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Abstrakt 
Syftet med studien är att analysera hur två utvalda läromedel för årskurs 2 ger elever 
möjlighet att utveckla sin förståelse för multiplikation samt hur läromedlen framhåller 
olika representationsformer och räknestrategier för multiplikation.  
 
Vårt material består av Lyckotal 2A samt Mera Favorit matematik 2B. Studiens 
analysverktyg utgörs av de representationsformer och strategier vi valt att lägga fokus 
på i studien, men också utifrån egenformulerade frågor som användes vid 
innehållsanalysen av läromedlen. Analysverktyget grundas i variationsteorin, som är 
studiens teoretiska utgångspunkt. Studien utgår från en kvalitativ metod eftersom vi 
utför en innehållsanalys av material inom ett begränsat område, multiplikation. 
 
Resultatet av studien är att läromedlen framställer multiplikation med samtliga 
representationsformer utom den fysiska i Lyckotal 2A. Den förekommer även sällan i 
Mera Favorit Matematik 2B, endast vid 2 uppgifter. Numerisk och verbal representation 
är vanligast förekommande i båda läromedlen i hög utsträckning. De räknestrategier 
som förekommer mest är upprepad addition och gruppering, vilket gäller båda 
läromedlen. Strategin tallinje återfinns inte i Lyckotal 2A medan strategin 
rektangel/areaformation inte finns med i Mera Favorit Matematik 2B. En del 
representationsformer och räknestrategier lyser alltså med sin frånvaro i båda 
läromedlen. Efter att denna studie genomförts kan konstateras att läromedlen inte har ett 
innehåll som bidrar till en fullgod förståelse för multiplikation. Lärare bör använda sig 
av fler komplement utöver dessa läromedel i undervisning om multiplikation för att 
eleverna ska utveckla god förståelse för multiplikation. 
 

Nyckelord 
Multiplikation, läromedelsanalys, representationsformer, räknestrategier, matematik, 
variationsteori 
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1 Inledning 
Läroboken används mycket inom ämnet matematik. Om man frågar en elev vad 
matematik betyder för dem, kan svaret bli att jobba i matteboken (Johansson, 2009). Att 
förstå innebörden av de fyra räknesätten samt kunna utföra beräkningar inom dem är 
avgörande för elevernas framtida möten med matematik. Multiplikation är ett räknesätt 
inom matematiken och introduceras tidigt i matematikundervisningen (McIntosh, 2008). 
Löwing (2017) skriver att multiplikation i många fall är svårare för elever att beräkna än 
addition och subtraktion, vilket grundas i att det är fler operationer att utföra i 
multiplikation, alltså flera steg att beräkna. Elever kan uppleva detta som svårt. Enligt 
läroplanen ska elever i slutet av årskurs 3 ha blivit introducerade i de fyra räknesätten 
och hur man kan använda dem för att utföra olika beräkningar med heltal. Detta innebär 
att eleverna behöver göras medvetna om i vilka situationer multiplikation kommer till 
användning (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011). 
 
När undervisning i matematik sker, är det viktigt att ha i åtanke att eleverna behöver 
möta olika typer av uppgifter och pröva olika strategier (Löwing & Kilborn, 2002). 
Enligt Björklund & Grevholm (2014) ska elever ges möjlighet att möta matematiska 
begrepp inom många olika representationsformer. En lärare som undervisar i matematik 
behöver alltså variera sitt arbetssätt. Att endast utgå från ett läromedel är inte 
framgångsrikt, men att variera sitt undervisningssätt genom olika metoder och material 
är ett väl fungerande förhållningssätt (2014). Matematiska begrepp kan representeras på 
olika sätt som kan skilja sig mycket åt (Gustafsson, Jakobsson, Nilsson & Zippert, 
2011:36). Därmed är variation i undervisning och uppgifter, inte minst läromedel, en 
viktig aspekt för elevernas inlärning. 
 
Flodström & Johnsson utförde 2010 en studie med avseende att utforska i vilken 
utsträckning läromedel i lågstadiet behandlade multiplikation. Resultatet de kom fram 
till var att många av de undersökta läromedlen inte var omfattande nog och inte gav 
tillräckligt med stöd för elevernas inlärning, och att området därmed behövde 
kompletteras med hjälp av andra metoder än endast med hjälp av läromedlet (Flodström 
& Johansson, 2010). 
 
Vi anar att läromedel inom matematik på lågstadiet kommer fortsätta användas flitigt i 
svenska skolor då många lärare ser det som en trygghet. Därmed blir det värdefullt för 
verksamma lärare att ta del av läromedelsanalyser, inte minst inom multiplikation som 
är ett av de fyra grundläggande räknesätten. Med denna studie vill vi undersöka och 
framhäva vilka representationsformer och räknestrategier det finns i 
multiplikationsuppgifter i två utvalda läromedel för årskurs 2. Läromedlen som 
granskas är utformade för elever på lågstadiet och följer de riktlinjer som finns med i 
den aktuella läroplanen. Denna studie kan bidra med nya infallsvinklar och stöd till 
lärare när de ska välja läromedel. 
 
 
 



  
 

4 

2 Syfte 
Syftet med studien är att analysera hur två utvalda läromedel för årskurs 2 ger elever 
möjlighet att utveckla sin förståelse för multiplikation genom att granska hur 
läromedlen framhåller olika representationsformer och räknestrategier för 
multiplikation. 
 
2.1 Frågeställningar 
 

 Med vilka representationsformer presenteras multiplikation i läromedlen? 
 Vilka olika matematiska strategier för multiplikation presenterar läromedlen?     
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3 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras information om läromedel i matematikundervisningen (3.1) 
följt av en beskrivning av begreppet addition i relation till multiplikation (3.2). Därefter 
följer en beskrivning av begreppet multiplikation (3.3). Därpå presenteras strategier som 
användas vid beräkning av multiplikation i lågstadiet (3.4). Kapitlet avrundas med 
information om vilka representationsformer matematiska uppgifter kan förekomma i vår 
studie (3.5). 
 
3.1 Läromedel i undervisningen 
Skolverket (2003) framhåller att läroboken med fördel kan användas i 
matematikundervisning. Johansson (2009) förmedlar att den underlättar för läraren och 
tydliggör för eleverna vad som ska läras samt i vilken ordning. Upplägget av ett 
läromedel är oftast så att eleverna ska bli förberedda innan de går in i nästa område i 
läromedlet och är ofta uppdelat i olika kapitel och teman. En fördel med läromedel är att 
de utgår från kursplanens innehåll (2009). Artigue & Perrin-Glorian (1991) menar att 
designen på uppgifter utgör matematikundervisningens kärna och är också vad som 
påverkar elevernas motivation. Beroende på hur uppgifterna i ett läromedel är designade 
påverkas elevernas möjlighet att möta matematiska idéer och strategier, men också 
deras utveckling i matematiskt tänkande. Att undervisa i matematik innefattar att läraren 
måste göra urval, modifikation, design, observation och utvärdering av uppgifter 
(1991). 
 
En svaghet med läromedel om de får allt inflytande över undervisningen är att det kan 
leda till att elever ser läromedlet som något de snabbt vill ta sig igenom för att känna sig 
duktiga på matematik. De får då svårt att förstå vad de lärt sig. Det finns också risk för 
att elever hoppar över viktig introducerande text och grundläggande förklaringar och 
börjar direkt med uppgifterna. Lärare bör ha ett kritiskt förhållningssätt vid användandet 
av läromedel samt reflektera kring vilka delar av läromedlet som ska användas och 
varför (Brandell & Petersson, 2011). Lampert (1990) tar i sin studie upp att tystnad i ett 
matematikklassrum är vanligt förekommande, men det gynnar inte elevers lärande 
eftersom det matematiska tänket utvecklas av att diskutera problem och förklara hur 
man tänker. Då eleverna jobbar i sina matematikböcker är det inte vanligt att eleverna 
får chans att föra matematiska resonemang tillsammans med andra, vilket är en nackdel. 
Istället råder tystnad och individuellt arbete i läroboken (1990). 
 
