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SAMMANFATTNING 

Division har varit omdiskuterat under en längre period med fokus på de två 
divisionsaspekterna, delningsdivision, innehållsdivision och flertalet divisionsalgoritmer. 
Syftet med studien är att ge en inblick i hur ett urval av läromedel i matematik för årskurs tre 
belyst divisionens två olika aspekter under en femtioårsperiod, 1970-2016.  

Följande frågeställningar besvaras i studien: 

 Hur stor andel av de analyserade läroböckerna består av division och respektive 
aspekt? 

 Hur är de skriftliga uppgifterna formulerade gällande de två divisionsaspekterna i 
läroboken? 

 Har instruktionerna i lärarhandledning och lärobok förändrats över tid? 

Teori i studien är en textanalys och de metoder som använts för att besvara 
forskningsfrågorna är en kvalitativ textanalys, en kvantitativ innehållsanalys samt en 
komparativ läromedelsanalys. Resultatet visar att delningsdivision är den aspekt som är mest 
representerad och att formuleringen ”Hur många” inleder huvuddelen av uppgifterna i 
läromedlen. Instruktionerna har övertid förflyttats från lärobok till lärarhandledning. 
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1  INLEDNING  

 

Räknesättet division kan uppfattas på två olika vis, som delningsdivision eller 

innehållsdivision. Den förstnämnda är den mest kända divisionsaspekten där kvoten 

efterfrågar antalet i varje grupp medan innehållsdivision frågar efter antalet grupper det går att 

få ut av täljaren. T.ex. 5 om divisionen beräknas med delningsdivision efterfrågas antalet 

i de tre grupperna som täljaren 15 delats upp i, det vill säga varje grupp innehåller fem. Om 

man istället beräknar uppgiften utifrån innehållsaspekten blir frågan, hur många grupper om 

tre kan bildas av täljaren 15? Kvoten blir fem tregrupper (Roche & Clarke, 2012).  

Fram till sextiotalets början fanns det fem räknesätt, där delningsdivision och 

innehållsdivision utgjorde två av dem (Neuman, 1999; Malmer, 2014). Därefter slogs de 

samman och räknesättet fick namnet division med två ingående divisionsaspekter. Denna 

förändring gick inte obemärkt förbi utan blev starten på en långdragen diskussion om 

division, både vad gäller de två aspekterna men också vilken algoritm som skall användas 

(Neuman, 1999; Kilborn, 2007; Malmer, 2014). De två aspekterna av division fångade mitt 

intresse under lärarutbildningen vilket fick mig att söka vidare inom ämnet. Vid en analys av 

resultatet i TIMSS 2007 visade det sig att elever löser divisionsuppgifter formulerade som 

delningsdivision mer framgångsrikt än uppgifter av innehållslig karaktär (Skolverket, 2008). 

Vidare lyfter Roche och Clarke (2012) att lärare och elever har mer erfarenhet av 

delningsdivision än innehållsdivision, samt att eleverna i förstahand löser uppgifterna utifrån 

delningsaspekten. Någon förklaring till varför det ser ut så har jag inte funnit och vill med 

denna studie fylla ett tomrum i forskningen när det gäller divisionsaspekterna med koppling 

till läromedel. Min hypotes är att elever inte kan tillgodogöra sig båda divisionsaspekterna om 

de inte representeras i läroboken.  

Skolverket (2015b) menar på att läroboken styr undervisningen, t.ex. används innehållet i 

läroboken ofta vid genomgångar på tavlan vilket medför att innehållet i läroboken speglar 

innehållet i undervisningen. Det i sig behöver inte vara något negativt om man har i åtanke att 

en lärobok anpassad till kursplanen inte innebär att den behandlar kursplanens alla delar 

(Johansson, 2006; Skolverket, 2015b). Före 1991 granskades alla läromedel och godkändes av 

Skolöverstyrelsen och Statens institut för läromedelsinformation och i och med deras 

nedläggning upphörde denna form av kvalitetssäkring. Efter 1991 fick det nybildade 

Skolverket i uppgift att granska läromedel, och man började göra denna kontroll i efterhand 
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(Johansson, 2006; Skolverket, 2015a). Idag har ansvaret att kvalitetssäkra läromedel 

förflyttats från Skolverket till läraren. I kursplanerna i matematik de senaste fem decennierna 

går det att läsa att eleverna skall behärska de fyra räknesätten och kunna utföra enklare 

beräkningar inom ett begränsat talområde i slutet av årskurs tre. Däremot nämns det 

ingenstans att eleverna skall känna till de båda aspekterna av division. Avsikten med denna 

studie är att belysa de två divisionsaspekterna och hur de representerats i läromedel för 

matematik i årskurs tre över en tid på femtio år, 1970-2017. Fokus ligger på hur stor del av 

läromedlet som utgörs av division, vilka begrepp som används och om någon aspekt, 

delningsdivision eller innehållsdivision tar större utrymme. Min förhoppning är att studien ska 

bidra till att blivande lärare och aktiva lärare reflekterar över läroboken och hur den 

representerar division men också hur de själva arbetar med det i undervisningen. 
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 2  SYFTE  OCH  FORSKNINGSFRÅGOR  

 

Syftet med studien är att ge en inblick i hur ett urval av läromedel i matematik för årskurs tre 

belyst divisionens två olika aspekter under en femtioårsperiod, 1970-2016.  

 

2.1  FORSKNINGSFRÅGOR  

 

1. Hur stor andel av de analyserade läroböckerna består av division och respektive 

aspekt? 

2. Hur är de skriftliga uppgifterna formulerade gällande de två divisionsaspekterna i 

läroboken? 

3. Har instruktionerna i lärarhandledning och lärobok förändrats över tid? 
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3  BAKGRUND  

 

Här lyfts division som räknesätt och dess historia, samt vanligt förekommande svårigheter och 

missuppfattningar gällande de båda divisionsaspekterna. Sedan får du som läsare en 

förklaring till varför det är viktigt att känna till de två divisionsaspekterna. Därefter ges en 

bild av de divisionsbeteckningar som används och dess användningsområde, samt en kort 

genomgång av de omtalade divisionsalgoritmerna. Sist i avsnittet lyfts läro- och kursplaner de 

senaste fem decennierna och hur de belyst division. 

 

3.1  DIVISIONSASPEKTER   I  LITTERATUREN  

Den här studien belyser båda tankegångarna som finns inom division, syftet med att känna till 

dem och hur de kan tillämpas i klassrummet med läroboken som utgångspunkt. Kärt barn har 

många namn, delningsdivision har utöver redan nämnt namn benämnts som likadelning, 

delberäkning och fördelningsdivision (Wigforss, 1957; Kilborn, 2007). Den andra aspekten är 

på så vis enklare att känna igen då endast två namn figurerat, innehållsdivision och 

innehållsberäkning (ibid). Genom åren har division och dess lösningsstrategier varit om 

diskuterade (Neuman, 1999; Kilborn, 2007). Under debatten hävdade bland annat Wigforss 

(1957) att divisionens två lösningsstrategier borde särskiljs på samma vis som de övriga 

räknesätten addition, subtraktion och multiplikation skiljs från varandra, för att minimera de 

många missförstånd som sker. Vid introducering av räknesättet i undervisningen ansåg 

Wigforss (1957) att begrepp som delberäkning och innehållsberäkning bör användas och ses 

som två skilda räknesätt med olika namn och beteckningar. Sambandet mellan division och 

multiplikation är en viktig utgångspunkt vid introducering av division (Grevholm, 2014). 

Nedan följer ett exempel för att synliggöra skillnaden mellan divisionsaspekterna genom att 

använda sambandet med multiplikation: 

Vid innehållsdivision efterfrågas multiplikatorn (medan produkten och 

multiplikanden är kända), vid likadelning efterfrågas multiplikanden 

(medan produkten och multiplikatorn är kända). (Wigforss, 1957, s.39) 

För att förstå ovanstående citat behöver man kunskap om den latinska terminologin 

multiplikator och multiplikand samt produkt. I den nuvarande matematikundervisningen 

används begreppet faktor istället för multiplikator och multiplikand vilket gör det svårare att 
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skilja tankegångarna i division åt. Multiplikatorn är den första faktorn i en multiplikation och 

anger hur många gånger multiplikanden skall tas (Löwing, 2008). Multiplikanden är den 

andra faktorn och anger vad som skall multipliceras medan produkten är det svar man får ut 

efter genomförd uträkning (ibid). Detta förtydligas i figur 1.  

 

Figur 1 Visar på den äldre terminologin inom multiplikation 

 

Som citatet beskriver skulle innehållsdivision och likadelning se ut som figur 2 visar i ruta 2a. 

  

2a 2b 2c 

Innehållsdivision: 

		
  

Latinsk terminologi 

 

Dividend
Divisor

Kvot 

Svensk terminologi 

 

Täljare
Nämnare

Kvot Likadelning:   

		
  

Figur 2 Visar på förhållande mellan multiplikation och division samt den äldre och den nuvarande 

terminologin inom division. 

 

Den terminologi som används i 2a är inte rätt för division. De korrekta begreppen vore i detta 

sammanhang dividend som ovan visas som produkt och idag benämns som täljare, och divisor 

som är det tal man dividerar med som idag benämns som nämnare (Löwing, 2008). 2b visar 

den latinska terminologin som tidigare användes i Sverige och 2c visar den terminologi som 

används idag. För att få en tydlig bild av vad som efterfrågas i respektive strategi är Wigforss 

(1957) citat och figur 2 goda exempel.  

Multiplikator × Multiplikand = Produkt 

3 × 4 = 12 = 4 + 4 + 4 
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Istället för att använda tidigare nämnda relativt abstrakta begrepp kan man använda den 

terminologin K.P Nordlund föreslagit, det hela, delarnas antal och delarnas storlek 

(Wigforss, 1957). Vid användning av dessa begrepp blir skillnaden mellan innehållsdivision 

och likadelning tydligare. Vid innehållsdivision är det hela och delarnas storlek kända och 

delarnas antal sökes, vid likadelning är det hela och delarnas antal kända och delarnas storlek 

sökes (ibid). Däremot går K.P Nordlunds svenska begrepp endast att använda vid beräkning 

med hela tal (ibid), vilket visar på vikten av att lära eleverna den korrekta terminologin täljare, 

nämnare och kvot.  

