multiplikation och division. 

Alseth, B., Arnås, A-C., Kirkegaard, H., & 

Røsseland, M. (2011). Pixel Matematik 

Grundbok 3B. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Bild 3. Pixel 3B. Uppgift 20, den omvända relationen 

mellan multiplikation och division. Alseth, B., Arnås, 

A-C., Kirkegaard, H., & Røsseland, M. (2011). Pixel 

Matematik Grundbok 3B. Stockholm: Natur & 

Kultur. 
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Av 128 sidor i Pixel 3B var det enbart två sidor som behandlade den omvända relationen mellan 

multiplikation och division och i Pixel 3A var det bara en sida som behandlade den omvända 

relationen mellan multiplikation och division. Båda böckerna behandlar multiplikation och 

division i samma kapitel. Pixel 3A har avsett 25 sidor i matematikboken till multiplikation och 

division och Pixel 3B har avsett 24 sidor. Vid analysen framkom det att böckerna inte lägger 

stort fokus vid den omvända relationen mellan multiplikation och division. Elever får arbeta 

med räknesätten bredvid varandra och läsa att de användas tillsammans, på så sätt ska en 

förståelse för att räknesätten hör ihop skapas. Det är dock enbart på tre av dessa totalt 49 sidor 

som berör räknesätten som det faktiskt står att räknesätten har ett samband och där elever får se 

hur den omvända relationen fungerar.  

7.2.1 Procedur utan koppling och memorering i Pixel 3A och 3 

 

Här kommer uppgifterna som kategoriserats som den omvända relationen mellan multiplikation 

och division även diskuteras utifrån hur de kategoriserats inom Brändströms (2005) 

analysverktyg. Utöver att uppgifterna 19 och 20 i Pixel 3B berör den omvända relationen mellan 

multiplikation och division berör nämligen uppgifterna även Brändströms (2005) kategori. Mer 

specifikt berör uppgifterna procedur utan koppling. Som nämnt innan fokuserar uppgifterna på 

att elever ska räkna ut multiplikationen och sedan se sambandet mellan räknesätten och skriva 

vilken siffra som tillhör divisionen. Anledningen till att uppgifterna kategoriseras som procedur 

utan koppling beror på att uppgifterna är algoritmiska. I början av uppgift 19 är där ett exempel 

på hur uppgiften ser ut när den är löst, vilket innebär att proceduren att elever ska skriva in den 

saknade siffran från multiplikationen i alla tomma rutor redan är angiven innan de börjar arbeta 

med uppgifterna. Eftersom proceduren redan är angiven kräver denna form av uppgifter föga 

utmaning, alltså innehåller uppgifterna låg kognitiv utmaning. 

När det kommer till dessa uppgifter kan vi även kategorisera dem som memorering, beroende 

på hur långt elever har kommit i sin förståelse för multiplikation kräver uppgiften olika mycket 

tankemöda. En elev som inte har kommit särskilt långt i förståelsen för multiplikationstabellen 

upplever uppgiften som en procedur utan koppling. Om en elev som i årskurs 2 redan har lärt 

sig multiplikationstabellen kräver uppgiften dock ingen utmaning alls. En elev som har kommit 

längre i matematiken vet med hjälp av tidigare kunskaper vilken siffra som saknas utan att 

använda en procedur. När en elev med goda matematiska kunskaper arbetar med dessa uppgifter 

hamnar de därför under memorering. Uppgiften får fokus att elever ur minnet ska återge något 

de redan lärt sig. Denna form av uppgifter för elever med utvecklade matematikkunskaper 

kräver därför ingen tankemöda.  
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Vidare när elever får arbeta med uppgift 21 (se bild 4) 

berörs de inte av någon kategori i Brändströms (2005) 

analysverktyg. Den lägsta formen av uppgifter i 

Brändströms analysverktyg är memorering. När 

elever arbetar med memorerings-uppgifter är fokus att 

de ska återge redan inhämtat stoff, detta är inte fokus 

för uppgift 21. Vilket beror på att längst upp i 

uppgiften får eleven en uträknad multiplikation och 

med hjälp av denna ska elever fylla i vilken siffra som 

saknas i divisionerna. Eftersom multiplikationen 

redan är uträknad åt dem finns svaret redan i 

uppgiften. Elever behöver enbart titta på 

multiplikationen och skriva ner en siffra, ingen 

tankemöda krävs för att skriva svaret. Fokus för 

uppgiften blir inte att återge redan inhämtat stoff, 

fokus blir att avläsa multiplikationen. Denna form av 

uppgift hamnar därför utanför Brändströms (2005) 

analysverktyg för att den inte kräver någon kognitiv 

utmaning, uppgiften innehåller alltså den lägsta form 

av kognitiv utmaning en matematikuppgift kan ha. 