Johansson (2009) betonar att om undervisningen endast bygger på lektioner 
innehållande att eleverna räknar i en mattebok kan eleverna bli omotiverade och tappa 
lusten att lära då det kan upplevas som ett enformigt undervisningssätt. Texten i ett 
läromedel bör vara intressant och intresseväckande samt skapa en vilja hos eleverna att 
komma framåt. Ett välfungerande läromedel bör alltså kunna integrera med eleverna. 
Läroboken kan vara en trygghet för läraren eftersom det finns möjlighet till olika 
svårighetsgrader inom en och samma lärobok. En lärobok kan även vara en form av 
garanterad kvalitet, eftersom någon annan redan skapat uppgifterna. Det är inte ovanligt 
föräldrar, kollegor och elever har inverkan på hur stort inflytande läromedel får i 
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matematikundervisningen (2009). Läraren har ett stort handlingsutrymme gällande val 
av läromedel och bör därmed göra medvetna val (Brandell & Petersson). 
 
Då vår studie avgränsas till hur multiplikation framställs i läromedlen blir det intressant 
att fundera kring vad det är elever har svårt för inom multiplikation och hur läromedlet 
kan vara en hjälp för att få en förståelse. Häggblom (2013) tar upp ett exempel där 119 
elever i slutet av årskurs 3 ska lösa multiplikationen 7 x 9. 91 % löste uppgiften. Att 
beskriva den strategi som användes vid beräkningen kunde dock endast hälften göra. 
Eleverna uppvisade svårigheter med hur de genomförde aritmetisk uträkning av 
uppgiften. Förståelse för multiplikationstabellen, alltså hur den fungerar, hade däremot 
de flesta elever. För att elever ska bli säkra på att beräkna uppgifter med multiplikation 
måste det finnas vetskap om elevens förkunskaper. Att eleven får fundera om ett svar är 
rimligt eller inte är också väsentligt (2013). Utifrån detta bör läromedel i matematik ge 
eleven möjlighet att reflektera över samt redogöra för vilket tillvägagångssätt som är 
rimligt vid beräkning av multiplikation. Vilka representationsformer och räknestrategier 
som eleven får möta i läromedlen blir därför relevant att studera, då dessa kan gynna 
elevernas förståelse för multiplikation. 
 

3.2 Addition i förhållande till multiplikation 
Addition och multiplikation är två räknesätt som är starkt sammankopplade. McIntosh 
(2009) belyser vikten av att tydliggöra för eleverna om sambanden mellan de fyra 
räknesätten, eftersom det är förståelsen av sambanden som skapar effektivitet i lösandet 
av räkneoperationer. Addition av positiva heltal illustreras ofta som att man “lägger 
samman” antal av samma sort. Löwing (2017) betonar vikten av att eleverna lär sig 
behärska additionens olika kombinationer inom talområdet 0-9 under första skolåret, 
eftersom de kommer stöta på dessa kombinationer konstant under de kommande 
skolåren. Addition ses som en generell regel för antalsräkning avseende alla enheter och 
kan beskrivas genom bland annat av den kommutativa och associativa lagen. Dessa 
lagar gäller även för multiplikation och innebär att man har rätt att kasta om och 
addera/multiplicera termer i den ordning man önskar. Löwing (2017) betonar även att 
det är viktigt att kunna uttrycka sig i korrekta termer när det kommer till matematik och 
att eleverna är medvetna om att matematiska räknesätt bygger på ett antal regler, och att 
räknesätt kan bygga på varandra. Även McIntosh (2008) menar att praktisk kännedom 
om dessa regler gör det betydligt lättare att förstå multiplikation. Att introducera 
multiplikation i undervisningen som upprepad addition är en strategi som fungerar bra i 
de tidigare skolåren. Däremot när eleverna befinner sig i de högre skolåren är det 
problematiskt att eleverna enbart har en sådan uppfattning om multiplikation vilket 
skapar en kritisk aspekt (2008). 
 
3.3 Multiplikation 
Multiplikation är grundläggande inom matematiken och möjliggör förståelse för flera 
matematikområden. (Löwing, 2017). För att kunna ha en förståelse för multiplikation 
krävs det att eleverna besitter både begrepps- och procedurförmåga. Till dessa förmågor 
ingår förståelsen för de räknelagar och begrepp som multiplikation bygger på 
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(McIntosh, 2008). De grundläggande begreppen inom multiplikation är faktor, 
multiplikationstecken och produkt. Multiplikationstecken kallas även för gångertecken 
inom vardagligt tal. De tal som multipliceras med varandra kallas för faktorer och 
resultatet av dessa kallas produkt. Den kommutativa lagen innebär enligt Löwing (2017) 
att det inte spelar någon roll i vilken ordning två siffror multipliceras, tex att 3 x 4 = 4 x 
3. Kommutativa lagen är relevant i vår studie då den berörs i multiplikationerna i de 
läromedel som granskas. För många elever är kommutativa lagen inte så lätt att inse, 
specifikt för elever som kommer från länder där man skiljer faktorerna åt (Löwing & 
Kilborn, 2003). Om en räkneoperation inom multiplikation endast består av två faktorer 
kallas första faktorn för multiplikator, vilket är den som anger hur många gånger ett tal 
ska multipliceras. Den andra faktorn kallas för multiplikand och är den faktor som ska 
multipliceras (Löwing, 2017). Exempel: 
 
5 (multiplikator) x 4 (multiplikand) = 20 (produkt). 
 
Begreppen multiplikator och multiplikand lyfts inte fram lika frekvent i Sveriges 
matematikundervisning som de gör i vissa andra länder. I olika kulturer anges 
multiplikand och multiplikator inte heller i samma ordning, vilket är ett problem med 
multiplikation. Det är viktigt att reda ut att 5 x 4 betyder 4 + 4 + 4 + 4 + 4 och inte 5 + 5 
+ 5 + 5, även om resultatet blir 20 i båda fallen. För elever på vars hemspråk 5 x 4 
istället betyder det sistnämnda uppstår ofta förvirring, eftersom de i samband med 
svensk undervisning måste bryta sin automatiserade definition som de lärt sig från sin 
egna kultur (Löwing & Kilborn, 2003). 
 
För att kunna lösa matematikuppgifter underlättar det att man kan lösa dem med relativt 
gott flyt. Automatisering är därför av stor vikt när det kommer till 
multiplikationstabellen. Olika typer av beräkningar inom matematiken grundas i att man 
behärskar multiplikationstabellen (Grevholm, 2014). Löwing (2017) förmedlar att 
elever bör behärska multiplikationstabellen i ett tidigt skede för att i högre åldrar kunna 
beräkna multiplikationsuppgifter med större tal, exempelvis 46 x 47. McIntosh (2008) 
förmedlar dock det som negativt att eleverna endast får lära sig att automatisera de olika 
tabellerna. Det behövs en djupare förståelse som kan uppnås genom att eleverna får 
möta fler metoder än att endast träna tabeller. Magne (1998) förmedlar med sin studie 
att elever är bekanta med de produkter som finns i tabellen, men att ett vanligt problem 
är att de kopplar fel kombination av faktorer till fel produkt. 
 
Löwing (2017) skriver att det vid multiplikation krävs att eleven håller koll på flera tal, 
vilket elever skaffar sig olika strategier för. Som lärare är det av oerhört stor vikt att 
kontinuerligt följa elevens utveckling och strategier vid beräknandet av multiplikation 
för att förhindra att elevens förståelse för multiplikation försvinner. I den introducerande 
undervisningen för multiplikation är det vanligt förekommande att läraren visar exempel 
på multiplikationsuppgifter som är tydligt kopplade till upprepad addition. Upprepad 
addition är enligt Larsson (2015) inte det enda sättet att uppfatta multiplikation på och i 
vissa fall fungerar inte upprepad addition som strategi, eftersom den begränsar sig till 
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positiva heltal. Upprepad addition kan vara svårt för eleverna att frigöra sig ifrån vilket 
blir problematiskt när de stöter på multiplikation av flersiffriga tal.   
 