 

Att använda sig av sambandet mellan division och multiplikation är något både Löwing 

(2008) och Grevholm (2014) menar gynnar inlärningen av division och förståelsen av 

divisionens två inriktningar. Division är en invers till multiplikation vilket medför att elever 

som behärskar multiplikationstabellen har lättare för att lösa divisionsuppgifter, detta gäller 

däremot inte i de fall där divisionen ger rest, t.ex  (Löwing, 2008). Löwing och Kilborn 

(2003) är eniga om att division är mer än den inversa operationen till multiplikation. De anser 

att divisionens koppling till subtraktion i många situationer är betydligt viktigare, detta 

eftersom division går att se som upprepad subtraktion. Ytterligare en likhet mellan dessa två 

räknesätt är att subtraktion och division båda kan ses ur olika aspekter (ibid). Enlig McIntosh 

(2010) introduceras divisionsundervisningen med delningsdivision även kallat likadelning 

vilket är en bekant situation för elever, om samma omsorg användes vid introduceringen av 

innehållsdivision skulle eleverna få en fullständig bild av division som räknesätt. Som lärare 

är det viktigt att reflektera över vilken divisionsaspekt som representeras och hur det utförs 

för att utrycka sig på ett sätt som eleverna kan ta till sig (ibid). 

 

3.2  MISSUPPFATTNINGAR  OCH  SVÅRIGHETER  INOM DIVISION  

En vanlig missuppfattning gällande division är att kvoten, det vill säga svaret på uppgiften 

alltid blir mindre i och med att division delar något (Graeber, Tirosh & Glover, 1989; Roche 

& Clarke, 2012). Så är inte fallet, vid division av hela tal stämmer detta men vid beräkning av 

tal mindre än ett blir kvoten större (McIntosh, 2010).   

Enligt Löwing (2008) och Kilborn (2007) är delningsdivision det räknesätt som bör betraktas 

som det enklaste. Den förklaring som ges är att barn i tidig ålder lär sig att dela jämnt mellan 
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sig. De har däremot svårare att förstå hur två olika grupper kan bli en helhet, vilket är fallet 

vid addition som annars ses som det enklaste räknesättet (Häggblom. 2000; Kilborn. 2007). 

Samtidigt ses division som ett av de svåraste räknesätten med avseende på divisionsalgoritmer 

och deras föränderlighet under den senare delen av 1900-talet (Löwing, 2008). McIntosh 

(2010) och Matalliotaki (2012) syftar på att division är komplicerat eftersom det finns två 

aspekter att ta hänsyn till. 

Svårigheter i division uppstår framför allt vid problem formulerade som innehållsdivision 

medan problem formulerade som delningsdivision brukar vara betydligt enklare för eleverna 

att lösa (Graeber, Tirosh & Glover, 1989; Kilborn, 2007). Denna iakttagelse styrks av det 

resultat som framkom i TIMSS vid en djupanalys av elevers kunskaper i matematik 

(Skolverket, 2008). Resultatet visade att lösningsfrekvensen när det gäller innehållsdivision 

var betydligt lägre än de uppgifter som löses med delningsdivision. En förklaring till detta kan 

vara att innehållsdivision introduceras senare i undervisningen medan eleverna tidigt kommer 

i kontakt med delningsdivision (Skolverket. 2008).  

Division och multiplikation presenteras ofta tillsammans och som tidigare nämnts är division 

den motsatta eller inversa operationen till multiplikation. Det nära sambandet gör att elever 

ibland tror att samma räknelagar gäller för räknesätten (Häggblom, 2000). Den svårighet som 

Häggblom (2000) belyser i sin avhandling är att den kommutativa lagen inte gäller för 

division, vilket kan leda till missuppfattningar hos vissa elever. Den kommutativa lagen för 

multiplikation innebär att produkten blir densamma oavsett vilken faktor du tar först, t.ex 

2×3=3×2. Däremot blir inte kvoten samma vid  ≠  vilket gör att den kommutativa lagen 

inte gäller för division (McIntosh, 2010). Denna missuppfattning är något som Graeber, 

Tirosh & Glover (1989) också uppmärksammat, då i samband med division med små tal 

såsom . En vanlig missuppfattning är att täljaren skall vara det större talet och nämnaren det 

mindre. I de situationerna använder eleven sig av den kommutativa lagen och byter plats på 

talen till  (Graeber, Tirosh & Glover, 1989).  

 

3.3  VIKTEN  AV  ATT  KÄNNA  TILL  DE  BÅDA  DIVISIONSASPEKTERNA  

Innehållsdivision och delningsdivision är två sidor av samma mynt. Det finns två sätt att tänka 

på vid lösning av en divisionsuppgift. Det första alternativet är delningsdivision, hur fördelas 

helheten mellan ett antal angivna grupper, det vill säga vilket antal variabler innehåller 
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gruppen efter uppdelningen (Wigforss, 1957; Neuman, 1999; Löwing, 2008; Grevholm, 

2014)? Det andra är innehållsdivision där frågan som ställs är hur många gånger kan en 

förbestämd storlek tas ur det hela, här efterfrågas antalet grupper (ibid). Frågeställningen för 

respektive inriktning kan bli följande och illustreras med figur 3: 

 

Delningsdivision                                       Innehållsdivision                                        

Tre barn skall dela lika på 15 kakor, hur 

många kakor får de var?   5 

 

Till hur många barn räcker 15 kakor om de 

tar tre kakor var?   5 

 
 

 

Kvoten: Varje barn fick 5 kakor var. Kvoten: Kakorna räckte till 5 barn. 

Figur 3 Bildexempel på hur en divisionsuppgift kan lösas utifrån de två aspekterna 

 

Vid delningsdivision fördelas kakorna en i sänder till varje barn tills kakorna tagit slut. Vid 

innehållsdivision plockas istället den efterfrågade gruppen kakor bort av varje barn tills 

kakorna tagit slut (Wigforss, 1957; Löwing, 2008; McIntosh, 2010). Detta kan beskrivas som 

att vid delningsdivision fördelas kakorna medan man vid innehållsdivision utför en 

parbildning av kakorna (Roche & Clarke, 2012). Kilborn (2007), Matalliotaki (2012) och 

Grevholm (2014) kopplar alla tre ihop innehållsaspekten av division med subtraktion. De 

menar på att innehållsdivision kan ses som en upprepad subtraktion medan delningsdivision 

skall ses som en uppdelning av en mängd. Vidare beskrivs kvoten vid en delningsdivision 

som en storhet och enheter som kronor, liter eller i detta fall kakor skall skrivas efter svaret 

(Kilborn, 2007). Vid en innehållsdivision är kvoten istället ett antal och enheter som stycken, 

gånger eller i detta fall barn skall skrivas ut efter för att ge ett korrekt svar (ibid). Enligt 

Kilborn (2007) är det viktigt att uppmärksamma eleverna på de två divisionsaspekterna 

samtidigt som valet av beräkningsstrategi. Ett stöd som kan ges till eleverna vid 

problemlösning är att lyfta fram att de båda tankesätten inom division binds samman med 

multiplikation (ibid).  
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Vikten av att känna till de båda aspekterna blir tydligt vid beräkning av division med bråk då 

det inte går att fördela bråket  /  med delningsdivision eftersom det inte går att dela  i  

styckes delar (Löwing & Kilborn, 2003; Löwing, 2008; Roche & Clarke, 2012). Genom att 

använda sig av innehållsdivision blir frågan istället, hur många gånger ryms  i  alternativt 

”hur många kvartar går det på trekvarts timma?”(Löwing, 2008 s.174). 

 

3.4  DIVISIONSBETECKNINGAR,  BEGREPP  OCH  ALGORITMER  

Inom division finns det minst fyra divisionstecken som har använts för att beteckna divisions 

beräkningar, kolon, snedstreck, bråkstreck och kombinationen av kolon och bråkstreck vilka 

samtliga visas med figur 4 (Löwing, 2008; Neuman, 1999; Wigforss 1957). 

 

Några av de används inte längre i Sverige, men som lärare i det multikulturella klassrummet 

är det viktigt att känna till samtliga beteckningar för att förstå och kunna hjälpa elever som 

har erfarenhet av någon av de andra beteckningarna (Löwing, 2008). Här är det också viktigt 

att känna till att terminologin inom division är annorlunda i Sverige idag och övriga delar av 

världen (ibid). I dagsläget är den svenska terminologin inom division täljare, nämnare och 

kvot. Så har det inte alltid varit, innan dessa svenska begrepp slog rot användes de latinska 

begreppen, dividend, divisor och kvot (Wigforss, 1957; Löwing, 2008). De latinska 

begreppen används fortfarande i andra länder vilket kan vara bra att ha kännedom om vid 

undervisning av division i det mångkulturella klassrummet (Löwing, 2008). 

Wigforss (1957) föreslog att olika divisionstecken borde användas inom de olika 

uppfattningarna för att påvisa att det är två olika räknesätt. Han menade att först efter att 

eleverna behärskar uppfattningarna skall de bli informerade om att båda beteckningarna går 

att använda vid beräkning av division. Då skulle kolon (:) användas som beteckning vid 

innehållsdivision och bråkstreck ( ) vid delningsdivision (Wigforss, 1957; Neuman, 1999). I 

: / �  

Figur 4 Olika symboler som betecknar division 
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andra länder betecknas fortfarande division med kolon eller kolon med en vågrät linje mellan 

punkterna ( ) (Löwing, 2008). Det senare tecknet används än i dag på kalkylatorer vilket gör 

att eleverna bör bli informerade om detta tecken (Malmer, 2014). De divisionstecken som 

används i undervisningen idag är bråkstrecket ( ) eller ett snedstreck (/) för att beteckna 

räknesättet (Löwing, 2008). Men ingen av dessa beteckningar använd enbart för den ena eller 

den uppfattningen (ibid). Detta innebär för eleven att hen behöver känna till tre olika 

symboler för division medan de övriga räknesätten i regel endast har en symbol med undantag 

för multiplikation. 

Men förändringarna som skett inom division slutar inte där. Utöver terminologi och 

beteckningar har divisionsalgoritmerna varit omdiskuterade (Claesson, 1983; Malmer, 2014). 

Fram till 1960 var den vanligaste divisionsalgoritmen i Sverige den italienska uppställningen 

som hade täljaren till vänster och nämnaren till höger (Löwing, 2008). Under 1960-talet byttes 

denna algoritm ut till den amerikanske uppställningen trappan som hade nämnaren till vänster 

och täljaren till höger (ibid). Det medförde att elever kastade om talen och fick ut fel svar 

(Claesson, 1983). Viket ledde till att man under 1980-talet åter igen bytte divisionsalgoritm, 

denna gång till liggande stolen där täljare och nämnare åter bytt plats så att täljaren är till 

vänster och nämnaren till höger (Löwing 2008). I dagens undervisning används däremot 

sällan någon av dessa algoritmer utan istället används kortdivision där divisionen ställs upp 

som ett bråk med täljaren över bråkstrecket och nämnaren under (Löwing, 2008). 

Kortdivisionen visar däremot inte de mellanliggande stegen med subtraktion som förekommer 

i de övriga algoritmerna utan är som namnet antyder en kort division (ibid). Löwing (2008) 

menar att bytet av algoritmer under de senaste sex decennierna gjort terminologin lidande vad 

gäller division. Idag används termerna ”av, på, med och i” för att beskriva samma division 

vilket skapar bristande kommunikation och missuppfattningar mellan elev och lärare 

(Löwing, 2008. s.176). 