 

Avslutningsvis fokuserar ovanstående tre uppgifter på en låg kognitiv utmaning. Elevers 

matematiska kunskaper kring sambandet mellan multiplikation och division utmanas inte inom 

någon av uppgifterna. En av uppgifterna är till och med av den lägsta form av utmaning 

eftersom den inte kan kategoriseras i Brändströms (2005) analysverktyg. De uppgifter i Pixel 

3B som berör den omvända relationen mellan multiplikation och division kräver alltså låg eller 

ingen kognitiv utmaning. Sammanfattningsvis innebär arbete med dessa uppgifter att elever 

inte får möjligheten att utmanas inom ämnet matematik, elever får heller inte möjligheten att 

inhämta nya viktiga kunskaper och utvecklas inom ämnet.  

  

Bild 4. Pixel 3B. Uppgift 21, Procedur utan 

koppling. Alseth, B., Arnås, A-C., Kirkegaard, 

H., & Røsseland, M. (2011). Pixel Matematik 

Grundbok 3B. Stockholm: Natur & Kultur. 
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7.3 Strategin arrays i Pixel 3A och 3B 
 

I analysen om huruvida elever får arbeta med strategin arrays eller inte, framkommer det att i 

Pixel 3A får elever inte arbeta med strategin alls. Elever får inte möjligheten att på ett konkret 

sätt arbeta med sambandet mellan multiplikation och division. När det istället kommer till Pixel 

3B får elever arbeta med strategin arrays vilket visar sig på bilden nedan.  

I uppgift 1 på bilden till vänster ska elever med hjälp av 

räknesättet multiplikation och en rutad rektangel ta reda 

på hur många rutor som finns i respektive rektangel. 

Elever ska även skriva ut den multiplikation de får fram. 

I uppgiften ska elever således inte använda sig av 

division för att dela upp rektanglarnas rutor och på så 

vis få fram ett svar, utan de ska enbart använda sig av 

multiplikation för att skriva svaret. Vid analysen av 

sidorna från Pixel 3B framkom det att eleven inte får 

arbeta med arrays för att synliggöra sambandet mellan 

multiplikation och division. Strategin arrays används 

inte heller för att konkretisera division utan förekommer 

enbart vid uppgifter med fokus på multiplikation. 

Eftersom att det står i texten till uppgiften att elever ska 

använda sig av multiplikation som räknesätt för att lösa 

uppgiften behöver inte elever använda sig av någon 

procedur för att lösa uppgiften. Uppgiften blir således 

enligt Brändströms (2005) analysverktyg procedur utan 

koppling. Då uppgiften är procedur utan koppling blir 

den av låg kognitiv utmaning för elever, eftersom att de 

får tilldelat sig vad det är för räknesätt och hur de ska 

göra för att lösa uppgiften. Någon större tankemöda 

krävs heller inte från elever som löser en sådan här 

uppgift.  

  

Bild 5. Pixel 3B. Arrays. Alseth, B., Arnås, A-C., 

Kirkegaard, H., & Røsseland, M. (2011). Pixel 

Matematik Grundbok 3B. Stockholm: Natur & 

Kultur. 
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7.4 Pixel 3A 
 

Nedan presenteras analysen av de uppgifter som berör sambandet mellan multiplikation och 

division i matematikboken Pixel 3A 

7.4.1 Procedur utan och med koppling i Pixel 3A 
 

Vid analysen av de sju utvalda uppgifterna från Pixel 3A 

kategoriserades tre uppgifter som procedur utan 

koppling. Eftersom dessa uppgifter härstammar från 

matematikboken elever arbetar med under höstterminen 

i årskurs 3, kan inga förutsättningar göras angående om 

eleverna är helt bekanta med multiplikationstabellen och 

därmed säkra på vad svaret blir på respektive uppgifter. 

Vid beräkning av en multiplikation som elever inte vet 

svaret på behöver de en procedur som hjälper dem finna 

svaret. På bilden till vänster presenteras två uppgifter 

som berör procedur utan koppling. Uppgift 2 fokuserar 

till exempel på att elever ska räkna ut multiplikationerna 

och vid arbetet behöver de använda en procedur för att 

räkna ut svaret, vilket placerar uppgiften inom kategorin 

procedur utan koppling. Vid 5 multiplicerat med 4 kan 

proceduren exempelvis vara “5-hopp”, då räknar elever 

ut multiplikationen med hjälp av att addera 5 fyra 

gånger.  

 

Vid analysen av sida 126 (se bild 5) framkom det även att uppgift 1 berör procedur med 

koppling. Uppgift 1 är den enda uppgift i Pixel 3A som kategoriserats som procedur med 

koppling, detta beror på att elever får koppla den tillhörande bilden med multiplikationen. När 

elever måste använda sig av en bild och dra kopplingar mellan olika saker för att räkna ut svaret 

krävs lite tankemöda. Elever ställs således inför en högre utmaning vid denna form av uppgift 

och en hög kognitiv utmaning avses. 