Multiplikation bör grundas i verklighetsbaserade situationer i vardagen. Att diskutera 
multiplikation kopplat till verklighetsanknutna situationer gynnar elevernas förståelse 
av multiplikation, framförallt i ett introducerande stadie (Löwing, 2017; Ahlberg, 1998). 
I kursplanen för matematik i ämnets syfte betonas att eleven ska utveckla kunskaper om 
hur matematik kan användas i vardagliga sammanhang i det verkliga livet. Bakker 
(2014) skriver att läraren bör bygga vidare på elevens tidigare kunskaper om 
multiplikation då räknesättet introduceras i årskurs 2. Det är även av stor vikt att läraren 
tar hänsyn till alla elevers individuella tidigare erfarenheter då elever befinner sig på 
olika nivåer gällande förståelse för multiplikation.  
 
För att bygga vidare på elevernas kunskaper menar Larsson (2015) att multiplikation 
med fördel kan introduceras som upprepad addition, men att det är viktigt att eleverna 
får möta olika sorters multiplikativa situationer för att kunna förstå multiplikation och få 
en djupare insikt om vad multiplikation är. Multiplikation i vardagen är enligt Larsson 
uppdelade i fyra olika situationer. Dessa är lika stora grupper, 
rektangel/areaformationer, multiplikativa jämförelser och kartesisk produkt. Lika stora 
grupper innebär att det exempelvis. finns 7 påsar med 5 äpplen i varje påse. Skott, Jess, 
Hansen & Lundin (2010) betonar att multiplikanden och multiplikatorn spelar stor roll i 
vissa multiplikativa situationer. Om eleven får i uppgift att räkna ut hur många äpplen 
det finns i 7 påsar med 5 äpplen i varje påse, är det av stor vikt att eleven har förståelse 
för vilken siffra som säger vad. Räkneoperationen 7 x 5 menar i detta fall att 7:an står 
för antalet påsar och 5:an för antalet äpple per påse.  
 
Larsson (2015) skriver vidare att division är invers operation till multiplikation. Därför 
bör både multiplikation och division beröras samtidigt för att elever ska få en bild av 
vilka likheter som finns mellan räknesätten och vad som skiljer dem åt. I matematik är 
det av stor vikt att bygga vidare på elevers kunskaper om vad de kan sedan tidigare för 
att uppnå lärande. Larsson (2015) menar att elever måste få se multiplikation i flera 
sammanhang och inte endast genom upprepad addition. Rektangel/areaformation samt 
multiplikativa jämförelser är också typer av uppgifter som elever bör komma i kontakt 
med för att utveckla sin förståelse för multiplikation. Målet är att eleven ska kunna se 
och använda multiplikation i många sammanhang i livet. Varför just både multiplikation 
och division är viktiga räknesätt att behärska är för att det i sin tur underlättar 
förståelsen för andra matematikområden som elever stöter på längre fram i skolåren 
(Larsson, 2015).       
 
Vidare beskrivs rektangel/areaformationer som enligt Larsson (2015)  kan liknas med 
en situation där eleven exempelvis ska räkna rutorna i sin chokladkaka. 
Rektangel/areaformationer behandlas ofta i samband med area och återfinns enligt 
Larsson i stor utsträckning i läromedel anpassade för mellanstadiet. Multiplikativa 
jämförelser förekommer konsekvent i multiplikationsundervisning. Multiplikationen 4 x 
3 innebär till exempel att eleven ska räkna ut hur 4 gånger så många som 3 är, vilket är 
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12. Multiplikativ jämförelse är en grundläggande förutsättning för att kunna räkna ut 
bland annat bråk och procent  och visar sig i beräkningar som till exempel hälften och 
dubbelt. Därmed menar Larsson att multiplikativa jämförelser inte bara spelar en viktig 
roll för en fördjupad förståelse för multiplikation utan också andra matematikområden. 
Kartesisk produkt förmedlar Larsson vara en situation som eleverna sällan kommer i 
kontakt med i multiplikationssammanhang, istället förekommer den ofta i samband med 
sannolikhetslära och problemlösning. Kartesisk produkt innebär att hitta så många 
kombinationer som möjligt av en viss mängd. Exempelvis innefattar kartesisk produkt 
uppgifter där eleven exempelvis ska ta reda på hur 3 halsdukar med 4 mössor kan 
kombineras på 12 olika sätt. En god förståelse för multiplikation menar Larsson blir 
möjlig för eleverna att uppnå först när de fått uppleva multiplikation i de olika 
situationer som beskrivits (2015).    
 

3.4 Strategier för multiplikation 
Löwing (2016) betonar att elever inte endast ska lära sig behärska beräkningar med en 
räknestrategi för tillfället, utan de ska fungera långsiktigt. För att behärska det 
ovannämnda behöver eleven ha förståelse för grundläggande räknesätt samt kunna 
utföra dessa med flyt (Löwing, 2017). Därmed blir de strategier läraren väljer att lyfta 
fram i sin undervisning oerhört viktiga för elevernas förståelse av multiplikation. Vid 
multiplikation finns ett antal olika strategier att tillgå. Då eleverna i årskurs 2 utövar 
multiplikationstabeller inom talområdet 0-10 berörs endast de mest grundläggande 
strategierna för multiplikation. Löwing (2017) skriver att en vanlig strategi som yngre 
elever börjar med kan vara att rita streck eller ringar. Det kan vara bra att börja på det 
sättet, men det krävs hållbara strategier för att kunna hantera multiplikation av större tal. 
Nedan presenteras fyra strategier för multiplikation som är relevanta i lågstadiet och 
som vi valt att lägga fokus på i denna studie. 
 
En grundläggande princip inom multiplikation är att den kan ses som upprepad addition, 
vilket är en strategi. Multiplikationen 3 x 4 kan skrivas som 4 + 4 + 4 = 12. När vi 
använder oss av upprepad addition använder vi oss av den kommutativa lagen, eftersom 
det inte spelar någon roll om 3 x 4 skrivs som 3 fyra gånger eller som 4 tre gånger. 
Svaret blir samma. (Löwing, 2017; Sollervall, 2016). 
 
En annan strategi är gruppering, som också kan ses som en modell av upprepad 
addition. Ett exempel på en fråga för en sådan multiplikationsuppgift kan vara: Tre barn 
har fyra blommor var. Hur många blommor har barnen sammanlagt? Detta ritas med 
fördel upp som tre högar med exempelvis fyra blommor i varje hög (Löwing, 2017; 
Sollervall, 2016). 
 
För att förtydliga sambandet kan det även visas på en tallinje som också är en strategi, 
där man går framåt fyra steg i taget, tre gånger. Sammanlagt har vi då gått framåt 12 
steg. Vilket visar att 3 x 4 = 12 eller 4 + 4 + 4 = 12. Svaret blir alltså detsamma oavsett 
vilken strategi som används (upprepad addition eller multiplikation) (Löwing, 2017). 
Både tallinjen och gruppering bygger på upprepad addition, men i vår studie benämns 
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dessa som enskilda strategier för att lyfta fram en större och tydligare variation av hur 
multiplikation framställs i de utvalda läromedlen.  
 