 

3.5  DIVISION   I  LÄRO‐ OCH  KURSPLAN  DE  SENASTE  FEM  DECENNIERNA 

I de fyra granskade kursplanerna för matematik, Lgr69, Lgr80, Lpo94 och Lgr11 betonas 

vikten av att utgå från elevernas förkunskaper och ha en tydlig förankring till elevernas 

vardag. Matematiken skall synliggöras som en del av det dagliga livet och konkreta exempel 

skall tas upp och bearbetas i undervisningen (Skolöverstyrelsen, 1969a; Skolöverstyrelsen 

1980; Skolverket, 2006; Skolverket 2011). I samtliga läroplaner har det laborativa arbetet en 
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viktig plats medan läroboken endast nämns som något som eleverna skall ha tillgång till och 

kunna arbeta i självständigt, repetera nyförvärvade kunskaper. Vilka kunskaper eleven skall 

besitta efter genomförd utbildning i årskurs tre och tidigare årskurs fem är inte lika tydligt 

gällande division. I kursplanen från 1969 går det att läsa om värdet av att tidigt 

uppmärksamma eleverna på sambandet mellan de fyra räknesätten och att laborativt material 

bör användas vid behandling av de flesta delmoment inom matematiken såsom division 

((Skolöverstyrelsen, 1969a). I kommentarmaterialet för samma period betonas de kunskaper 

eleven skall uppnå i årskurs tre till att eleven efter laborativt arbete skall kunna använda rutnät 

som stöd vid beräkning av divisionsuppgifter och känna till sambandet mellan multiplikation 

och division och därmed kunna utföra uppgifter som belyser detta samband 

(Skolöverstyrelsen, 1969b). Uttryck som eleven skall ha stiftat bekantskap med gällande 

division enligt kommentarmaterialet 1969 är ”hälften av”, ”tredjedelen av” och så vidare 

(Skolöverstyrelsen, 1969b). I kursplanen från 1980 så fortsätter fokus att ligga på 

förankringen i elevernas vardag, med betoning på elevernas färdigheter inom de olika 

räknesätten och hur de bygger på varandra (Skolöverstyrelsen, 1980). Skolöverstyrelsen 

(1980) menar att denna färdighet är av yttersta vikt vid problemlösning med vardaglig 

förankring. Efter genomförd lågstadieundervisning skall eleverna ha kommit i kontakt med 

begreppen multiplikation och division och dessa tabeller skall ha övats (Skolöverstyrelsen, 

1980). 

I början på 90-talet kom en ny läro- och kursplan för grundskolan som lämnade utrymme för 

fritt tolkande. Här ligger framför allt problemlösning i fokus och det finns mål att sträva mot 

inom de olika områdena. Efter genomförd undervisning ska eleven kunna använda begreppet 

division och ha förståelse för hur det används (Skolverket, 2006). 

I den nuvarande kursplanen Lgr11 ligger fokus på att ge eleverna de förutsättningar som krävs 

för att utveckla matematiska färdigheter och förståelse för matematiska begrepp (Skolverket, 

2011). Att använda och förstå matematiska begrepp samt deras inbördes samband är 

genomgående för de granskade kursplanerna. Det innehåll som skall bearbetas i 

undervisningen och som eleverna skall behärska i slutet av årskurs tre är tals uppdelning, ”del 

av helhet och del av antal” vilket går att härleda till division samt ”de fyra räknesättens 

egenskaper och samband” och hur dessa kan användas i olika situationer (Skolverket, 2011. 

s.63). I kunskapskraven tydliggörs vissa av dessa delar, eleven ”skall kunna beskriva 

begreppens egenskaper med hjälp av” laborativt material eller med illustrationer vilket går att 

härleda till begreppet och räknesättet division (Skolverket, 2011. s.67). Eleven skall dessutom 
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kunna välja och utföra huvudberäkningar inom samtliga räknesätt inom talområdet 0–20 och 

enklare beräkningar i ett vidgat talområde. 

 

   



13 

 

4  TEORI 

 

I denna studie används samma teori som metod. Den teori som används är en textanalys även 

kallat innehållsanalys. Textanalys består av två begrepp, text och analys. Ordet text kommer 

från det latinska ordet textus och betyder vävnad och sammanhang medan analys kommer 

från det grekiska ordet lysis som betyder lösning eller uppdelning (Nationalencyklopedin, 

2017a; Nationalencyklopedin, 2017b ). Teorin ligger som grund till metoden som är två olika 

synsätt på text och innehållsanalys. Valet av teorin föll sig naturligt då den data som ska 

analyseras för att besvara syftet och forskningsfrågorna är läromedel. En definition av 

begreppet text- och innehållsanalys är att textanalys är en kvalitativ analys som innebär en 

djupare teoretisk granskning medan en innehållsanalys studerar texten ur en kvantitativ vinkel 

med hjälp av ett siffervärde (Stukát, 2011). Vi läser texter på olika vis (Axinge, 2012). Ett 

recept läses på ett vis medan en skönlitterärbok läses på ett annat. T.ex. finns alla 

beståndsdelar med i ett recept med exakta måttenheter och ingredienser. På liknande sätt är 

läroboken uppbyggd. I läroboken möter eleven uppgifter enligt en viss struktur som är 

återkommande för det ämnesområdet. T.ex består oftast en division av Täljare och Nämnare 

medan kvoten efterfrågas. I en skönlitterärtext behöver läsaren ibland läsa mellan raderna. 

T.ex Nisse cyklade omkull och har nu ett hål på knät. Som läsare tolkas texten och 

information läggs till i tomrummet. T.ex. Hålet uppstod genom att Nisse föll i marken när han 

cyklade omkull. Jag kommer i studien använda mig av en Efferent lässtil som innebär att 

texten läses objektivt för att få en klar bild av textens struktur (ibid). Det finns en viss distans 

till texten och inga värderingar läggs vid tolkningen av det lästa (ibid). 

Som stöd i analysen används tidigare forskning som lyfter divisionsaspekterna och vad de 

innebär på ett sätt som går att använda i analysen. Fritz Wigforss (1957) var lektor i 

matematik, pedagogik och psykologi under 1900-talet, men är mest känd för sitt författarskap 

och utformandet av standard- och mognadsprov. I den här studien diskuteras hans tankar inom 

division och ger en inblick i räknesättets historia, tillsammans med det Dagmar Neuman 

(1999) lyfter om räknesättet i sin divisionsstudie. Vidare används vetenskapliga artiklar och 

kurslitteratur för att få en övergripande bild av divisionsaspekterna och vad de innebär. 

Madeleine Löwing (2008) är filosofie doktor i matematikämnets didaktik och har skrivit ett 

flertal matematikdidaktiska kursböcker och är den som utvecklade det nationella 

diagnosverktyget Diamantdiagnoserna som används för att kartlägga elevers matematiska 
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kunskaper. Wiggo Kilborn (2007) var tidigare lektor i matematikdidaktik och har själv och 

tillsammans med Madeleine Löwing skrivit böcker inom matematikdidaktik. I den här studien 

används deras definition av innehållsdivision och delningsdivision tillsammans med de 

definitioner som Alistair McIntosh (2010), Fritz Wigforss (1957), Eirini Matalliotaki (2012) 

och Roche & Clarke (2012) ger för att få en definition som är så tydlig och valid som möjligt. 

Dessa definitioner används sedan i analysen av de fem läromedel som är utgivna mellan 1970 

och 2017, för att kategorisera uppgifterna utifrån de två divisionsaspekterna.  
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5  METOD 

 

Teorin låg som grund till metoden vilket gjorde att de metoder som användes i studien var 

kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys, vilka definieras nedan. Dessa två 

metoder används främst vid insamling av data vilket sedan analyserades med en komparativ 

läromedelsanalys.  

 

5.1  KVANTITATIV   INNEHÅLLSANALYS  

Den kvantitativa innehållsanalysen består av två begrepp, kvantitativ och innehållsanalys. En 

innehållsanalys är en analys som bearbetar och granskar ett skrivet material, i detta fall 

läromedel. En kvantitativ innehållsanalys är en innehållsanalys med kvantitativ inriktning, 

vilket innebär att studien innehåller jämförbara uppgifter som kan uttryckas och analyseras 

med siffror (Esaiasson et al., 2012. s.197).  

En fördel med den kvantitativa innehållsanalysen är det mekaniska räknandet. Genom att 

använda mekaniskt räknande kan man snabbt gå igenom en större mängd data med fokus på 

förekomsten av några enkla innehållskategorier (Esaiasson et al., 2012). Exempel på 

innehållskategorier som det går att räkna sig till är: ”Hur ofta, av vem och med vilka 

variationer i tid och rum används ord som till exempel frihet, jämlikhet, familj och 

samförstånd i den politiska debatten” (Esaiasson et al., 2012. s.198). I denna studie kommer 

fokuset istället ligga på ett antal matematiska begrepp och deras förekomst i de representerade 

läroböckerna.  

Denna metod är tänkt att användas vid besvarande av forskningsfråga ett och tre som båda går 

att analysera och presentera med hjälp av siffror. Forskningsfråga ett är formulerad för att 

undersöka hur stor del av läroboken som behandlar divisionens två aspekter, vilket går att 

koppla till tanken bakom den kvantitativa innehållsanalysen. Här kommer läromedlet att 

analyseras utifrån ett antal aspekter, för att ge en tydlig överblick i hur respektive inriktning 

behandlats genom åren. Forskningsfråga tre efterfrågar om instruktionerna i lärarhandledning 

och lärobok förändrats under fem decennier. Genom användning av en kvantitativ 

innehållsanalys går det att utforma ett verktyg med ett antal innehållskategorier och granska 

bland annat begrepp som räknas för att ge en inblick i vilka begrepp som använts i läromedel 

över tid.  
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5.2  KVALITATIV  TEXTANALYS  

Den kvalitativa textanalysen handlar om att tolka texten på djupet och till skillnad från den 

kvantitativa innehållsanalysen inte om att mäta eller räkna. Genom tolkning av insamlad data 

synliggörs textens budskap (Esaiasson et al., 2012). Den kvalitativa textanalysen handlar om 

att besvara de frågor man ställt till texten med texten som stöd. För att kunna göra detta läses 

texten flera gånger både snabbt och överskådligt och långsamt och reflekterande (Esaiasson et 

al., 2012).  

Den kvalitativa textanalysen används för att besvara forskningsfråga två, som handlar om hur 

uppgifterna formulerats gällande de två divisionsaspekterna i läroboken och forskningsfråga 

tre som berör divisionens föränderlighet vad gäller instruktioner i läromedlet. Utgångspunkten 

i den kvalitativa textanalysen är definitioner av delningsdivision och innehållsdivision från 

tidigare forskning samt ett antal frågeställningar som ställs till texten. 