  

Bild 6. Pixel 3A.  Uppgift 2. Procedur utan 

koppling. Alseth, B., Arnås, A-C., Kirkegaard, H., 

& Røsseland, M. (2011). Pixel Matematik 

Grundbok 3A. Stockholm: Natur & Kultur. 
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7.4.2 Memorering i Pixel 3A 

Av de sju utvalda uppgifterna från Pixel 3A var det tre som 

kategoriserades som memorering. På bilden nedan 

presenteras en av dessa uppgifter, uppgift 31. Uppgift 31 

fokuserar på att elever ska räkna ut vilket tal som saknas, 

exempelvis ska elever räkna ut att det är 3 multiplicerat 

med 5 som ger produkten 15. För att räkna ut detta behöver 

de dock igen procedur, elever har redan lärt sig dessa 

multiplikationer vid arbete med tidigare uppgifter i 

matematikboken. Analysen synliggjorde nämligen att 

elever får arbeta med samma multiplikationer och 

divisioner upprepade gånger. Vilket ger upphov till att 

uppgiften kategoriseras som memorering. När elever 

arbetar med uppgift 31 kan de återge det stoff eleven 

samlat vid tidigare arbete med dessa multiplikationer och 

divisioner, således lär de sig inte något nytt. Fokus för 

uppgiften blir att elever memorerar svaret för de olika 

multiplikationerna och divisionerna. Vilket ger upphov till 

att uppgiften omfattar en låg kognitiv utmaning och att 

uppgiften ligger på en låg nivå. 

Med kategoriseringen av uppgifterna som grund 

synliggörs det att majoriteten av uppgifterna som berör 

sambandet mellan multiplikation och division i matematikboken 3A berör en låg kognitiv 

utmaning. Elever som arbetar med dessa uppgifter utmanas inte och får inte möjligheten att 

utveckla sitt matematiska tänkande. Fokus för sju av åtta uppgifter är att skriva rätt svar vilket 

innebär att ett högre eller längre tänkande inte efterfrågas. Eftersom elever inte behöver arbeta 

på en högre kognitiv nivå och inte utmanas är uppgifterna inte gynnsamma för elever att arbeta 

med när de lär sig om sambandet mellan multiplikation och division.  

7.5 Pixel 3B 

Nedan presenteras analysen av de uppgifter som berör sambandet mellan multiplikation och 

division i matematikboken Pixel 3B.  

7.5.1 Procedur med och utan koppling i Pixel 3B 

Utifrån analysen av Pixel 3B synliggjordes det att 2 av 12 uppgifter berörde procedur med 

koppling. Uppgifterna synliggörs på sida 68 (se bild 7), mer specifikt är det uppgift 2 och 4 som 

berör procedur med koppling. Anledningen till att uppgift 2 är kategoriserade inom denna 

kategori är för att när eleven arbetar med denna uppgift berörs hen av olika representationer. 

Hen får arbeta med bilder kopplat till divisionen, vilket innebär att eleven utvecklar mening 

med matematiken genom att se kopplingar mellan olika representationer. Uppgiften ger även 

upphov till tankearbete i viss mån eftersom eleven själv måste dela upp pengarna mellan barnen 

på bilden. När det kommer till uppgift 4 berör den procedur utan koppling eftersom det är en 

problemlösning. Uppgiften nämner inte vilket räknesätt som ska användas för att komma fram 

till svaret och vilket utmanar eleven till att själv finna en lösning. Eftersom eleven har eget 

Bild 7. Pixel 3A. Uppgift 31. Memorering. 

Alseth, B., Arnås, A-C., Kirkegaard, H., & 

Røsseland, M. (2011). Pixel Matematik 

Grundbok 3A. Stockholm: Natur & Kultur. 
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inflytande över hur lösningen kommer se ut innebär det att uppgiften ger upphov till breda och 

allmängiltiga tillvägagångssätt vilket är karaktäriserande för uppgiften inom procedur med 

koppling. Sammanfattningsvis syftar uppgift 2 och 4 (se bild ovan) till ett högt kognitivt 

utmanande eftersom uppgifterna är till för att utveckla elevernas matematiska tänkande. 

7.5.2 Memorering i Pixel 3B 

I de kapitel där sambandet mellan multiplikation och 

division berörs i Pixel 3B får elever till största del 

möta uppgifter som ingår i kategorin memorering. Nio 

av tolv uppgifter som analyserats ingår i denna 

kategori. Ett exempel på hur en uppgift inom 

memorering kan se ut är uppgift 35 och 36 som kan 

ses till vänster. Det elever får som instruktion inför att 

räkna uppgiften är att de ska räkna ut följande 

multiplikation- och division uppgifter. De får dock 

välja om de vill lösa uppgifterna med huvudräkning 

eller med miniräknare. Oavsett om eleven väljer att 

räkna ut svaret med huvudräkning eller med hjälp av 

en miniräknare faller uppgifterna ändå inom kategorin 

memorering. Anledningen till detta är för att 

oberoende av vad eleven väljer är fokus för uppgiften 

fortfarande att skriva rätt svar, vilket medför att eleven 

använder sig av redan inlärd kunskap. Genom att 

eleven enbart tar hjälp av det hen redan kan för att 

svara på frågan och på så sätt inte utvecklar sina 

matematiska kunskaper, blir uppgiften en låg kognitiv 

utmaning. Som tidigare nämnt är det inte enbart dessa 

två uppgifter i Pixel 3B som kategoriserats som memorering. I matematikboken kategoriserades 

ytterligare sju uppgifter inom denna kategori, vilket beror på att i dessa uppgifter är 

instruktionerna av samma slag, elever ska räkna ut svaret utan att göra en procedur. Det innebär 

att elever till stor del berörs av uppgifter av som avser en låg kognitiv utmaning där de inte får 

träna något nytt utan enbart får färdighetsträna uppgifter inom multiplikation och division. 