Rektangel/areaformation är en strategi som innebär att man använder sig av rutsystem. 
Om en rektangel består av 5 rutor lodrätt och 7 rutor vågrätt kan det med multiplikation 
beskrivas som 5 x 7 stycken rutor (Sollervall, 2016). Det är möjligt att det inte är helt 
vanligt att rektangel/areformationer betonas som strategi utan snarare används som en 
representation av en multiplikativ situation, i denna studie benämns den dock som 
strategi. Larsson (2015) betonar att elever kan arbeta med rektangel/areaformationer 
genom laborativt material såsom äggkartonger. En äggkartong som rymmer 15 ägg 
visar på ett tydligt sätt för eleverna att det ryms 3 rader med 5 ägg i varje rad, eller om 
eleverna skulle vrida på äggkartongen, 5 rader med 3 ägg. En sådan konkretisering 
lyfter fram hur den kommutativa lagen hänger samman med multiplikation. Även 
Haylock (2001) betonar rektangel/areaformationerna kan vara av stor vikt i 
konkretiserade situationer och specifikt i sammanhang då multiplikation ska förklaras 
för barn. Detta eftersom rektangulära/areaformade matriser illustrerar en tydlig bild av 
vad multiplikation innebär. 
 
3.5 Representationsformer 
I läroplanen betonas att matematikundervisningen ska inrymma olika uttrycksformer för 
att eleverna ska kunna koppla matematiken till sin vardag och underlätta att 
kommunicera om matematik (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011). Eriksen (1993) skriver att elever bör möta olika 
representationsformer i varierade former. Ju fler representationsformer eleverna möter, 
desto mer utvecklas deras förståelse för matematik. Även Bergsten, Häggström & 
Lindberg (1997:35) menar att det är i samverkandet mellan olika representationsformer 
som lärande kan uppstå och ger exempel på 5 sådana representationer. En uppgift kan 
exempelvis vara fysisk, det vill säga att uppgiften är i form av praktiska handlingar. 
Vidare beskrivs verbal representationsform, vilket innebär att man formulerar sina 
tankar och observationer i ord, som med fördel även kan skrivas ner. Den verbala 
representationsformen innefattar också skriftspråk. En uppgift kan även vara bildlig, 
vilket innebär att uppgiftens innehåll illustreras på bild eller i huvudet. Är uppgiften 
numerisk innebär detta att siffror eller markeringar representerar verkliga antal. En 
symbolisk representation innebär att uppgiften innehåller matematiska symboler av olika 
slag, till exempel bråkstreck, algebraiska symboler m.m. Representationsformer 
utformas efter uppgifters innehåll och kan innehålla en såväl som flera 
representationsformer kombinerade beroende på vad som lämpar sig för uppgiften, 
eftersom de olika representationerna framhäver ett problem ur olika aspekter. De 5 
nämnda representationsformerna ovan kommer vi utgå från vid granskningen av 
läromedlen. 
 
För att elever ska uppnå god begreppsförståelse bör de få möjlighet att arbeta med 
samtliga representationsformer. Att kunna växla mellan olika representationsformer i 
lösandet av en uppgift är något som bidrar till problemlösningsförmågan, vilket i sig är 
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en förmåga som spelar en avgörande roll i matematiska situationer (Gustafsson, 
Jakobsson, Nilsson & Zippert, 2011). Häggblom (2013) menar att det finns samband 
mellan representationsformerna och att eleverna behöver bli medvetna om sambanden. 
Ett alternativ är att utgå från konkreta representationer och koppla det till nummer och 
symboler, eller det omvända, utgå från nummer och symboler och koppla till en konkret 
representation. Även Ahlberg (1998) samt Ahlberg & Wallby (2000)  skriver att elever 
bör reflektera över matematiken och komma i kontakt med det matematiska 
symbolspråket. Barn har vanligtvis ett informellt matematikspråk och detta är oftast av 
muntlig karaktär. Det är av stor vikt att elever med tiden blir mer och mer bekanta med 
det skriftliga matematiska symbolspråket. Vidare skriver Emanuelsson (1995) att elever 
bör möta matematiska problem i så många uttrycksformer som möjligt för en djupare 
förståelse och att det inte är hållbart att som lärare fokusera på enbart en uttrycksform i 
undervisningen. 
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4 Teoretiskt ramverk 
I följande kapitel presenteras ramverket för vår studie, variationsteorin (4.1), följt av 
centrala begrepp inom teorin: lärandeobjekt (4.1.1), kritiska aspekter och drag (4.1.2) 
samt variationsmönster (4.1.3). 
 

4.1 Variationsteorin 
Den vetenskapliga teori vår studie utgår ifrån är variationsteorin. Den utgår från vad 
eleverna behöver lära och hur innehållet kan utformas för att eleverna ska lära sig det de 
behöver. Teorins syfte är att undersöka hur ett innehåll kan uppfattas och utgörs av ett 
antal centrala begrepp; lärandeobjekt, kritiska drag och aspekter, samt 
variationsmönster  (Denscombe, 2009). Grunden till variationsteorin återfinns inom 
fenomenografin som en empirisk metod, som specifikt undersöker vilka skillnader det 
kan finnas av människors tolkningar och förståelse av olika ting (Allwood & Eriksson, 
2010:105-106; Lo, 2014; Marton & Booth, 2000). Lo (2014) skriver att fokus på 
lärandet är utgångspunkten för variationsteorin. Att lärandet har ett tydligt syfte är av 
stor vikt, samt att det finns förutsättningar för att uppnå lärande. Variationsteorins syfte 
kan kopplas till vår läromedelsanalys eftersom vi avser att analysera hur lärande inom 
multiplikation kan framställas genom variation. I vårt fall är fokus på hur två läromedel 
framhåller representationsformer och strategier vid multiplikation och hur eleverna 
därigenom utvecklar sin förståelse för multiplikation. 
 
4.1.1 Lärandeobjekt 

Lärandeobjekt är det som ska läras, och betonas enligt Lo (2014) att det inte ska 
förväxlas med lärandemål då lärandemål syftar till det eleven ska genomgå för att nå det 
önskade resultatet. Lo menar att man behöver fråga sig vad eleven behöver lära sig för 
att nå de uppsatta målen och att elevens lärande är starkt sammankopplat med vad som 
kallas externa horisonter. Kortfattat beskrivs dessa som sambandet mellan individen och 
dess omvärld. När vi utforskar vår omvärld lär vi oss och samlar kunskap om den 
utifrån den kontext vi lever i, därmed kan lärandeobjektet tolkas olika beroende på 
individen vilket utgör en kritisk aspekt. Marton & Booth (2000) betonar att 
variationsteorin syftar till att få en djupare förståelse för människors olika sätt att tolka 
saker och ting, samt hur olika individuella uppfattningar kan variera. I de läromedel vi 
granskar förekommer uppgifter som elever kan uppfatta på olika sätt. Begreppet 
lärandeobjekt  kan tydligt hänvisas till vår studie i form av den förståelse och de 
kunskaper eleverna ska få om multiplikation genom läromedlens sätt att förmedla olika 
strategier och representationsformer. 
 
4.1.2 Kritiska aspekter och drag 

Lo (2014) skriver att för att få en djupare förståelse för lärandeobjektet krävs kännedom 
om dess kritiska aspekter och drag. ”Kritiska aspekter syftar på en dimension av 
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variation medan kritiska drag är ett värde i denna dimension av variation” (Lo, 
2014:80). Lärandeobjektet består av olika särdrag som kan uppfattas olika från individ 
till individ beroende på individens förkunskaper och förutsättningar. Därför är det 
viktigt att lärare ser till att elever kan urskilja samma särdrag i lärandeobjektet eftersom 
det tänkta budskapet annars riskeras att inte nå fram. Det betonas även som viktigt att 
lärare tar reda på vilka olika kritiska drag det finns hos lärandeobjektet. När eleven får 
förståelse för att det förekommer olika kritiska aspekter kring ett lärandeobjekt kan det 
bli lättare att förstå lärandeobjektet. I många fall upplever inte lärare och elever ett 
lärandeobjekt på samma sätt. Lärare bör inte ta för givet att elever har samma 
förförståelse som dem kring ett objekt (Lo, 2014). Med hjälp av variationsteorin kan 
kritiska aspekter och drag för multiplikation belysas. 
 