 

5.3  KOMPARATIV  LÄROMEDELSANALYS  

Vid en komparativ innehållsanalys jämförs insamlad data där likheter och skillnader lyfts 

fram (Stukat, 2011). Den här studien kommer ha en beskrivande och förklarande 

innehållsanalys där i första hand innehållet studeras utifrån de likheter och skillnader som går 

att finna i respektive lärobok (Esaiasson et al., 2012). Men den ska också försöka vara 

beskrivande på så vis att de eventuella skillnaderna mellan läroböckerna beskrivs genom att 

de kopplas till de läroplaner och kursplaner som funnits gällande matematik de senaste fem 

decennierna. Den komparativa läromedelsanalysen används i analys och diskussion där 

likheter och skillnader i de granskade läromedlen belysts kopplat till forskningsfrågor, resultat 

och tidigare forskning.  

 

5.4  URVAL  

Urvalet av läromedel i matematik för årskurs tre gjordes först genom intervju med personer 

om vilken lärobok de hade i årskurs tre och vilket år de gick den årskursen. Utifrån det 

besöktes universitetsbiblioteket och det läromedelsförråd som finns att tillgå. Nedan i tabell 1 

går det att avläsa vilka kategorier som ingår i urvalsmallen. Exempel 1, Modern matematik 3a 
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är en lärobok som granskats i studien medan exempel 2, Hej matematik Abborre valdes bort 

då det inte tydligt framgick om den är anpassad utifrån läroplanen. 

 

Tabell 1. Exempel på hur urvalet gick till och vilka kategorier som ingick i urvalsmallen 

Läromedel Utgivningsår Anpassad till vilken 
läroplan? 

Hur många sidor 
division? 

Finns 
lärarhandledning? 

Årskurs 

1 Modern 
matematik 3a 

1971 Lgr69 9/72 Ja 3 

2 Hej matematik 
Abborre 

1972 Framgår ej men 
finns färdighetskrav 

5/38 Ja 3 

 

För att begränsa urvalet av de läroböcker som ingick i studien sattes två riktlinjer upp. De 

läroböcker som granskats är grundböcker och utgår från respektive läroplan. Under de senaste 

femtio åren har det förekommit fyra läroplaner och det innebär att de läromedel som granskats 

under 90-talet och 00-talet faller inom samma läroplan. Det sker eftersom det under de senaste 

50 åren förekommit fyra olika läroplaner och inte fem. Då syftet var att ge en inblick i hur 

läromedlen lyfter de två tankegångarna i division under de senaste fem decennierna blev 

utfallet att två läromedel är utformade enligt samma läroplan. För att begränsa urvalet av 

läroböcker ingick endast de som är anpassade till läroplanen, då datainsamlingen annars haft 

för stort omfång. Samma sak gäller valet av grundbok och lärarhandledning då dessa är de 

böcker som går att återfinna i de flesta klassrum. Övriga böcker i läromedelspaketen som 

träningssbok, läxbok och provbok faller därmed bort ur denna studie. För att besvara 

forskningsfråga tre ingick lärarhandledningen i studien för att ge information om vad läraren 

skall informera eleverna om inför arbete i läroboken. Som syftet indikerar granskades endast 

ett urval av läromedel i årskurs tre för att studien skall bli hanterbar. Det innebär i detta 

sammanhang två läroböcker per läromedel och årtionde. Då fokuset i studien är de olika 

uppfattningar som finns inom division, valdes övriga delar inom division bort i 

urvalsprocessen. 
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Figur 5 Exempel på hur sida 118 i Talriket F 
tolkas och bokförs. 

De fem läromedel som granskas är: 

 Modern matematik 3A och 3B 1971 

 Nya Min matematik 3G och 3Ö 1987 

 Talriket E och F  1993/1994 

 Matte Direkt Safari 3A och 3B 2007 

 Prima matematik 3A och 3B 2014 

 

5.5  ANALYSMETOD  

Datainsamlingen har genomförts genom en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ 

textanalys. Den kvantitativa innehållsanalysen användes vid besvarandet av forskningsfråga 

ett som lyder; Hur stor andel av de analyserade läroböckerna består av division och respektive 

aspekt? För att besvara första delen av forskningsfråga ett gällande hur stor andel av 

läroboken som består av division, räknades alla uppgifter i vardera lärobok för att få ut 

helheten. Därför utformas ett Excel-ark där all numerisk data samlas för att sedan tolkas. 

Utifrån varje lärobok gjordes en tolkning av hur uppgifterna skulle räknas. Därefter räknades 

uppgifterna och data fördes in i Excel som är uppbyggt på samma vis som Tabell 4. Nedan 

(Figur 5) ges ett exempel på hur sida 118 i Talriket F tolkades.  
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Här valde jag att tolka varje ruta som en individuell uppgift vilket innebär att sida 118 

innehåller åtta uppgifter totalt. Siffran åtta fördes in i tabellen under kolumn två med rubriken 

Totalt antal uppgifter och i raden för Talriket F. Efterföljande sida tolkades, räknades och 

antalet uppgifter adderades med föregående sidor. Så fortsatte tolkningen av uppgifterna och 

data för respektive lärobok fördes in och räknades samman. När samtliga uppgifter i 

läromedlet räknats upprepades processen, då genom en granskning av vilka uppgifter som är 

divisionsuppgifter. De uppgifterna räknades i sin tur ihop och fördes in i kolumn tre med 

rubriken Antal divisionsuppgifter. Därefter granskades textuppgifterna för division enligt 

samma princip som tidigare och data fördes in i tabellen under rubriken Antal textuppgifter 

division.  

För att besvara den andra delen i forskningsfråga ett angående andelen av respektive 

divisionsaspekt, användes den kvalitativa textanalysen där textuppgifterna tolkas och 

kategoriseras som delningsdivision och innehållsdivision. Den kvalitativa textanalysen 

används för att besvara forskningsfråga två och tre samt slutdelen av forskningsfråga ett. 

Forskningsfråga två och tre lyder; Hur är de skriftliga uppgifterna formulerade gällande de 

två divisionsaspekterna i läroboken? Och Har instruktionerna i lärarhandledning och 

lärobok förändrats över tid? För att besvara forskningsfråga två och tre skapades ett Excel-

ark med sju kolumner med rubrikerna Begrepp inom division, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 

och summa begrepp. Underrubriker i den första kolumnen blev Delningsdivision och 

Innehållsdivision då det är studiens fokus. Vid granskning av läromedlets textuppgifter 

framkom ett antal formuleringar och begrepp som sorterades in under rätt divisionsaspekt och 

årtionde. För att kunna sortera uppgifterna utifrån divisionsaspekterna undersöks vad som 

efterfrågas, om kvoten ger delarnas antal sorterades de som innehållsdivision medan en kvot 

som efterfrågar delarnas storlek sorteras som delningsdivision.  

Exempel ur Nya Min matematik 3G 1986 s.157 

Hur många nallar kan man köpa för 210kr? En nalle kostar 70kr. 

210kr / 70kr= 3st 

Det som efterfrågas är hur många gånger 70kr kan plockas från 210kr vilket stämmer in på 

tankegången bakom innehållsdivision. Med andra ord, vi känner till det hela och delarnas 
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storlek och det som efterfrågas är delarnas antal. Därmed sorteras formuleringen ”Hur många 

kan man köpa” in under rubriken innehållsdivision och en etta placeras i kolumn tre då 

exemplet kommer ur läromedlet från 1980-talet, se tabell 2. Samtliga textuppgifter granskas 

enligt denna princip och nya formuleringar skrivs in i tabellen och hur många gånger 

formuleringen återkommer.  

 

Tabell 2 Exempel på hur Excelarket kan utformas vid analys 

Begrepp inom division 1970 1980 1990 2000 2010 Summa 
begrepp 

Delningsdivision       

Hur många var       

       

Innehållsdivision       

Hur många kan man köpa  1    1 

       

 

När textuppgifterna sorteras utifrån divisionsaspekt märks de ut med notislappar för att sedan 

räknas samman för att ge ett resultat av antalet uppgifter inom delningsdivision och 

innehållsdivision läroboken innehåller.  

Den kvalitativa delen är hur uppgifterna tolkas utifrån formulering och hur de sorteras in 

under respektive divisionsaspekt. Som stöd i textanalysen användes ett antal frågeställningar 

(se tabell 3) som ställdes till texten och sedan besvarades med hjälp av texten, vilket stämmer 

överens med hur Esaiasson et al (2012) menar att en kvalitativ textanalys genomförs. De 

frågeställningar som användes vid analysen presenteras i tabell 3 och används för att besvara 

forskningsfrågorna samtidigt som de ligger som grund till den komparativa analysen i analys 

och diskussion. 

 

Tabell 3. Frågeställningar till läroboken vid kvalitativ textanalys 

1 Särskiljs de båda uppfattningarna i läromedlet? Är båda representerade? 

2 Bearbetas båda tankegångarna i samtliga läromedel under samtliga årtionden? 

3 När i läromedlet bearbetas division? 

4 Återkopplar läroboken till division vid övrigt arbete? 
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Samtidigt som den granskningen sker görs en kvantitativ innehållsanalys genom att räkna 

förekomsten av formuleringarna. Det gör att båda metoderna är ständigt närvarande vid 

datainsamling och analys. Resultatet sätts sedan i relation till varandra med en komparativ 

metod. Där likheter och skillnader som uppdagats under granskningens gång belysts. Under 

resultat presenteras det som framkommit vid analysen och resultatet lyfts sedan i 

diskussionsdelen där jämförelserna fortsätter och kopplas till tidigare forskning.  

 

5.6  FORSKNINGSETISKA  PRINCIPER  

Vetenskapsrådet belyser fyra allmänna huvudkrav att följa vid forskning. Dessa krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(vetenskapsrådet 2002).  

Informationskravet innebär att de som genomför forskningen skall informera de medverkande 

vad de ämnar göra och vilka krav som gäller. 

Det andra kravet är samtyckeskravet där samtycke från de medverkande krävs innan forskaren 

kan genomföra en forskning som berör dem. De medverkande har rätt att avbryta sin 

medverkan när helst hen så önskar. 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet som vetenskapsrådet lyfter och innebär att allt 

insamlat material skall avkodas och förvaras på så vis att inga obehöriga kan komma över 

känslig information som kan påverka de medverkande negativt. 

Det sista kravet är nyttjandekravet som innebär att insamlad data om enskilda personer endast 

får användas i syfte för forskningsändamålet.  

Jag har läst in mig på ovanstående krav och har tagit ställning till att studien inte omfattas av 

ovanstående krav då det inte förekommer informanter eller känslig information, då denna 

studie är en textanalys där ingående texter finns att tillgå för allmänheten. I urvalet nämns 

däremot att jag intervjuat personer för att få en bild av vanligt förekommande läromedel i 

årskurs tre de senaste fem decennierna. Den information som framkom där är inget som går 

att koppla till enskilda individer då endast lärobokens namn och årtionde finns representerat. 