7.6 Sammanfattning av resultatet och analys 

För att sammanfatta analysen av matematikböckerna kan vi svara på vår frågeställning: Vilka 

kognitiva utmaningar möter elever vid arbete med sambandet mellan multiplikation och 

division i två matematikböcker för årskurs 3? Analysen synliggjorde att utmaningen inom de 

uppgifter som berör sambandet mellan multiplikation och division i Pixel 3A och 3B ligger på 

en låg kognitiv nivå. Totalt analyserades 19 uppgifter varav alla utom tre uppgifter 

kategoriserades som antingen memorering eller procedur utan koppling. Vilket innebär att alla 

utom tre uppgifter i studien avser en låg kognitiv utmaning. I analysen var det tre uppgifter som 

kategoriserades som procedur med koppling vilket innebär att tre uppgifter avser en hög 

Bild 8. Pixel 3B. Memorering. Alseth, B., Arnås, A-

C., Kirkegaard, H., & Røsseland, M. (2011). Pixel 

Matematik Grundbok 3B. Stockholm: Natur & 

Kultur. 
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kognitiv utmaning. Majoriteten av uppgifter analyserade i denna studie avser inte att utveckla 

elevers matematiska tänkande. Uppgifterna är inte konstruerade på så sätt att elever utmanas på 

en hög nivå och en uppgift ger inte upphov till att tänka själv, elever behöver bara skriva av 

svaret från en redan löst multiplikation vilket innebär att uppgiften kategoriseras som lägre än 

memorering. Eftersom majoriteten av uppgifterna kring sambandet i såväl båda 

matematikböcker avser en låg kognitiv utmaning gynnar uppgifterna inte elever i deras 

förståelse för sambandet mellan multiplikation och division. 
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8. Resultatdiskussion 
 

I följande kapitel kommer en diskussion kring studiens resultat i förhållande till tidigare 

forskning föras. Resultatet kommer diskuteras i förhållande till det forskning lyfter fram kring 

studiens utvalda aspekter: den omvända relationen mellan multiplikation och division, samt 

strategin arrays. Vidare kommer en diskussion föras kring resultatet i förhållande till studiens 

kategorier: memorering, procedur utan koppling, procedur med koppling, utöva matematik 

samt lägre än memorering. 

Strategin uppdelning i grupper användes inte som ett analytiskt begrepp i denna studie. 

Strategin är dock relevant för ämnet och kan därför diskuteras i relation till det resultatanalysen 

presenterar. Uppdelning i grupper syftar till att elever delar upp siffror i grupper. Exempelvis 

kan elever arbeta med tre grupper om tio för att förstå platsvärdet på siffrorna och på så sätt lära 

sig att inom grupper om tal finns multiplikation (Bicknell & Young-Loveridge, 2015). 

Uppdelning i grupper är inget som elever får arbeta med varken vid de utvalda uppgifterna i 

Pixel 3A eller Pixel 3B. Hade elever dock fått arbeta med denna strategi vid multiplikations-

uppgifter hade kanske en koppling till division skapats. Bicknell och Young-Loveridge (2015) 

menar nämligen att när elever befäst kunskap om hur multiplikation förhåller sig kan elever 

använda strategin för att räkna division. Strategin kan således även användas för att synliggöra 

sambandet mellan räknesätten, men som resultatet visar används inte denna strategi till det. 

Strategin uppdelning i grupper möjliggör enligt Bicknell, Young-Loveridge och Nguyen (2016) 

att elever utvecklar sin förståelse för ord, bild och symboler. De skriver även att arbete med 

denna strategi hjälper elever uppfatta sambandet mellan multiplikation och division. Eftersom 

strategin inte synliggjorts i resultatet innebär det att elever inte får möjligheten att utveckla sin 

förståelse för ord, bild och symboler. Elever får vid arbete med de utvalda uppgifterna ur Pixel 

3A och 3B därför heller inte möjligheten att genom denna strategi uppfatta och utveckla sin 

förståelse kring sambandet mellan multiplikation och division.  

 

8.1 Den omvända relationen mellan multiplikation och division 

Studiens resultat synliggör att majoriteten av de utvalda 19 uppgifterna ur Pixel 3A och Pixel 

3B avser en låg kognitiv utmaning. Mer precist avser 16 av 19 uppgifter låg kognitiv utmaning, 

vilket beror på att uppgifterna kategoriserats under de kategorier i Brändströms (2005) 

analysverktyg som avser låg kognitiv utmaning. Resterande tre uppgifter berör Brändströms 

kategori procedur med koppling, och avser en hög kognitiv utmaning. 