4.1.3 Variationsmönster 

Variationsmönster beskrivs inom variationsteorin som de dimensioner som kan 
uppfattas vid inlärning. Dessa benämns som kontrast, separation, generalisering och 
fusion (Lo, 2014). Samtliga begrepp återfinns i de två utvalda läromedlen. 
  
Kontrast beskriver Lo (2014) som ett begrepp där man ges möjlighet att se en stark 
skillnad mellan två värden. Vid jämförelser av olika fenomen uppenbaras skillnader, 
vilket innebär kontrast. Detta gör det också lättare att urskilja de kritiska dragen hos ett 
objekt, eftersom vi  kan jämföra objektet med något som det inte är. T.ex. kan en elev 
lättare förstå vad en triangel är, om hen får förståelse för vad det inte är, exempelvis en 
rektangel. Cheng & Ho (2008) skriver att eleven bör ges möjlighet att få förståelse för 
vad som ska läras, vilket kan göras genom att framhäva skillnader på ett sådant sätt. Lo 
(2014) menar att kontrast enkelt kan illustreras med hjälp av exempelvis fysisk och 
bildlig representation. En bild kan till exempel framhäva hur en triangel ser ut och inte 
ser ut. En fysisk representation kan vara laborativt material, till exempel i form av olika 
geometriska figurer, för att eleverna lättare ska kunna urskilja vad en triangel är. 
  
Separation betonas inom variationsteorin som ett verktyg för att kunna se och förstå 
helheten av ett lärandeobjekt. Detta görs genom att lärandeobjektet, som i vårt fall är 
multiplikation, delas upp i mindre beståndsdelar för att lättare kunna identifiera de 
särdrag som det byggs upp av. På så sätt skapas en vidare uppfattning om vilka 
kontrasterande skillnader som kan förekomma inom lärandeobjektet (Lo, 2014). Som 
exempel kan begreppet separation kopplas till en situation där eleven ska förstå vad som 
bygger upp multiplikationen 2 x 6. Multiplikationen kan då tydliggöras genom att den 
delas upp i mindre delar, exempelvis med upprepad addition.  
  
Generalisering beskrivs som att oavsett vilka olika former ett lärandeobjekt kan 
förekomma i så är innebörden densamma. För att de lärande ska kunna göra en 
generalisering av ett lärandeobjekt krävs det att de får möta lärandeobjektet i varierande 
former (Lo, 2014). Vidare ger Lo exempel på att en triangel kan förekomma i många 
olika färger, storlekar och former men att innebörden av vad en triangel är förblir 
oförändrad. Det är generalisering.   
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Fusion innebär att man har en djupgående förståelse för de olika variationsmönsterna 
och kan variera och se samband mellan aspekterna i flera sammanhang. Begreppen kan 
sättas i relation till varandra för att förstå lärandeobjektet ur ett bredare perspektiv och 
skapa en helhet (Lo, 2014). Samtliga representationsformer och strategier som 
innefattas i vår studie kan kopplas till variationsteorins begrepp i olika sammanhang. 
Med fördel kan de kombineras i undervisningen för att eleverna ska uppnå fusion. 
 
I vår analys är lärandeobjektet förståelse för multiplikation huvudfokus. Då vi dels 
granskar hur multiplikationsuppgifter i innehållet varieras sett till representationsformer 
och räknestrategier kommer variationsteorin och dess variationsmönster lämpa sig för 
analysen. En varierad undervisning av multiplikation gynnar elevernas lärande (Lo, 
2014). När vi sedan analyserar vilka samt hur representationsformer förekommer i 
läromedlen ges en bild av hur pass varierade multiplikationsuppgifterna är utifrån 
variationsteorin. 
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5 Metod 
Studien bygger på en kvalitativ metod eftersom vi analyserar material och riktar in oss 
på ett begränsat område, multiplikation i läromedel. Metoden innebär att materialet 
analyseras på ett plan av djupare karaktär (Denscombe, 2009). Kapitlet beskriver urval 
och avgränsning (5.1), analysverktyg (5.2), samt etiska överväganden (5.3). 
 
5.1 Urval och avgränsning 
Vi har valt ut två läromedel som vi upplever är vanligt förekommande i lågstadiet och 
därför känns det relevant att granska dem. Ett av läromedlen blev specifikt 
rekommenderat till vår läromedelsanalys av en handledare från en verksamhetsförlagd 
utbildning. När valet av läromedel utfördes, granskade vi flera böcker både för årskurs 2 
och 3 för att skapa oss en bild av i vilken utsträckning multiplikation förekom i olika 
läromedel. Vi anser att två läromedel är en passande att analysera eftersom det ger oss 
en bredare uppfattning om hur multiplikation framställs beroende på läromedel. Vi har 
medvetet valt att granska läromedel från olika författare och förlag, för att få en bredare 
bild av hur multiplikation kan framställas genom strategier och representationsformer. 
Det material som analyseras är de uppgifter i läromedlen som behandlar området 
multiplikation. 
 
Lyckotal 2A är ett basläromedel i matematik och anpassad för årskurs F-3. Utgivaren är 
Gleerups. Läromedlets författare är Lisen Häggblom och Siv Hartikainen. Läromedlet 
är utformad utefter kunskapsmålen i aktuell läroplan. Läromedlet har två versioner för 
varje årskurs, A och B-version. Läromedlet är indelat i olika kapitel. Varje kapitel inleds 
med vad eleven lär sig i varje kapitel och avslutas med Minns du? Utöver grundkursen 
finns fördjupningssidor, Extra. Läromedlet innehåller även uppgifter där eleverna får 
chans att utveckla matematiska förmågor genom systematisk problemlösning och 
övningar innefattande uppmärksamhet och kommunikation. Läromedlet behandlar 
multiplikation i kapitel 3 (Gleerups, u.å; Häggblom & Hartikainen 2012).   
 
Mera Favorit matematik 2B är ett finskt läromedel som blivit översatt till svenska och 
är utgivet av förlaget Studentlitteratur. Författarna till läromedlet är Katariina 
Asikainen, Sirpa Haapaniemi, Sirpa Mörsky, Arto Tikkanen och Juha Voima. Innehållet 
har anpassats för att stämma överens med aktuell läroplan. Läromedlet finns i A och B-
version. Varje kapitel i läromedlet inleds med basuppgifter, följt av sidor kallade öva 
och pröva. Efter dessa finns sidor finns så kallade favoritsidor, som innehåller 
aktiviteter. Det finns i varje kapitel även en diagnos, kallad Vad har jag lärt mig?. Sist i 
varje kapitel finns Sallys hinderbana, där eleverna ges möjlighet att repetera de begrepp 
och moment som kapitlet behandlat. Sist i boken finns det sidor kallade Vi repeterar. 
Multiplikationsuppgifter förekommer genom hela boken men har också ett tillägnat 
kapitel (Asikainen, Haapaniemi, Mörsky, Tikkanen & Voima, 2013; Studentlitteratur, 
u.å). 
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5.2 Analysverktyg 
Analysverktyget som används vid granskningen av läromedlen grundas i 
variationsteorin, eftersom teorin betonar vikten av variation i lärande och vilka olika 
dimensioner som kan uppfattas i ett lärandeobjekt (Lo, 2014). Studien bygger på en 
innehållsanalys eftersom vi inriktar oss på att göra en analys av det innehåll som 
framställs i läromedlen. I vår läromedelsanalys granskar vi vilka representationsformer 
och strategier som framställs i läromedlen vid multiplikation. För att kunna analysera 
representationsformerna på djupet krävs en avgränsning, därför utgår vi från de fem 
representationsformerna presenterade av Bergsten, Häggström & Lindberg (1997) när vi 
granskar läromedlen. 
 