Vid intervjun tog jag däremot hänsyn till informationskravet och informerade informanterna 

om syftet med intervjun och hur materialet skulle användas. 
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6  RESULTAT  OCH  ANALYS 

 

I följande kapitel besvaras forskningsfrågorna var för sig med det resultat som framkommit 

vid läromedelsgranskningen. I analysen presenteras sedan läromedlet i den ordning de givits 

ut, från början av 1970-talet till slutet av 2010-talet. 

 

6.1  FORSKNINGSFRÅGA  1:  HUR  STOR  ANDEL  AV  DE  ANALYSERADE  LÄROBÖCKERNA  BESTÅR  AV  

DIVISION  OCH  RESPEKTIVE  ASPEKT?  

I tabell fyra nedan presenteras resultatet utifrån den kvalitativa och kvantitativa textanalysen. I 

tabellen framgår det hur stor andel av läromedlet som är division och hur stor del respektive 

divisionsaspekt tar. Där framgår också antalet uppgifter per aspekt och andelen uppgifter som 

inte kunnat kategoriseras till någon specifik divisionsaspekt. 

 

Tabell 4 Numerisk data kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys 

Läromedel 

 

 

 

Årtionde 

 

Andel 
division 
läromedel 

 

Innehållsdivision Delningsdivision Uppgifter av typen  

utan tydlig 
lösningsstrategi  

Antal 
uppgifter 

Andel i 
procent 

 

Antal 
uppgifter 

Andel i 
procent 

  

Modernmatematik 3a 
och 3b 1970 11,4% 

 

44 

 

 3,1% 37 2,6%

  

 5,7%

Nya min matematik 
3G och 3Ö 1980 11,4% 

 

50 

 

2,2% 66

 

3,0%

 

6,2%

Talriket E och F 1990 11,2% 

 

12 0,6% 61

 

3,0%

 

7,6%

Matte Direkt Safari 3a 
och 3b 2000 10,5% 

 

  — 40 3,1%  7,4%

Prima matematik 3a 
och 3b 2010 13,4% 

 

7 

 

0,6% 15

  

1,2% 11,6%

 

Efter genomförd textanalys visade det sig att det skett en minskning av uppgifter som tydligt 

går att koppla till divisionsaspekterna medan andelen division i läromedlet förblivit ungefär 

densamma. Med andra ord har uppgifter av typen   utan tydligt lösningsstrategi ökat medan 
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antalet textuppgifter minskat. Vidare går det att avläsa att delningsdivision är den aspekt som 

funnits representerad under samtliga årtionden medan innehållsdivision försvann under en 

period.  

 

 

Figur 6 Linjediagrammet visar hur respektive divisionsaspekt representerats med antalet uppgifter i de 

granskade läroböckerna 

 

I figur sex går det att avläsa hur respektive divisionsaspekt representerats utifrån antalet 

divisionsuppgifter i de granskade läroböckerna. Under 70-talet var divisionsaspekterna 

relativt jämnfördelade i antalet divisionsuppgifter, med högst förekomst av uppgifter inom 

innehållsdivision. Under 80-talet skedde det ett skifte av aspekterna och delningsdivision blev 

den mest representerade divisionsaspekten och är så än idag. Under 90-talet minskade antalet 

uppgifter som gick att kartlägga som antingen delningsdivision eller innehållsdivision och 

förekomsten av innehållsdivision blev näst intill obefintlig. I läromedlet från 00-talet 

förekommer det inga uppgifter av innehållskaraktär och antalet uppgifter inom 

delningsdivision fortsätter att minska. Under 10-talet finns båda divisionsaspekterna åter 

representerade om än i mindre grad än någonsin. Från 70-talets början till 10-talets slut har 

förekomsten av divisionsuppgifter halverats. Förhållandet mellan divisionsaspekterna är under 

70- och 10-tal ungefär densamma, med en skillnad på ca 7 uppgifter. För en tydligare bild av 

fördelningen av divisionsuppgifter i läroböckerna se bilaga. 
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Det som framkommit efter granskningen av samtliga läroböcker är att Ca 11% av läromedlet 

behandlar division i årskurs tre.  Denna procentsats är representativ för samtliga årtionden 

med en mindre variation, en minskning under 00-talet och en ökning under 10-talet. Vidare 

framgår det att delningsdivision är den divisionsaspekt som är vanligast förekommande de 

senaste fem decennierna. När det gäller innehållsdivision så har det varit en minskande trend i 

de granskade läroböckerna och saknades helt i läromedlet från 00-talet. Nu går det åter att 

finna uppgifter av innehållskaraktär i läromedlet som dessutom lyfter båda 

divisionsaspekterna i lärarhandledningen, mer om detta i analysen.  

 

6.2  FORSKNINGSFRÅGA  2:  HUR  ÄR  DE  SKRIFTLIGA  UPPGIFTERNA  FORMULERADE  GÄLLANDE  DE  

TVÅ  DIVISIONSASPEKTERNA   I  LÄROBOKEN?  

Den vanligaste formuleringen gällande division i de granskade läroböckerna är ”Hur många” 

som sedan följs av vidare instruktioner. Vid analysen av läroböckerna var det vid första 

anblick svårt att särskilja divisionsaspekterna från varandra när frågan inleddes med ”Hur 

många”, men genom att använda en kvalitativ textanalys har innehållet granskats på djupet 

vilket gav nedanstående resultat. 

 

 

Figur 7 Cirkeldiagrammet visar vilka formuleringar som var vanligast förekommande inom 

delningsdivision under 1971-2013  

35%

31%

17%
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7%

Formuleringar inom delningsdivision 1971‐2013

Hur många/mycket var/ får/ i
varje

Dela, fördela lika

1/2, 1/3, 1/4, halva, hälften

Hur mycket kostar/kostade/väger

Hur långt/lång
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I figur sju visas de formuleringar som används i samband med delningsdivision i de 

analyserade läroböckerna. Vid delningsdivision efterfrågas hur helheten kan fördelas mellan 

ett antal givna grupper, vilket ger en kvot som presenterar antalet i varje grupp. Kilborn 

(2007) menar på att delningsdivision besvarar frågan hur mycket, vilket är en storhet som bör 

ha enheten kronor, centimeter, liter osv efter det numeriska svaret. I cirkeldiagrammet 

framgår det att frasen ”Hur många” och ”Hur mycket” är återkommande i ett antal olika 

formuleringar, bland annat ”Hur många/mycket -var, -får, -i varje och Hur mycket 

kostar/kostade/väger” vilka tillsammans utgör 45% Vid analysen fördelades begreppen in i 

tretton olika kategorier som sedan slogs ihop till fem kategorier då ett flertal efterfrågade 

ungefär samma sak (se tabell 5). 

 

Tabell 5 Visar de 13 kategorier av formuleringar som förekom i läroboken 1971‐2013 

 
Begrepp inom Delningsdivision   1970  1980  1990  2000  2010 

Summan 
begrepp 

1  Hur många var  4  23  17  4  48 

2  Hur mycket/många i/får varje  5  1  21  2  29 

3  Delar/Delade lika, lika mycket var  14  10  27  23  6  80 

4  Fördela lika  1  1 

5  Hur många i en grupp  1  1 

6  Hur mycket/många får  2  35  1  38 

7  1/2 1/3 1/4 Hälften, mitt itu, halva  11  10  33  1  6  61 

8  Hur lång/långt  4  1  21  26 

9  Hur många (gick sönder)  1  1  2 

10  Lika många/långa/stora  3  15  8  2  28 

11  Hur mycket (kostar/kostade/väger)  1  12  19  1  33 

12  Hur många kvar  1  1  2 

13  Hur många blir  1  1 

 

Tabellen 5 visar de formuleringar som förekom i de olika läroböckerna. Här går det att se 

vilka formuleringar som var återkommande och vilka som är mer tidsbundna. Då det blev 

tretton olika kategorier med formuleringar valde jag att i analysen av data slå ihop 

formuleringar som efterfrågade samma kvot. Kategori 1, 2, 5, 6, 9, 12 och 13 slogs samman 
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till Hur många -var, -får, - i varje. Kategori 3, 4 och 10 slogs samman till Dela, fördela lika. 

Kategori 7, 8 och 11 förblev oförändrad då de inte passade in i någon av de övriga hopslagna 

kategorierna. De nya kategorierna visas i tabell 6 och är den data som representeras i 

cirkeldiagrammet i figur 7. 

 

Tabell 6 Sammanslagning av kategorier inom delningsdivision 

Delningsdivision hopslagna begrepp 

1970  1980  1990  2000  2010 
Summa 
begrepp 

1 
Hur många var/ får/ i varje  13  37  23  40  8  121 

2  Dela, fördela lika  18  10  42  31  8  109 

3  1/2, 1/3, 1/4, halva, hälften  11  10  33  1  6  61 

4  Hur långt/lång  4  1  21  0  0  26 

5  Hur mycket kostar/kostade/väger  1  12  19  1  0  33 

 

 

 

Figur 8 Cirkeldiagrammet visar vilka formuleringar som var vanligast förekommande inom 

innehållsdivision under 1971–2013 

 

Figur åtta redogör för de formuleringar som funnits med i de analyserade läromedlen för 

innehållsdivision. Vid innehållsdivision efterfrågas antalet gånger en förbestämd storlek kan 
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plockas ur en helhet. Kvoten påvisar ett antal grupper och den efterföljande enheten bör vara 

stycken eller gånger (Kilborn, 2007). Här framgår det tydlig att de två vanligaste 

formuleringarna inom innehållsdivision är ”hur många kan man köpa och till hur många 

räcker” vilka tillsammans motsvarar 81%. Vid analysen fördelades formuleringarna i åtta 

kategorier som sedan slogs ihop till fyra (se tabell 7 och 8).  

I tabell 7 går det att utläsa vilka formuleringar som användes i läroböckerna under fem 

decennier inom innehållsdivision.  

 

Tabell 7 Visar de åtta kategorier av formuleringar som förekom i läroboken 1971‐2013 

 
Begrepp inom Innehållsdivision  1970  1980  1990  2000  2010 

Summa 
begrepp 

1  Hur många kan man köpa  20  8  10  0  38 

2  Till hur många räcker  5  36  0  3  44 

3  Hur många påsar/stekar  1  2  0  1  4 

4  Delar upp/ut  3  0  3 

5  Hur många får man  1  0  1  2 

6  Hur många behöver man  4  0  1  5 

7  Hur mycket fick  1  0  1 

8  Hur många __ innehåller  0  4  4 

 

Precis som vid delningsdivision slog ett antal kategorier för att resultatet inte skulle bli 

spretigt. Vid denna hopslagning förblev kategori 1, 2 och 4 densamma medan kategori 3, 5, 6, 

7 och 8 slogs samman och bildade kategori 4 i tabell 8, Hur många -får, -behöver, -fick, -

innehåller. De nya kategorierna visas i tabell 8 och är den data som representeras i 

cirkeldiagrammet i figur 8. 
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Tabell 8 Sammanslagning av kategorier inom innehållsdivision 

Innehållsdivision hopslagna begrepp 
1970  1980  1990  2000  2010 

Summa 
begrepp 

1  Hur många kan man köpa  20  8  10  0  0  38 

2  Till hur många räcker  5  36  0  0  3  44 

3  Dela upp/ut  3          3 

4  Hur många får/behöver/fick/innehåller  2  5  2  0  7  16 

 

”Hur många” är den vanligaste formuleringen inom båda uppfattningarna av division men det 

är de efterföljande instruktioner som avgör om det är en innehålls- eller delningsdivision det 

är fråga om. Vid delningsdivision är det vanligt att efterföljande formuleringar/begrepp är var, 

får varje, i varje. Medan frågeställningar av innehållslig karaktär efterfrågar antalet man kan 

köpa, behöver eller något räcker till eller innehåller. Vid delningsdivision förekommer även 

formuleringar som dela, fördela lika, hur mycket, lika många, lika långa samt lika stora. 