Den omvända relationen mellan multiplikation och division har noga granskats i matematik-

böckerna och analysen synliggjorde att enbart tre av 19 uppgifter syftar till att arbeta med denna 

relation. Få uppgifter fokuserar alltså på denna relation som Hurst (2017) påpekar är viktig. I 

uppgifterna får eleverna arbeta med att se vilka siffror och tal som hör ihop mellan 

multiplikation och division. Två uppgifter är kategoriserade som procedur utan koppling på 

grund av att det är samma siffra som saknas inom varje uträkning. Vilket innebär att elever 

enbart behöver räkna ut multiplikationen och inte divisionerna. Elever arbetar således inte med 

sambandet utan de arbetar enbart med att finna det rätta svaret till multiplikationen. Hurst 
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(2017: 7) skriver i sin studie att när elever arbetar med uppgifter med fokus på sambandet 

mellan multiplikation och division kan de ofta identifiera de rätta uttrycken de ska använda sig 

av för att lösa uppgiften men de kan inte förklara varför. I uppgift 19 och 20 från Pixel 3B kan 

vi se upphov till det Hurst (2017) skriver. Eleven fokuserar på att identifiera de rätta uttrycken 

för multiplikationerna och ska bara skriva vidare siffran till divisionerna, ingen koppling görs. 

Elever får inte heller en förklaring till varför siffran ska skrivas in i divisionerna, de får alltså 

inte veta vad sambandet är. Uppgiften ger därför upphov till att elever kan beskriva de rätta 

uttrycken men de ges inte upphov till att förstå varför, vilket leder till att de inte heller kan 

förklara varför.  

Uppgifterna som syftar till att lära elever om sambandet mellan multiplikation och division är 

konstruerade på så sätt att elever ser att räknesätten hör ihop. Men med anledning till att 

uppgifterna är av låg kognitiv utmaning utmanas inte elevers matematiska tänkande. När elever 

arbetar med uppgifter som avser en låg kognitiv utmaning är frågan om de utvecklar sitt 

matematiska tänkande och skapar mening kring det de arbetar med. Hurst (2017: 12) skriver att 

elever vet att multiplikation och division är av samma familj men de kan inte förklara varför 

eftersom deras förtrogenhet för konceptet och helheten brister. I de uppgifter från Pixel 3B som 

behandlar sambandet ges elever inte upphov till att lära sig om helheten till konceptet vilket 

leder till att deras förtrogenhet för det inte formas. Alla tre uppgifter fokuserar på samma sak, 

att skriva av och komma fram till rätt svar, vilket inte kräver särskilt mycket av eleven. Vid 

arbete med sådana uppgifter bildas därför inte en helhetsbild av konceptet och elever utmanas 

inte i deras tänkande kring sambandet mellan multiplikation och division. 

Vidare när elever arbetar med uppgifterna kring den omvända relationen mellan multiplikation 

och division i Pixel 3B får de inte förklara hur de har gjort. Eftersom fokus är att skriva rätt svar 

behöver elever aldrig förklara hur de har gjort eller hur svaret blev som det blev. Med detta i 

beaktning kan vi argumentera för att elever inte får med sig all kunskap kring sambandet. Elever 

erhåller enbart kunskap om bitar av de olika komponenterna och ges inte möjlighet att skapa en 

sammanhängande uppfattning kring konceptet. Hurst (2017:12) skriver att när elever inte har 

en sammanhängande förståelse för konceptet kan de heller inte formulera en förståelse med 

hjälp av det grundläggande matematiska språket. Eftersom elever som arbetar med nämnda 

uppgifter inte får möjligheten att skapa en sammanhängande förståelse för sambandet mellan 

multiplikation och division, innebär det att de inte kan förklara hur de gjort även om uppgiften 

givit dem möjlighet till det. Elever får således inte möjlighet att skapa matematisk mening kring 

sambandet mellan multiplikation och division och kan därför inte med grundläggande 

matematiskt språk förklara hur sambandet fungerar. 

 

8.2 Studiens kategorier 
 

Studien har utgått från Brändströms (2005) huvudkategori utmaning och haft underkategorierna 

memorering, procedur utan koppling, procedur med koppling samt utöva matematik som 

analytiska begrepp. Totalt har elva uppgifter kategoriserats som memorering, sex uppgifter som 

procedur utan koppling, tre uppgifter som procedur med koppling och noll uppgifter har 

kategoriserats som utöva matematik. Vid analysen framkom det dock att en uppgift inte kunde 
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kategoriseras inom någon av Brändströms (2005) kategorier. Uppgiften krävde att elever enbart 

läste av den, därför kunde inte uppgiften kategoriseras som Brändströms lägsta kategori för 

kognitiv utmaning. Uppgiften innebar att Brändströms analysverktyg inte berör alla former av 

uppgifter. Brändström skapade analysverktyget för att kunna genomföra och finna olika 

kognitiva utmaningar i olika matematikböcker. Eftersom denna studie presenterar en uppgift 

som inte kan kategoriseras utifrån analysverktyget kan analysverktyget sägas vara i behov av 

en uppdatering. Fokus för analysverktyget är att finna olika kognitiva utmaningar i 

matematikböcker, därför borde uppgifter som denna studie benämner som lägre än memorering 

tas med i analysverktyget. 