Vid granskning av vilka strategier som framställs i läromedlen utgår vi från att böckerna 
presenterar de 4 mest grundläggande strategierna (upprepad addition, gruppering, 
tallinje och rektangel/areaformation) presenterade av Löwing (2017) och Sollvervall 
(2016) eftersom läromedlen är anpassade för årskurs 2, vilket vi upplever är året då 
multiplikation ofta introduceras. Resultatet av vilka representationsformer och 
räknestrategier som förekommer visas i tabeller för att ge en tydlig bild. Utöver tabeller 
har vi tagit bildexempel på uppgifter från läromedlen där vi ser representationsformer, 
strategier och variationsmönster. Vi analyserar ett läromedel i taget. Vid granskningen 
av läromedlen utgår vi från egenformulerade frågor ställda kring hur multiplikation 
framställs. Frågorna ställs till samtliga böcker, en i taget för att uppnå en tydlig struktur. 
Exempel på frågor som ställs till läromedlen för att belysa vilka strategier och 
representationsformer som framkommer vid multiplikationsuppgifter är följande: 
 

 Hur ser de introducerande uppgifterna för multiplikation ut? 
 Hur många uppgifter i läromedlet innehåller multiplikation/har det ett eget 

avsnitt? 
 Vilka representationsformer är vanligast förekommande? (fysisk, bildlig, 

symbolisk, numerisk, verbal) 
 Återfinns det flera representationsformer i samma uppgift, vilka? 
 Vilka multiplikativa situationer förekommer? 
 Hur lyfter läromedlen multiplikationens olika begrepp? Vilka lagar och regler 

framkommer? 
 Vilka strategier finns? (upprepad addition, gruppering, tallinje, 

rektangel/areaformation) 
 Förekommer det flera strategier i en och samma uppgift? 
 I vilken ordning kommer strategierna?   
 Hur används strategierna i uppgifterna? 
 Vilka variationsteoretiska begrepp återfinns? 

 
Att utgå från dessa frågor möjliggör för oss att besvara våra två frågeställningar. När vi 
ställer samma frågor till båda läromedlen ger det en rättvis bild. 
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5.3 Etiska överväganden 
Forskare ska ta hand om den information som ges på ett respektfullt sätt och inneha god 
etik (Vetenskapsrådet 2002; Denscombe 2009). Då studien inte berör några personer 
eller skolor har vi inte behövt ta någon hänsyn till konfidentialitetskravet gällande 
anonymisering. Däremot är informations- och samtyckeskravet relevant för vår 
undersökning. Vi har kontaktat förlagen och fått godkännande att analysera deras 
läromedel i vår forskning. När förlagen kontaktades informerades också i vilket syfte 
det var vi skulle använda läromedlen. Ett annat krav som vi tar hänsyn till i vår studie är 
nyttjandekravet då vi endast använder läromedlen inom forskningsändamålet 
(Vetenskapsrådet, 2002).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

18 

6 Resultat och analys 
I resultatet återfinns en kort beskrivning av multiplikation i Lyckotal 2A (6.1), följt av 
en beskrivning av de introducerande uppgifterna (6.1.1). Vidare följer en redogörelse 
för vilka representationsformer som förekommer (6.1.2). Därefter förmedlas vilka 
räknestrategier som förekommer (6.1.3). Det finns även en kort beskrivning av 
multiplikation i Mera Favorit matematik 2B (6.2). Sedan visas även det läromedlets 
introducerande uppgifter (6.2.1), följt av representationsformer (6.2.2), vidare redogörs 
strategier (6.2.3). Avsnittet avslutas med sammanfattning av resultat (6.3). 
 
6.1 Lyckotal 2A 
Multiplikation introduceras med olika punkter om vad eleven ska lära sig under kapitlet. 
Det förekommer även multiplikationsuppgifter på extrasidor, som är av mer utmanande 
karaktär. Läromedlet innehåller 46 uppgifter som berör multiplikation. 
 
6.1.1 Introducerande uppgifter  i multiplikation 

 

Figur 1: Häggblom & Hartikainen (2014) 2A s.59 
 
Första multiplikationsuppgiften är tydligt kopplad till representationsformen bild, men 
även verbal representationsform. Eleverna måste betrakta bilderna för att lösa uppgiften 
samt läsa texten. Strategin gruppering är i fokus, men det går att lösa uppgiften genom 
flera strategier. Uppgiften kan eleven fundera om enskilt, eller i samtal med andra, 
beroende på hur läraren använder uppgiften. Det ges inte utrymme att skriva ner tal 
och/eller tankesätt. Variationsmönstret generalisering blir här väldigt tydligt då eleven 
får se att multiplikation kan förekomma genom olika bildliga representationsformer. 
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Figur 2: Häggblom & Hartikainen (2014) 2A s.60 
 
Nästkommande uppgift visar hur eleven kan tänka upprepad addition för att visa 
sambandet mellan addition och multiplikation. Begrepp som faktor och produkt 
förekommer dock inte, utan tas upp några sidor längre fram. Eleven får i denna uppgift 
stöta på flera representationsformer: verbal, symbolisk, numerisk och bildlig. Bergsten, 
Häggström & Lindberg (1997) menar att om eleverna får se kopplingar mellan olika 
representationsformer stärks den matematiska förståelsen. Uppgiften ger eleverna i ett 
tidigt skede möjlighet att se multiplikation genom olika representationsformer. Utöver 
upprepad addition förekommer även gruppering som strategi (se figur 2). Uppgiften 
inleds med att eleven ska tänka upprepad addition, för att sedan skriva multiplikationen. 
Läromedlet har tidigare berört addition vilket är elevens förkunskaper, sedan blir 
utmaningen att se sambandet mellan addition och multiplikation. Addition och 
multiplikation ställs i kontrast mot varandra (Lo, 2014). 
 
6.1.2 Representationsformer 

I varje uppgift analyseras vilka representationsformer som förekommer. Nedan beskrivs 
i vilken utsträckning representationsformerna förekommer i förhållande till antalet 
uppgifter i Lyckotal 2A.  
 
Tabell 1 - representationsformer i Lyckotal 2A 

 Fysisk Bildlig Symbolisk Numerisk Verbal 

Antal 0/46  25/46 28/46 42/46 42/46 

Lyckotal 2A innehåller bildlig, symbolisk, numerisk och verbal representationsform. De 
representationsformer som förekommer mest i läromedlet är den numeriska och verbala. 
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42 av 46 uppgifter innehåller numerisk representationsform och 42 av 46 innehåller 
verbal representationsform. I den verbala representationsformen ingår också de 
uppgifter som förespråkar diskussion, dock förekommer dessa sällan. De 4 uppgifter 
som inte innehåller verbal representationsform är uppgifter som helt saknar en skriftlig 
instruktion. Vanligt förekommande är också den symboliska representationsformen, 
som finns med i 28 av 46 uppgifter. De två representationsformer som kombineras mest 
i uppgifterna är den symboliska och numeriska. Det förekommer i majoriteten av dessa 
uppgifter även bildlig representationsform. Figurerna nedan visar uppgifter med flera 
representationsformer kombinerade (se figur 3 & 4). 
 

 

Figur 3: Häggblom & Hartikainen (2014) 2A s. 70 

 

 

Figur 4: Häggblom & Hartikainen (2014) 2A s. 61 
 
Här framkommer tydligast bildlig, numerisk och symbolisk representationsform, men 
även verbal. Eleven får genom representationsformerna se deras samband till varandra 
och får därmed en helhetsförståelse för uppgifterna och hur de ska lösas. Denna uppgift 
som innehåller en kombination av flera representationsformer möjliggör fusion (Lo, 
2014). I läromedlet finns ingen uppgift som innefattar en fysisk representationsform. 
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Läromedlet består av 25/46 uppgifter som illustreras med representationsformen bild. 
Bilderna är sammankopplade till uppgiften genom att de illustrerar och beskriver 
uppgifterna, samt att eleverna i vissa fall behöver ta hjälp av bilderna för att kunna lösa 
uppgifterna. Begreppet generalisering syns ofta i uppgifterna illustrerade med bilder 
genom att multiplikationen förekommer i olika bildliga former men förmedlar samma 
innebörd. Nedan följer ett exempel ur boken som visar en uppgift innehållande bildlig 
representationsform och variationsmönstrena generalisering och separation. 
 