Resultatet pekar på att variationen gällande begrepp och formuleringar är större vid 

delningsdivision än den är vid innehållsdivision.  

 

6.3  FORSKNINGSFRÅGA  3:  HAR  INSTRUKTIONERNA   I  LÄRARHANDLEDNING  OCH  LÄROBOK  

FÖRÄNDRATS  ÖVER  TID?  

Här presenteras det resultat som framkommit vid analysen av instruktionerna gällande 

division i lärobok och lärarhandledningen för höstterminen. Forskningsfrågan bröts ner i 

mindre delfrågor med alternativ och exempel för att komma åt kärnan i frågan (Se figur 9).   

 

Läromedlet för 70- och 10-tal ger läraren tydliga instruktioner om hur arbetet för vardera sida 

kan lägga upp. I de övriga lärarhandledningarna gäller majoriteten av instruktionerna förslag 

1. Hur ser instruktionerna ut i lärobok/lärarhandledning?  

a. De är tydliga och beskriver steg för steg.  

b. De ger korta instruktioner som lämnar tolkningsutrymme.  

c. De är korta eller inga instruktioner ges. 

2. Förekommer det några återkommande begrepp eller formuleringar? T.ex. Dividera, Lös 

divisionen, Skriv kvoten 

Figur 9 Delfrågor som användes vid läromedelsgranskning 
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på varierat arbetssätt parallellt med läroboken, medan övrigt arbete lämnas att tolkas lite 

friare. Vidare har det inte framkommit några återkommande begrepp under den granskade 

tidsperioden. T.ex lyfts begreppen täljare, nämnare och kvot under 70- och 10-tal och saknas i 

lärarhandledning och lärobok under 80-, 90-, och 00-talet. De instruktioner som finns i 

läroboken för eleven är kort, oftast en uppmaning till något t.ex. Dela lika, skriv svaret eller 

skriv kvoten.  

6.4  KOMPARATIV  ANALYS  AV  LÄROMEDEL  

I analysen av resultatet används en komparativ metod. Här ställs resultatet i relation till 

varandra och likheter och skillnader belyses. Som stöd används frågeställningarna i Tabell 3 

(se figur 10). 

 

6.4.1  MODERN  MATEMATIK  3A  OCH  3B  

 

I Modern matematik 3a och 3b gick det att se en jämn fördelning mellan uppfattningarna som 

finns inom division. I 3a presenteras division i mitten av boken och återkommer sedan med 

repetitioner boken ut. I 3b återkopplar läromedelsförfattaren till division tidigt i boken, sedan 

förekommer det två kapitel med fokus på division, ett i mitten och ett i slutet av läroboken. 

Vikten att repetera och återgå till ett tidigare moment är helt enligt det som står i Lgr 69. I 

lärarhandledning för Modern matematik 3a går författaren igenom att det är viktigt för läraren 

att känna till de två tankegångarna som finns gällande division. Vidare förklarar författaren att 

undervisningen inte skall dra en gräns mellan dessa tankegångar eller att eleverna ska kunna 

redovisa skillnaden utan att det är läraren som bör känna till detta för att kunna ge konkreta 

exempel av olika slag. Författaren nämner aldrig divisionsaspekterna vid namn men ger 

följande exempel:  

Tabell 3. Frågeställningar till läroboken vid kvalitativ textanalys 

1 Särskiljs de båda uppfattningarna i läromedlet? Är båda representerade? 

2 Bearbetas båda tankegångarna i samtliga läromedel under samtliga årtionden? 

3 När i läromedlet bearbetas division? 

4 Återkopplar läroboken till division vid övrigt arbete? 

Figur 10 Frågeställningar som användes för att besvara forskningsfråga 3 
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1. Man vet delarnas storlek och ska ta reda på delarnas antal. 

2. Man vet delarnas antal och ska ta reda på delarnas storlek. 

Gudrun Malmer 1971 s.41 

Det första exemplet blir utifrån Wigforss (1957) definition gällande det hela, delarnas antal 

och delarnas storlek en innehållsdivision medan den andra blir delningsdivision. Vidare 

menar Malmer (1971) att vid uppdelning av en mängd i två-, tre-, fyramängder etc. så 

används innehållsdivision som lösningsstrategi medan uppdelning av en mängd i ett antal 

delar såsom hälften, tredjedel, fjärdedel etc. indikerar på användande av delningsdivision. 

I detta läromedel ger författaren både lärare och elever tydliga instruktioner gällande vilka 

begrepp som skall användas, hur divisionen utläses och förslag på arbete med plockmaterial 

parallellt med arbetet i läroboken. Begrepp som används är: division, täljare, nämnare, kvot, 

bråkstreck, element, delmängd, dividera, hälften, halv och delar. I slutet av både 

lärarhandledning och lärobok finns en matematisk ordlista för att främja det matematiska 

språket i klassrummet så att båda parter använder den korrekta terminologin och minimerar 

missförstånd (Malmer, 1971). 

 

6.4.2  NYA  MIN  MATEMATIK  3G  OCH  3Ö  

 

Nya min matematik är det läromedel som representerar 80-talet och är utformat enligt Lgr 80. 

Det är de läromedel som skiljer sig mest från övriga läromedel genom att eleverna arbetar 

med båda böckerna parallellt över höst- och vårtermin. Detta medförde att det är en grundbok 

och en övningsbok som granskats vilket skiljer sig från övriga decennier där endast 

grundböckerna granskas. Men då övningsboken är tänkt att användas parallellt med 

grundboken och det endast förekommer en grundbok över båda terminerna togs den med i 

studien för att resultatet skulle bli så representativt mot övriga decennier som möjligt. I 

övningsboken förekommer inga textuppgifter eller instruktioner. Ungefär en tredjedel in i 

läromedlet kommer eleverna i kontakt med division vilket sedan återkommer regelbundet där 

båda uppfattningarna representeras och hålls isär med olika formuleringar och sidor. Lgr80 

lyfter vikten av att behärska varje delmoment innan fortsatt arbete sker och precis som i Lgr69 

lyfts vikten av repetition, då främst inom aritmetik då räknesätten bygger på varandra. I 
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lärarhandledningen för Nya Min matematik tar läromedelsförfattarna upp något de kallar för 

divisionens två ansikten. Vidare instruerar de läsaren att den första sidan med division 

bearbetar delningsdivision medan den andra behandlar innehållsdivision, detta upplägg 

upprepas regelbundet i boken. Därefter lyfts vikten av att känna till de båda tankegångarna 

gällande division samtidigt som de belyser den multiplikationstanke som förenar de båda 

divisionsstrategierna. Författarna tydliggör på så vis sambandet mellan division och 

multiplikation och föreslår denna tankegång som ett hjälpmedel för eleverna vid sitt arbete, 

vilket är helt i enlighet med det Neuman (1999), Löwing (2008) och Wigforss (1957) menar 

är gynnsamt vid inlärningen. De instruktioner som finns gällande division i 

lärarhandledningen är vilka sidor som behandlar division samt att det är tabellträning. I 

läroboken finns en frågeställning överst på sidan som indikerar vilken tankegång inom 

division som skall användas, ”Hur mycket får var och en?” (Delningsdivision) samt ”Hur 

många räcker det till?” (Innehållsdivision), alternativt texten dividera. I detta läromedel går 

det inte att se några specifika begrepp eller instruktioner gällande division.  

 

6.4.3  TALRIKET  E  OCH  F  

 

Talriket är det första läromedlet i denna studie som är anpassat till Lpo94 och representerar 

läromedel under 90-talet. Här syns det tydligt hur uppgifter inom innehållsdivision blir allt 

ovanligare. I E boken förekommer det 9 uppgifter som går att koppla till division av totalt 

1253 uppgifter i läroboken. I F boken är antalet divisionsuppgifter högre och division 

bearbetas på ett flertal sidor i läroboken. Lärarhandledningen för läroböckerna Talriket E och 

F är gemensam och jag har därför valt att granska vad som nämns gällande division i hela 

lärarhandledningen. När det gäller följande läromedel så behandlas division i huvudsak i F-

boken, det vill säga den lärobok som används på vårterminen. Eleverna ska enligt 

lärarhandledningen ha arbetat med division i årskurs två under vårterminen, det huvudsakliga 

arbetet med divisionstabellen återkommer sedan i läroboken för vårterminen i årskurs tre. I 

lärarhandledningen framkommer det att eleverna sedan tidigare arbetat med likadelning och 

vid arbetet under vårterminen i årskurs tre ligger fokus på hur division tecknas. Vidare ger 

läromedelsförfattarna förslag på varierade arbetssätt med division som hjälper eleverna få en 

djupare förståelse för divisionsbegreppet samt dess samband med multiplikation. Likadelning 

är ett annat namn för delningsdivision och är den enda av de två divisionsaspekterna som 
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benämns i lärarhandledningen. Det begrepp som används i läroboken är ”dividerat med” och 

de instruktioner som förekommer är ”Läs, tänk, rita, räkna och skriv”. I lärarhandledningen 

förekommer det ibland tydligare instruktioner av hur eleverna skall arbeta med division i 

boken, men främst gäller de instruktioner som uppges för laborativt arbete med plockmaterial. 

 

6.4.4  MATTE  DIREKT  SAFARI  3A  OCH  3B  

 

Matte Direkt Safari är det andra läromedlet som är anpassat till Lpo 94 och representerar 

läromedel under 00-talet. Här går det att se en fortsatt minskning av mängden division i 

läromedel. Matte Direkt Safari 3a och 3b är också det enda läromedel som helt saknar 

uppgifter inom innehållsdivision.  I detta läromedel arbetar eleverna endast med division i 

slutet av läroboken och ingen återkoppling till division görs i övriga delar. Vid introducering 

av division i läroboken tar läromedelsförfattarna Pernilla Flack och Margareta Picetti (2007a) 

upp att det finns två aspekter av division och att de valt att använda delningsdivision i denna 

lärobok. Vidare finns instruktioner hur division kan introduceras genom laborativt arbete med 

plockmaterial innan eleverna arbetar med läroboken. Sambandet mellan division och 

multiplikation är ett återkommande inslag i läromedlet och eleverna erbjuds ett antal verktyg 

för att se sambandet tydligt både genom att arbeta med konkret plockmaterial och genom 

bilder i läroboken. Ett nytt inslag i läroboken, jämfört med tidigare decennier, är att målet 

med varje uppslag eller kapitel tydligt lyfts fram för eleverna så de vet vad som tränas och vad 

som skall uppnås. Vid granskning framkom inga specifika begrepp eller instruktioner utan det 

som var återkommande var fraser som dela lika och skriv svaret.  