Resultatet i denna studie synliggör att majoriteten av uppgifter som berör sambandet mellan 

multiplikation och division i Pixel 3A och Pixel 3B är uppgifter som avser en låg kognitiv 

utmaning. När Brändström (2005) analyserade matematikböcker utifrån sitt analysverktyg fick 

hon ett likartat resultat som denna studie. Hennes studie presenterar att i matematikböcker var 

det vanligast att elever fick arbeta med uppgifter som fokuserade på låga kognitiva utmaningar. 

Eftersom såväl vår studie och Brändströms (2005) synliggör att en stor mängd uppgifter i 

matematikböcker avser låga kognitiva utmaningar är det viktigt att lärare arbetar utöver 

matematikboken. Enligt Skolverket (2003: 29) är enskilt arbete med matematikboken dominant 

i undervisningen i de yngre åldrarna. Problemet som uppstår är att när arbete med dessa 

matematikböcker är dominant berörs elever inte av uppgifter som avser höga kognitiva 

utmaningar. Vilket betyder att elevers matematiska tänkande inte utvecklas och deras lust till 

att lära sig mer om ämnet riskerar att försvinna. Meningen är att matematikboken ska vara ett 

hjälpmedel för att nå målen i Lgr11 och för att elever ska kunna få möjligheten att arbeta på ett 

ytterligare sätt, och inte att den ska vara hela matematikundervisningens underlag (SOU, 

2004:97). För att elever ska stimuleras och utmanas är det därför viktigt att lärare är aktiva och 

planerar ytterligare undervisningsinnehåll.  

Eftersom lärobokens dominans inom matematikundervisningen är ett faktum finns det saker 

lärare bör tänka på vid val av matematikböcker. En viktig sak att ha i åtanke är att vem som 

helst kan skapa ett läromedel. Johansson Harrie (2009: 10) skriver till exempel att det inte finns 

någon statlig granskning av matematikböcker. Anledningen till att lärare bör ha detta i åtanke 

är för att de som säljer läromedel inte alltid har ett pedagogiskt intresse, vilket innebär att 

läroböckerna inte alltid är kopplade till läroplanen och syftar till att utveckla elevers 

matematiska tänkande. Till följd av att vem som helst kan skapa ett läromedel är det viktigt att 

i någon mån analysera innehållet i matematikböckerna. Lärare behöver exempelvis analysera 

om matematikböckerna erbjuder uppgifter som avser låg kognitiv utmaning eller om 

uppgifterna faktiskt fokuserar på att utveckla elevers matematiska tänkande. Inom 

matematikundervisningen känner sig många lärare även osäkra på att undervisa utan någon 

matematikbok och upplever lektionerna som innehållslösa utan ett läromedel att utgå ifrån 

(Bergqvist et al., 2010: 35). En granskning av matematikboken är därför väsentlig. Johansson 

Harrie (2003: 8) nämner att den enda granskning som finns av läromedel är den granskning 

professionella lärare gör. Vid val av matematikböcker är det därför viktigt att lärare i sitt 

uppdrag lägger ner hårt arbete för att göra undervisning som förverkligar de mål som finns i 
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läroplanen och kursplaner genom att välja adekvata läromedel och som ökar elevers 

matematiska tänkande. 

8.3 Strategin arrays 
 

I analysen om huruvida elever får arbeta med arrays i matematikböckerna kan det tydligt ses 

att det enbart är i Pixel 3B som elever får arbeta med arrays. Det som upptäcktes vid 

analyseringen av uppgiften som behandlade arrays var att elever inte får arbeta med sambandet 

mellan multiplikation och division, utan får enbart arbeta med multiplikation. I uppgiften får 

elever tilldelat sig vad det är de ska göra och hur de ska gå tillväga för att lösa uppgiften. Med 

det upplägget för uppgiften gör att elever inte behöver tänka särskilt mycket, utan de får en låg 

kognitiv utmaning. Hurst och Hurrell (2016: 9) skriver att arrays behöver användas mer i 

undervisningen för att elever ska kunna få med sig förståelsen av sambandet mellan 

multiplikation och division. Elever behöver få förståelsen om att “y” rader av “x” ger samma 

resultat som “x” rader av “y” då detta hjälper dem att utveckla sina kommutativa egenskaper. 

Därför kan det argumenteras för att matematikböckerna bör erbjuda fler uppgifter där elever får 

arbeta med strategin arrays. 