 

Figur 5: Häggblom & Hartikainen (2014) 2A s. 69 
 
Begreppet multiplikation är oberoende av vilken bild som presenteras (se figur 5). 
Multiplikation kan gälla oändligt många saker, som muggar, bestick och tallrikar. När 
eleven sedan ska rita en egen bild som visar 4 x 3 kan hen välja att illustrera något annat 
än det som exemplen visar med bildlig representationsform. Här förekommer alltså 
generalisering. Multiplikationens innebörd kan visas genom olika illustrationer utan att 
innebörden av multiplikationsbegreppet förändras. Variationsmönstret separation 
förekommer eftersom bilderna i uppgiften kan kontrasteras mot varandra och hjälpa 
eleven att få en bredare förståelse.     
 
6.1.3 Räknestrategier 

Avsnittet nedan beskriver i vilken utsträckning strategier förekommer i förhållande till 
antalet uppgifter i Lyckotal 2A.  

Tabell 2 - räknestrategier i Lyckotal 2A 

 Upprepad 

addition 
Gruppering Tallinje Rektangel/ 

areaformation 

Antal 4/46 12/46 0/46 4/46 

 
De räknestrategier som förekommer i Lyckotal 2A är upprepad addition, gruppering och 
rektangel/areaformationer. Tallinje som strategi finns inte med i läromedlet. Både 
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upprepad addition och rektangel/areaformationer förekommer i 4 av 46 uppgifter. 
Gruppering är den vanligast förekommande strategin. Av 46 uppgifter är 12 uppgifter 
menade att beräknas med hjälp av gruppering som strategi.  
 

 
Figur 6: Häggblom & Hartikainen 2A s. 122 
 
Figuren ovan visar en informationsruta som beskriver hur multiplikationen 3 x 2 kan 
lösas med gruppering som strategi. I den förmedlas också två viktiga grundläggande 
begrepp inom multiplikation, faktor och produkt (Löwing, 2017).  
 

 
Figur 7: Häggblom & Hartikainen (2014) 2A s. 121 
 
Upprepad addition som strategi förekommer tidigt i kapitlet och framkommer i 4 av 46 
uppgifter. Gruppering och upprepad addition är två strategier som ofta utgör en 
kombination i Lyckotal 2A. Korten på bilden i uppgiften ovan visar strategin gruppering 
då eleven ska se hur många kort det är i varje grupp för att sedan räkna ut hur många 
kort det är sammanlagt. Symbolerna visar att eleven ska lösa uppgiften både genom 
upprepad addition samt multiplikation. Eftersom uppgiften innehåller upprepad addition 
kan paralleller dras till begreppet separation. Den upprepade additionen, som skrivs ut 
ovanför multiplikationen, kan ses som att multiplikationen blir uppdelad i mindre 
beståndsdelar. För att se multiplikation som helhet kan upprepad addition användas för 
att bringa klarhet om hur multiplikationen är uppbyggd. 
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Figur 8: Häggblom & Hartikainen (2014) 2A s. 72 
 
Här ska eleven med hjälp av strategin gruppering komma fram till hur många munkar 
det finns sammanlagt i alla påsar. Munkarna grupperas i detta fall i 6 påsar med 3 
munkar i varje påse. Detta kan ses som ett exempel på  multiplikativ situation då eleven 
får använda multiplikation i ett sammanhang som kan ske i verkligheten (Löwing, 
2017).   
 

 
Figur 9: Häggblom & Hartikainen (2014) 2A s. 62 
 
Rektangel/areaformation som strategi förekommer vid 4 tillfällen i läromedlet och 
förekommer ofta i samband med symbolisk och numerisk representationsform. 
Uppgiften i figuren ovan visar multiplikation i en rektangel/areaformation. Eleverna ska 
lösa tvåans tabell. Inledningsvis får eleven reda på vilka siffror och symboler som är 
korrekta, men efterhand får eleven komma på dessa på egen hand genom att ta hjälp av 
strategin (se figur 9). Här förekommer generalisering då grunden till uppgiften är 
rektangel/areaformation, men visas genom varierade sätt eftersom rutantalet ökar. 
Principen är dock densamma. Strategin illustrerar tvåans tabell genom att de 2 rutorna 
på höjden är konstanta medan rutorna på bredden blir fler ju högre upp i tvåans tabell vi 
kommer. Även separation framkommer i uppgiften genom att rutorna varieras och 
skapar en dimension av variation (Lo, 2014).  
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Figur 10: Häggblom & Hartikainen (2014) 2A s. 62 
 
Uppgiften ovan benämns som multitabellen. Eleven ska här beräkna tabell 1-10, genom 
att använda sig av en multitabell. Principen grundas i en rektangel/areaformation. 
Eleven kan räkna rutorna för att komma fram till svaret.   
 

 

Figur 11: Häggblom & Hartikainen (2014) 2A s. 75 
 
Här är ett exempel på en multiplikativ situation. Eleven ska räkna ut hur mycket 
exempelvis 4 klubbor kostar. Därmed är detta ett exempel på hur multiplikation kan 
komma till användning i vardagliga situationer och där eleven får möjlighet att se den 
multiplikativa situationen. Eleven får i det här fallet själv välja strategi. 
 
6.2 Mera Favorit matematik 2B 
Som i Lyckotal 2A har även Mera Favorit matematik 2B ett eget kapitel för 
multiplikation, dock förekommer multiplikationsuppgifter kontinuerligt genom hela 
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boken i flera kapitel. Sammanlagt finns det 85 uppgifter i boken som behandlar 
multiplikation. 
 
6.2.1 Introducerande uppgifter i muliplikation 

 

Figur 12: Asikainen, Haapaniemi, Mörsky, Tikkanen & Voima, (2013) 2B s. 34 

 
Första multiplikationsuppgiften är illustrerad med hjälp av bildlig och symbolisk 
representationsform. Strategin som uppgiften framhåller är gruppering. Eleverna 
behöver räkna hur många flaggor som ryms på varje pinne för att kunna skriva ut 
multiplikationen. Uppgift 1 behandlar multiplikationstabell 5, eftersom minst en av 
faktorerna i varje uppgift ska vara 5. Uppgift 2 däremot berör både tabell 2, 5 och 10. 
(se figur 12). Uppgift 2 avser att öva eleverna i tabellkunskap och innefattar blandade 
multiplikationer som eleven ska ange produkten för. Uppgiften illustreras med verbal, 
symbolisk och numerisk representationsform. Det finns ingen given strategi för hur 
eleverna ska lösa multiplikationerna utan det står fritt för dem själva att välja. Uppgift 2 
bygger på den kommutativa lagen och visar för eleven att exempelvis 3 x 2 är detsamma 
som 2 x 3. 
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6.2.2 Representationsformer 

I följande avsnitt görs en redogörelse för i vilken utsträckning representationsformer 
förekommer i förhållande till antalet uppgifter i Mera Favorit matematik 2B. 

Tabell 3 - representationsformer i Mera favorit matematik 2B  

 Fysisk Bildlig Symbolisk Numerisk Verbal 

Antal 2 /85 14/85 63 /85 84 /85 85 /85 

 
Mera Favorit matematik 2B innehåller fysisk, bildlig, symbolisk, numerisk och verbal 
representationsform. Den mest förekommande representationsformen är den verbala, 
som finns med i alla uppgifter då alla uppgifter innehåller någon form av skriftlig 
instruktion. En del uppgifter är även utformade för att samtala och diskutera. Även den 
numeriska representationsformen förekommer ofta och finns med i 84 av 85 uppgifter. 
Vanligt förekommande är också den symboliska representationsformen. Symbolisk 
representationsform finns med i 63 av 85 uppgifter och bildlig representationsform 
förekommer i 14 av 85 uppgifter. Fysisk representationsform förekommer i 2 av 85 
uppgifter och är den representationsform som det finns minst av i läromedlet.  
 