 

6.4.5  PRIMA  MATEMATIK  3A  OCH  3B  

 

Prima matematik är det läromedel som representerar 10-talet och är anpassat till Lgr 11 och 

de kunskapskrav som finns för årskurs tre. I detta läromedel representeras åter igen båda 

uppfattningarna inom division och mängden division i läromedlet är högre än de tidigare 

decennierna. Det som går att se är att delningsdivision fortfarande tar större utrymme än 

innehållsdivision och att procentsatsen är densamma som under 90-talet. Däremot så har 
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andelen uppgifter inom delningsdivision minskat avsevärt jämfört med tidigare läromedel. 

Förklaringen som jag funnit till detta är att läromedlet innehåller färre textuppgifter och fler 

uppgifter som endast efterfrågar kvoten och inte vad kvoten anger. Något som skiljer detta 

läromedel från övriga i denna studie är att division presenteras i början av läromedlet och 

sedan återkommer under hela terminen. Precis som Talriket har Prima matematik en 

gemensam lärarhandledning för båda läroböckerna vilket medför en granskning av hela 

lärarhandledningen. I lärarhandledningen belyser läromedelsförfattaren Åsa Brorsson (2011) 

de två divisionsaspekterna, delningsdivision och innehållsdivision och menar på att de kan 

uppfattas som två olika tankeformer som ger samma kvot. Vidare ger hon exempel inom båda 

aspekterna och när det kan vara lämpligt att använda respektive tankeform. Hon menar på att 

vid uppgiften  är det en fördel att använda delningsdivision som delar talet i två lika stora 

delar (Brorsson, 2011). Vid divisionen  är det lämpligare att använda innehållsdivision och 

ställa frågan hur många gånger ryms 50 i 100 istället för att fördela 100 i 50 lika stora delar. 

Senare i lärarhandledningen tar Brorsson (2011) åter upp fördelen att kunna växla mellan 

delningsdivision och innehållsdivision, då i relation till de ingående talen i uppgiften. Som 

exempel används uppgifterna  och . Vid divisionen  används delningsdivision och det 

som efterfrågas är hälften av fjorton, vilket kan fördelas i två lika delar. Vid  ska istället 

innehållsdivision användas då Brorson (2011) anser att det är lämpligare att tänka hur många 

sjuor ryms i fjorton, än att fördela fjorton i sju högar. Om det här sättet att tänka appliceras i 

de granskade läromedlen skulle fördelningen mellan delningsdivision och innehållsdivision 

förmodligen bli en annan. Det tankesätt Brorsson (2011) använder är inte helt olikt det 

McIntosh (2010) lyfter. Han menar på att   beräknas med delningsdivision då nämnaren är 

liten och antalet grupper vid fördelningen blir hanterbar, medan  skall beräknas med 

innehållsdivision och därmed upprepad subtraktion istället för att fördela täljaren i fyrtio 

grupper.  Lärarhandledningen ger tydliga instruktioner gällande respektive sida i läroboken 

och erbjuder samtidigt andra arbetssätt att kombinera undervisningen med. Repetition av 

nyförvärvad kunskap är ett återkommande inslag i läromedlet och precis som i Matte Direkt 

Safari lyfter Brorsson målet med kapitlet i läroboken så eleverna vet vad som förväntas. I 

läroboken är instruktionerna korta vilket kompletteras av instruktionerna som finns i 

lärarhandledningen. Vanligt förekommande begrepp i läroboken är täljare, nämnare, kvot och 

division/en samt frasen skriv kvoten. 
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6.4.6  SAMMANFATTNING  AV  ANALYS  

 

Analysen visar att i de fall som båda divisionsaspekterna finns representerade särskiljs de 

ytterst sällan. Under 80-talet i Nya min matematik är det en tydlig tudelning medan övriga 

läromedel inte gör någon större skillnad mellan dem. I regel bearbetas båda divisionens 

tankegångar, om än i varierad grad och aldrig tydligt uttalat. När i läromedlet som division 

bearbetas är varierande. Under 70-talet var det i mitten av läroboken med återkommande 

inslag boken ut. Under 80-talet introducerades division ungefär en tredjedel in i boken och 

återkom sedan regelbundet. 90-talets lärobok Talriket skiljer sig från de andra böckerna 

genom att division främst behandlas i boken för vårterminen och endast i de kapitel som 

behandlar division. Matte Direkt Safari som representerar 00-talet behandlar division i slutet 

av varje lärobok, ingen repetition i övriga delar. Slutligen Prima matematik som representerar 

10-talet. Analysen visade att division ofta behandlas i bokens slut vilket får detta läromedel att 

sticka ut. Här introduceras nämligen division i första kapitlet av läroboken. Repetition sker 

sedan läroboken ut i likhet med läroböckerna från 70- och 80-tal. 
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7  DISKUSSION 

Löwing (2008) menar på att division är det svåraste räknesättet. Samtidigt anser Löwing och 

Kilborn det motsatta (Löwing & Kilborn, 2003; Kilborn, 2007). Delningsdivision är den del 

som anses vara enklast medan innehållsdivision och algoritmerna är de svåra sidorna av 

division. Här tror jag att stora delar av svårigheterna hänger kvar sedan tiden då division var 

uppdelat som två räknesätt. Malmer (2014) lyfter att divisionens uppdelning berodde på att 

division hade två olika lösningsstrategier vilket tidigare var ett nytt sätt att tänka. Vidare går 

hon in på att vi idag känner till att varje räknesätt har ett antal olika lösningsstrategier, vilket 

gör att delningsdivision och innehållsdivision inte bör uppfattas som två separata räknesätt 

utan som två lösningsstrategier, tudelning och upprepad subtraktion (ibid). 

 

Syftet med studien är att ge en inblick i hur delningsdivision och innehållsdivision belysts i 

läromedel under en period på 50år. Resultatet visar på att ca 6% av läromedlet till en början 

representerade de båda aspekterna. Nu har procentsatsen minskat till ungefär hälften medan 

den totala mängden division i läromedlet är ungefär densamma om inte lite högre. Den 

förändring som går att se har ingen tydlig koppling till bytet av läro- och kursplaner utan 

förfaller sig så genom att mängden textuppgifter minskat över tid. Lärarhandledningen blir allt 

tydligare med hur arbetet i läroboken kan utföras och instruktionerna i läroboken blir kortare 

och uppmanade. Det finns forskning som visar på att bristande läsförståelse skapar 

matematiska svårigheter (Malmer, 2002). Kanske är det orsaken till att texten i läroboken blir 

kortare och textuppgifterna färre. Ytterligare några skillnader som uppdagats vid analysen är 

att de tydliga faktarutor med instruktioner som gick att finna i läromedlet från 1971 förändrats 

i de senare decenniernas läroböcker till korta instruktioner som inte tillför speciellt mycket 

information.  

I lärarhandledningen belyses divisionsaspekterna i olika hög grad. Under 70-talet nämns båda 

uppfattningarna, men inte vid namn. I lärarhandledningen från 80-talet benämns divisionens 

två ansikten och aspekterna hålls strikt isär genom att behandlas på olika sidor. Enligt 

Wigforss (1957) ska divisionsaspekterna hållas isär som två olika räknesätt. I Nya min 

matematik (1987b) har de gjort en tydlig avvägning av Wigforss åsikt och håller isär 

divisionsaspekterna samtidigt som de inte hårdragit det på samma vis med olika beteckningar 

såsom Wigforss (1957) menade att man borde göra. Under 90-talet benämns delningsdivision 

under namnet likadelning men i övrigt belyses ingen av aspekterna eller vad de innebär. 

Lärarhandledningen från 00-talet nämner båda inriktningarna för att sedan gå vidare med 



37 

 

enbart delningsdivision. Slutligen lärarhandledningen från 10-talet. Här är skillnaden som 

störst. Båda aspekterna belyses med konkreta exempel samt erbjuder en ny vinkel på hur 

uppgifter av typen  kan tolkas.  

Mängden division är i stort ungefär densamma genom åren medan det går att se en förändring 

i representationen av divisionsaspekterna. Det går också att se en minskning av textuppgifter 

vilket i sin tur medför att det blir svårt att avgöra om uppgiften är tänkt att lösa med 

delningsdivision eller innehållsdivision. När division skall introduceras i undervisningen 

framgår inte av kurs- och läroplan. De läromedel som granskats i studien är anpassade till 

årskurs tre, där några introducerar division och andra fortsätter arbetet med division sedan 

årskurs två. Enligt Matalliotaki (2012) finns det ingen anledning till att vänta tills eleverna är 

äldre. I sin studie kom Matalliotaki (2012) fram till att barn i tidig ålder, fem till sex och ett 

halvt år, kan lösa matematiska divisionsproblem med framgång och att det utvecklar barnets 

matematiska problemlösningsförmåga och resonemangsförmåga. Om eleverna i tidig ålder får 

arbeta med division utgår jag från att de erbjuds fler tillfällen att träna och repetera 

räknesättet. McIntosh (2010) menar på att innehållsdivision borde bearbetas lika grundligt 

som delningsdivision. Jag anser att om division introduceras tidigare i undervisningen finns 

det fler tillfällen att introducera båda aspekterna vilket medför att eleverna erbjuds fler 

repetitionstillfällen med varierat innehåll utifrån de två divisionsaspekterna. 