 

Som ovan nämnt behandlar Pixel 3A inte uppgifter med strategin arrays vilket innebär att under 

höstterminen får eleverna inte arbeta med denna strategi. Strategin arrays är en användbar 

strategi inom ämnet matematik, som kan uppmuntra elever att lära sig mer om multiplikation 

och division (Stokes, 2016: 8). Elever börjar vanligtvis arbeta med multiplikation och division 

i årskurs 2 vilket innebär att de arbetat med räknesätten innan de arbetar med Pixels 

matematikböcker. Strategin arrays bör därför användas även i Pixel 3A för att elevernas intresse 

för att lära sig mer om räknesätten inte ska försvinna. Vidare skriver Stokes (2016) att strategin 

arrays hjälper elever att förstå multiplikation och division på ett konkret och visuellt sätt 

samtidigt som elever ges förmågan att se sambandet mellan räknesätten. Med detta i beaktning 

bör elever arbeta mer med strategin i matematikböckerna Pixel 3A och Pixel 3B, för att 

underlätta förståelsen för såväl räknesätten som sambandet mellan multiplikation och division. 

Vid mer arbete med strategin arrays hade elever fått möjligheten att på ett konkret och visuellt 

sätt lära sig om multiplikation, division och dess samband vilket kanske hade gett upphov till 

ett större intresse för ämnet. 

 

Hurst och Hurrell (2016: 9) menar att när elever får möjligheten att arbeta med arrays inom 

multiplikation ökar deras multiplikativa tänkande och förståelsen för hur det är användbart inom 

matematiken. Eftersom elever inte får arbeta med strategin kopplat till sambandet mellan 

multiplikation och division skapas dock ingen koppling till det ämnet inom matematik. En 

koppling är enbart möjlig att göras kring det räknesätt som används i uppgiften, alltså 

multiplikation. Hurst och Hurrell (2016: 9) menar också på att arrays skulle kunna vara 

användbart inom division. Detta är någonting som elever inte får möjligheten att testa på när de 

arbetar i vardera matematikbok från Pixel. Eftersom strategin inte används i uppgifter med 

division i fokus gör elever inte heller någon koppling kring detta räknesätt. Som Hurst och 

Hurrell (2016: 9) skriver kan arbete med strategin arrays inom räknesätt öka elevers tänkande 

och förståelse inom ämnet matematik. Elever som arbetar med Pixel 3A och Pixel 3B ges bara 
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möjligheten att göra detta vid arbete med multiplikation. Eftersom strategin inte används vid 

arbete med sambandet eller räknesättet division ges eleverna inte möjlighet att öka deras 

matematiska tänkande och förståelse med hjälp av arrays.   

 

8.4 Sammanfattning av resultatdiskussion 
 

För att kunna nå större kognitiva utmaningar behöver elever uppgifter där de får använda sig 

av kunskaper de redan besitter, men på ett sätt där de fördjupar dem för att komma fram till ett 

svar. De behöver således utföra en tankeverksamhet som innebär att svaret inte ska komma med 

en gång och att uppgiften inte är förutsägbar. Detta är inget elever ges möjlighet att göra i de 

utvalda uppgifterna från Pixel 3A och 3B. Sammanfattningsvis innebär detta att om elever hade 

fått möjlighet att arbeta med fler uppgifter som berör ovan nämnda strategier hade uppgifterna 

kanske utmanat elever mer. Med hjälp av strategierna hade elever nämligen fått möjlighet att 

göra kopplingar mellan olika representationer som bild och symboler. De hade även fått 

möjligheten att skapa och utveckla en förståelse kring båda räknesätten men framförallt kring 

vad sambandet mellan multiplikation och division innebär.   
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9. Konklusion  
 

I detta kapitel kommer en sammanfattning kring studiens viktigaste resultat att göras. Slutsatsen 

kommer att svara på studiens forskningsfråga: Vilka kognitiva utmaningar möter elever vid 

arbete med sambandet mellan multiplikation och division i två matematikböcker för årskurs 3? 

Avslutningsvis kommer implikationer för vidare forskning att presenteras. 

Slutsatsen som kan dras är att resultatet tyder på att uppgifterna kring sambandet mellan 

multiplikation och division i läroböckerna Pixel 3A och Pixel 3B syftar till en låg kognitiv 

utmaning. För att uppgifterna skulle uppfattas vara av hög kognitiv utmaning måste de 

kategoriseras som procedur med koppling eller utöva matematik. Av totalt 19 uppgifter var det 

enbart tre som berörde procedur med koppling, det innebär att i två matematikböcker för årskurs 

3 är där bara tre uppgifter som utmanar och får elever att resonera om de matematiska 

begreppen. Av alla uppgifter var där inte en enda som berörde utöva matematik och 

eftersträvade den högsta kognitiva utmaningen. Detta är ett problematiskt resultat för 

matematikböckerna. Pixel 3A och 3B var de enda matematikböckerna vi fann som berörde den 

omvända relationen mellan multiplikation och division, men eftersom uppgifterna avser en låg 

kognitiv utmaning är frågan om eleverna faktiskt får en uppfattning om och förstår sambandet.  

Från analysen av uppgifterna i matematikböckerna Pixel 3A och Pixel 3B kan en slutsats dras 

och det är att lärare inte kan förlita sig på enbart dessa matematikböcker i undervisningen om 

sambandet mellan multiplikation och division. En allsidig och bra lärobok kan bidra till att 

elever får en positiv känsla av kunnande inom matematik (Skolverket, 2003: 28). Uppgifterna 

elever får arbeta med kopplat till sambandet i matematikböckerna är dock få och avser en låg 

kognitiv utmaning. Matematikböckerna kan således inte betraktas som allsidiga och bra 

läroböcker inom ämnet sambandet mellan multiplikation och division. Lärares val av 

lektionsinnehåll, arbetssätt och förklaringsmodeller inom matematikundervisningen är högt 

kopplad till elevers utveckling av begreppsförståelse (Hattie, 2003: 7). Eftersom 

matematikböckerna presenterar uppgifter som avser en låg kognitiv utmaning kan resultatet ses 

som ännu en anledning till varför lärare inte enbart kan grunda undervisningen på 

matematikboken. 

Majoriteten av uppgifterna i matematikböckerna syftar inte till att utmana elevers matematiska 

tänkande, elever får istället fokusera på att finna rätt svar. Vid en allsidig och variationsfattig 

undervisning där eleverna enbart arbetar själva i matematikböcker försvinner deras lust till att 

lära sig om matematik (Skolverket, 2003: 5). Om de uppgifter de arbetar med vid en sådan 

allsidig matematikundervisning inte syftar till att utmana elever kommer lusten till att lära sig 

mer inte heller utmanas. För att elevers lust till att lära sig om sambandet mellan multiplikation 

och division inte ska försvinna kan lärare således inte enbart arbeta med Pixel 3A och 3B. Lärare 

måste variera matematikundervisningen och låta elever arbeta med såväl räknesätten som 

sambanden på ett varierande sätt (McIntosh, 2008: 70). Elever behöver arbeta med olika 

strategier och material för att befästa kunskap om konceptet och finna ett intresse i att lära sig 

mer om det. Möjligheterna att variera matematikundervisningen är stor, lärare kan exempelvis 

använda konkret material eller appar och miniräknare för att lära ut om sambandet. En variation 
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inom matematiken är nödvändig vid arbete med dessa matematikböcker och ovan nämnda 

exempel kan hjälpa elever utvecklas inom matematikämnet. När elever arbetar med konkret 

material eller appar inom matematiken gynnas nämligen deras lärande. Vilket beror på att de 

får möjligheten att upptäcka mönster och principer i matematiken (Jonsson et al., 2014: 25). 

När eleverna arbetar med sambandet mellan multiplikation och division är fokus inte att de ska 

upptäcka mönster eller se principer i matematiken och därför är arbetet utöver matematik-

böckerna väsentligt för ett bättre lärande. 

 

Avslutningsvis synliggör resultatet i denna studie att det inte är hållbart att enbart basera 

matematikundervisningen på läroböckerna Pixel 3A och Pixel 3B. Variation i arbetssätt är 

väsentligt för att elever ska få störst möjlighet att utvecklas inom matematikämnet och speciellt 

inom sambandet mellan multiplikation och division. Variationen kan se annorlunda ut hos 

lärare men det är viktigt att inte bortse från att en variation inom matematikundervisningen 

efterfrågas och behövs. Vidare är det viktigt att lärare använder korrekta matematiska begrepp 

i sin matematikundervisning. Multiplikation och divisions mest centrala begrepp behöver 

användas ofta och i sitt rätta sammanhang för att det ska skapas en förståelse hos elever 

(McIntosh, 2008: 76). Eftersom matematikböckerna inte nämner sambandet mer än 

sammanlagt en gång i två matematikböcker är det därför viktigt att lärare använder detta 

begrepp i den undervisning som förs utöver arbete med matematikböckerna. 

 

9.1 Didaktiska implikationer 
 

Arbete med denna studie har gett upphov till många lärdomar, bland annat tar vi med oss vikten 

av att granska läromedel. Detta anser vi är viktigt inom alla ämnen och inte bara matematik 

eftersom elever alltid bör beröras av adekvata läromedel. Under studiens genomförande har 

många frågor väckts och många frågor har naturligtvis inte blivit besvarade, därför vill vi 

inspirera till utveckling av yrkesrollen och vidare forskning. Yrkesrollen kan utvecklas med 

hjälp av den information som studien tillhandahåller. Diskussioner kan exempelvis föras med 

kollegor gällande vikten av att undersöka sina matematikböcker, dels för att se om innehållet 

berör alla delar som Lgr11 (2018) skriver ska beröras men även för att se vilken kognitiv 

utmaning elever blir berörda av. Avslutningsvis följer förslag på vidare forskning som kan göras 

för att öka kunskapen inom detta relativt outforskade område. Ett intressant område som skulle 

kunna följas upp är hur lärare arbetar/kompletterar redan befintliga uppgifter som innehåller 

sambandet mellan multiplikation och division för att elever ska få en högre kognitiv utmaning. 

Det skulle även vara intressant att genomföra en studie som omfattar fler läromedel och 

matematikböcker där sambandet mellan multiplikation och division finns representerade.  
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