 

I inledning och bakgrund nämns resultatet av en analys av TIMSS 2007 där det framgick att 

lösningsfrekvensen av uppgifter med innehållslig karaktär är lägre än lösningsfrekvensen av 

divisionsuppgifter formulerade som delningsdivision (Skolverket, 2008). Vidare lyfte 

Graeber, Tirosh & Glover (1989) och Kilborn (2007) en liknande iakttagelse. Resultatet i 

studien pekar på att innehållsdivision är den divisionsaspekt som bearbetats minst under fyra 

av de fem decennierna. Min hypotes i början av studien var att elever inte kan tillgodogöra sig 

båda divisionsaspekterna om de inte representeras i läroboken. Utifrån det resultat som 

framkom i denna studie och det TIMMS 2007, Graeber Triosh och Glover (1989) samt 

Kilborn (2007) uppmärksammat anser jag att min hypotes till stor del stämmer. Monica 

Johansson (2006) menar på att lärobokens inflytande på undervisningen mer eller mindre har 

sin grund i att boken ses som viktig. Vidare lyfter Johansson (2006) att 

matematikundervisningen i mångt och mycket bygger på läroboken, framför allt från årskurs 

fyra och framåt. Att undervisningen utgår från läroboken och har stort inflytande är något jag 
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uppmärksammat under min verksamhetsförlagda utbildning. Om denna syn på läroboken 

funnits under en längre tid och läroboken knappt berör den ena divisionsaspekten blir det 

självklara resultatet att eleverna inte lär sig behärska båda aspekterna inom division. Övning 

ger färdighet och utan övning i läroboken och utan att belysas i kursplanen blir resultatet det 

som TIMMS 2007, Graeber Triosh och Glover (1989) samt Kilborn (2007) iakttagit, en lägre 

lösningsfrekvens av uppgifter inom innehållsdivision medan lösningsfrekvensen är högre 

inom den divisionsaspekt eleverna arbetat med genom åren. Orsaken har inte enbart att göra 

med när division och de två aspekterna introduceras i undervisningen som Skolverket (2008) 

ger som förklaring till resultatet i TIMSS 2007. En del ligger förmodligen i det, medan en 

annan är hur läroboken behandlar divisionsaspekterna.   

 

7.1  SLUTSATS  

Vid analysen framkom ett antal skillnader i läromedlet såväl lärobok som lärarhandledning. 

Division utan angiven lösningsstrategi med uppgifter som  är dominerande under samtliga 

årtionden vilket följs av delningsdivision och innehållsdivision i fallande ordning. Frågan 

”Hur många” inleder majoriteten av textuppgifterna under samtliga decennier och följs av 

formuleringar som; var, får varje, kan man köpa, innehåller osv, vilket är den del som anger 

om det är fråga om delningsdivision eller innehållsdivision. Just frågan Hur många lyfter 

Neuman (1999) i sin studie och menar på att det är den centrala frågan inom division. I övrigt 

när det gäller begrepp och formuleringar finns det inga specifika begrepp som återkommer. 

Jag hade som hypotes att det skulle gå att återfinna begreppen täljare, nämnare och kvot under 

samtliga fem decennier och eventuellt fler därtill men så blev inte utfallet efter genomförd 

textanalys. Det studien visar är att instruktionerna i boken blivit kortare och färre medan de i 

lärarhandledningen blivit längre och fler. I lärarhandledningen finns det förslag på hur arbetet 

skall läggas upp såväl i läroboken som utanför, medan läroboken ger instruktioner via 

uppmaningar t.ex. Skriv kvoten. 

 

7.2  VIDARE  FORSKNING  

Efter genomförd studie har nya frågeställningar dykt upp som kan vara värda att besvara och 

forska vidare på. Det vore intressant att göra en studie via T.ex. enkät för att ta reda på hur 

många som känner till de två divisionsaspekterna och behärskar dem. Det vore dels 
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intressant att nå en målgrupp som genomförde årskurs tre under de fem decennierna eller 

allmänt i dagens samhälle. Det vore samtidigt intressant att studera elevers lösningsstrategier 

inom division, vilken de använder och om det är en medveten handling. Vid 

läromedelsgranskningen av de två nyaste läroböckerna Matte Direkt Safari och Prima 

matematik tydliggjordes målet med sidan eller kapitlet. Det vore intressant att se om de mål 

som tydliggjorts för eleven är de mål som anges i styrdokumenten och i vilken utsträckning 

mellan olika förlag och läromedel det sker. 

 

7.3  METODDISKUSSION  

Jag upplevde vissa svårigheter att finna information om textanalys som teori medan det var 

enklare att finna relevant metodlitteratur, vilket kan vara bra att ha med sig vid en liknande 

studie. Det finns enligt Esaiasson et al. (2012) de som menar att kvantitativ innehållsanalys 

till skillnad från kvalitativ textanalys endast är räknande utan tolkning av innehållet. Den 

uppfattningen tar författarna avstånd till och syftar på att räknandet går att göra först efter att 

en tolkning gjorts (ibid). Utifrån tolkningen av innehållet kan man sortera innehållet i rätt 

kategori där det sedan kan räknas. I denna studie har jag granskat tio läroböcker utgivna 

mellan 1971 och 2013. För att besvara forskningsfrågorna använde jag mig av tre metoder, 

nämligen kvantitativ innehållsanalys, kvalitativ textanalys och en komparativ 

läromedelsanalys. På så vis kunde data analyseras och tolkas utifrån tre synsätt som gav en 

bredare bild av helheten och hjälpte mig att mäta det som skulle mätas. Som stöd vid 

granskningen utformades ett antal frågeställningar som ett komplement till 

forskningsfrågorna. Detta för att begränsa och fokusera studiens syfte till den data som 

granskas. I studien granskades division och dess två aspekter, vilket innebar att fokus låg på 

division i läroboken vilket ger studien en hög validitet (Gunnarson, 2002). För att studien 

skulle ha så hög reliabilitet som möjligt antecknades varje steg av granskningen vilket 

beskrivs under rubriken Analysmetod. Ett återkommande inslag i studien är tabeller som visar 

på insamlad data i kombination med beskrivningar av tillvägagångssätt och tolkning. Då den 

kvantitativa innehållsanalysen har sin grund i numeriskdata och räknande så genomfördes en 

stickkontroll av läroböckerna. Jag valde att efter en tid kontrollräkna tre läroböcker för att se 

om jag analyserade läroboken på samma vis även denna gång och fick fram ett resultat med 

väldigt små variationer. Denna stickkontroll genomfördes för att minska mätningsfel i studien 

och kontrollera dess upprepbarhet (ibid). Däremot kan urvalet av läroböckerna vara en faktor 

som spelar in på resultatet. Vid urvalet gjordes en kort intervju med ett antal personer där jag 
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efterfrågade vilket läromedel som de hade i årskurs tre och vilket årtionde de gick årskurs tre. 

Här blev det ett bekvämlighetsurval (Gunnarson, 2005), då syftet med intervjun var att få tips 

på läromedel som använts under 70- till 10-talet. Utifrån det undersökte jag vilka av dessa 

läromedel som fanns att tillgå på universitetet både i bibliotek och läromedelsförråd. Utifrån 

de läromedel som fanns att tillgå och de kriterier som satts upp för läromedlen till studien så 

förblev studiens urval ett bekvämlighetsurval. Det i sin tur kan innebära att de läromedel som 

granskats är begränsade till ett mindre område då flertalet tillfrågade gick skola i Mellersta 

och Norra Norrland. Att jag dessutom fick förhålla mig till de läromedel som fanns att tillgå 

på universitetet, vilket är böcker från lärarhögskolan i Umeå, kan även det spela in på hur 

vanligt förekommande dessa läromedel varit i övriga delar av Sverige. Då urvalsmetoden är 

ett icke slumpmässigt urval så innebär det att det resultat som framkom i studien inte generellt 

behöver gälla för läromedel under denna tidperiod (ibid). Men då resultatet visar på att 

innehållsdivision varit underrepresenterat under fyra av fem decennier tror jag att resultatet 

kan vara representativt för samtliga decennier. Detta då det är fem olika läromedel med olika 

författare och förlag. I studien förekommer det fyra olika bokförlag, Esselte studium, 

Biblioteksförlaget, Gleerup och Bonnier utbildning. Gleerup är det förlag som finns 

representerat vid två tillfällen, läromedlet Talriket från 90-talet och läromedlet Prima 

matematik från 10-talet.  

Som jag tidigare nämnt granskades endast läromedel anpassade till läroplanen. En anledning 

till att jag valde att granska två olika läromedel som gick in under lpo94 var för att denna 

läroplan var varaktig under en lång period (17år) och mycket kan förändras i tolkningen av 

läro- och kursplan, samt synen på läromedel. Samtidigt ville jag att studien skulle ha med ett 

läromedel per decennium för att ge en tydlig bild av läromedlets eventuella förändring i 

förhållande till utgivningsår. T.ex. går det att se att läromedlet från 90-talet och framåt har en 

tydlig rödtråd som för eleverna framåt i sitt arbete. Talriket från 1994 utgår från berättelser 

från Sveriges forntid och nordiska gudasagor, dessa berättelser används för begreppsinlärning 

och problemlösning (Andersson, 2001). Vid introducering av nya delområden i Talriket finns 

en berättelse som går att koppla till delområdet och ett matematiskt problem för att fånga 

elevernas intresse. Matte Direkt Safari handlar om barnen Tanja och Tim samt Kängurun 

Trixi. De har en magisk jeep som kan föra dem vart de vill i tid och rum (Falck & Picetti, 

2007a). I Prima matematik följer vi barnen Milton och Polly och musen Primus som för 

arbetet framåt. I Matte Direkt Safari och Prima matematik introduceras kapitlet med en 

samtalsbild och lärarhandledningen ger förslag på frågor till ett matematiskt samtal utifrån 

bilden. Delar av detta går att återfinna i läromedlet från 70- och 80-talet men de har inte en 
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lika framträdande roll. I läromedlet Modern matematik från 70-talet följer man en familj, och 

i elevboken förekommer små berättelser, t.ex. Svens födelsedag och Förr i tiden när Farfar var 

ung, där eleven möter uppgifter kopplade till berättelsen. I Nya Min matematik från 80-talet 

förekommer det korta berättelser om bland annat pepparkaksbak i skolan och besök på 

djurparken som har en tillhörande samtalsbild.  

Genom en läromedelsgranskning har jag fått en tydlig bild av hur ett urval läromedel sett ut 

under femtio år. Jag har funnit likheter och skillnader i både stort och smått. Fokus låg på hur 

division bearbetats i läroboken, samtidigt som jag fått en överblick av hur läroböcker varit 

strukturerade. Att analysera läromedel har för mig varit väldigt givande och de metoder som 

använts har varit en bra utgångspunkt och ett stöd genom hela studien.  
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BILAGA  NUMERISK DATA  FORSKNINGSFRÅGA 1 

 

Numeriskdata från kvantitativ innehållsanalys 

Lärobok 
Totalt antal 
uppgifter 

Antal 
divisionsuppgifter 

Antal textuppgifter 
division 

% division per 
lärobok 

Modern matematik 3a 788 82 36 4,57% 

Modern matematik 3b 644 81 31 12,58% 

Nya min matematik 3G 735 119 38 16,19% 

Nya min matematik 3Ö 1498 135 0 9,01% 

Talriket E 1253 9 3 0,72% 

Talriket F 913 233 22 25,52% 

Matte Direkt Safari 3a 581 67 13 11,53% 

Matte Direkt Safari 3b 694 67 11 9,65% 

Prima matematik 3a 647 82 6 12,67% 

Prima matematik 3b 569 81 12 14,24% 

 

Här presenteras resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen där det går att finna 
information om totala antalet uppgifter i läromedlet, antalet divisionsuppgifter samt antalet 
textuppgifter som berör division. I sista kolumnen visas procentsatsen division per lärobok. 

 