 

Figur 13: Asikainen, Haapaniemi, Mörsky, Tikkanen & Voima (2013) 2B  s. 58 
 
I figuren ovan visas de mest förekommande representationsformerna i läroboken, 
symbolisk och numerisk. Uppgifterna byggs upp av siffror och symboler, i detta fall 
multiplikationstecken och likhetstecken. I majoriteten av fallen utgör symbolisk och 
numerisk representationsform en kombination. Uppgiften lyfter inte fram någon given 
strategi utan består endast av en multiplikation som eleven själv får hitta en strategi för 
att lösa, om hen inte automatiserat tabellerna. Många av uppgifterna i läromedlet ser ut 
på detta sätt (se figur 13).  
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Figur 14: Asikainen, Haapaniemi, Mörsky, Tikkanen & Voima (2013) 2B s. 61 
 
Här är ett exempel på hur bildlig, symbolisk, numerisk och verbal representationsform 
representerar en uppgift i boken. I uppgiftsbeskrivningen står det att varje låda 
innehåller 4 skatter. Faktorn 4 är inte representerad med bild. Det krävs att eleven läser 
texten för att veta det. Alltså förekommer den verbala representationsformen genom 
texten. Elevens uppgift är att ta reda på hur många skatter det finns i lådorna 
sammanlagt. Eleven behöver då granska bilden samt läsa texten för att kunna bestämma 
antalet lådor och skatter.  
 

 

Figur 15: Asikainen, Haapaniemi, Mörsky, Tikkanen & Voima (2013) 2B s. 60 
 
I Mera Favorit matematik 2B förekommer ibland begreppet produkt i 
uppgiftsbeskrivningar, exempelvis som i figuren ovan. Dock finns det ingen 
informationsruta som förmedlar vad produkt betyder, förutom i en praktisk uppgift på 
ett annat ställe i boken. Begreppet faktor nämns inte i anslutning till uppgiften (figur 15) 
och omnämns överlag inte i boken. Läroboken utgår från att eleverna är bekanta med 
begreppet produkt och förstår begreppets innebörd. En kritisk aspekt kan vara att eleven 
kan ha glömt vad begreppet betyder vilket försvårar uppgiften. Lo (2014) förmedlar 
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vikten av att elever urskiljer samma särdrag i ett lärandeobjekt vilket kan vara en 
svårighet i denna uppgift då alla elever kanske inte har förståelse för begreppet produkt. 
 
I uppgiften finns variationsmönstret kontrast, eftersom eleverna får måla produkter både 
inom treans och fyrans multiplikationstabell. Produkterna i treans tabell kan ställas i 
kontrast mot produkterna i fyrans tabell, vilket förtydligar. Eleven får alltså se vilka 
produkter som inte ingår i respektive tabell. Detta kallas icke-exempel, enligt Lo 
(2014).   
 
6.2.3 Räknestrategier 

Nedan görs en redogörelse för i vilken utsträckning strategier förekommer i förhållande 
till antalet uppgifter i Mera Favorit matematik 2B. 

Tabell 4 - strategier i Mera Favorit matematik 2B 

 Upprepad 

addition 
Gruppering Tallinje Rektangel/ 

areaformation 

Antal 9 /85 8/85 2 /85 0 /85 

 
Räknestrategierna i läromedlet Mera Favorit matematik 2B är upprepad addition, 
gruppering samt tallinje. Rektangel/areaformation förekommer inte i någon uppgift. 
Den vanligaste strategin är upprepad addition, följt av gruppering och sedan tallinje (se 
tabell 4).     
 

 

Figur 16: Asikainen, Haapaniemi, Mörsky, Tikkanen & Voima (2013) 2B s. 48 
 
Här visas strategin upprepad addition. Eleven ska även skriva multiplikationen. Den 
upprepade additionen kan i detta avseende kopplas till variationsmönstret separation. 
Innan multiplikationen skrivs ut beskriver den upprepade additionen hur 
multiplikationen är uppbyggd. Multiplikationen 4 x 3 beskrivs exempelvis som 4 + 4 + 
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4. På så sätt får eleven se de delar som bygger upp helheten, vilket innebär separation 
(Lo, 2014). 
 

 

Figur 17: Asikainen, Haapaniemi, Mörsky, Tikkanen & Voima (2013) 2B s. 51 
 
Här är ett exempel på en uppgift innehållande strategin gruppering. Variationsmönstret 
generalisering syns eftersom det är varierande bildliga representationsformer och olika 
multiplikationer. Eleven får alltså en förståelse för multiplikation genom generalisering. 
Lärandeobjektet här är att finna faktorerna och räkna ut produkten till respektive bild.    
 

 

Figur 18: Asikainen, Haapaniemi, Mörsky, Tikkanen & Voima (2013) 2B s. 46 
 
Uppgift där tallinjen är en strategi (se figur 18). Uppgiften är att eleven ska ta hjälp av 
tallinjen och räkna framåt 4 steg i taget, precis som ekorren som hoppar 4 steg framåt i 
taget. På detta sätt tränar eleverna på fyrans multiplikationstabell.   
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Figur 19: Asikainen, Haapaniemi, Mörsky, Tikkanen & Voima (2013) 2B s. 35 
 
Figuren ovan är en uppgift som innehåller exempel på multiplikativa situationer. 
Uppgiften beskriver situationer som är vardagsnära och som eleven kan känna igen sig 
i. Eleven måste läsa texterna tillhörande varje deluppgift och avgöra vilka strategier som 
är passande för att lösa uppgifterna.  
 
6.3 Sammanfattning av resultat 
En sammanfattning som kan dras utifrån studiens resultat och analys är att både 
Lyckotal 2A och Mera Favorit matematik 2B framställer multiplikation med vissa 
representationsformer och strategier mer än andra. Den numeriska och verbala 
representationsformen är mest vanliga. Den fysiska representationsformen utesluts 
nästan helt och finns inte med i Lyckotal 2A. Strategierna upprepad addition och 
gruppering är vanligast förekommande i båda läromedlen, medan tallinje och 
rektangel/areaformation är minst förekommande. Variationsmönsterna framkommer i de 
flesta uppgifter i läromedlen. Kontrast syns exempelvis i de uppgifter som lyfter fram 
skillnader mellan olika aspekter i uppgifter, exempelvis mellan upprepad addition och 
multiplikation. Separation syns i uppgifter där multiplikationen som helhet delats upp i 
mindre delar, alltså vanligt förekommande vid upprepad addition. Generalisering syns 
ofta i uppgifter som representeras av olika bildliga former, men som förmedlar samma 
innebörd. De uppgifter i böckerna som framhäver relationen mellan de olika 
representationerna och strategierna skapar en helhetsförståelse och därmed fusion (Lo, 
2014).  
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7 Diskussion 
Följande diskussionskapitel består av resultatdiskussion (7.1), metod- och 
materialdiskussion (7.2) samt tillförlitlighet av resultat (7.2.1) Avslutningsvis 
presenteras förslag på vidare forskning (7.4).  
 

7.1 Resultatdiskussion 
Studien syftar till att analysera hur två utvalda läromedel för årskurs 2 ger elever 
möjlighet att utveckla sin förståelse för multiplikation genom att granska hur 
läromedlen framhåller olika representationsformer och räknestrategier för 
multiplikation. Nedan diskuteras resultaten djupare i förhållande till tidigare forskning.  
 
Den inledande uppgiften i både Lyckotal 2A och Mera Favorit matematik 2B innehåller 
bildlig representationsform och framhåller att eleverna ska använda sig av strategin 
gruppering. Löwing (2017) förmedlar att yngre elever ofta ritar upp multiplikationer 
vilket kan kopplas till grupperingsstrategin, som innebär att  innehållet i en 
multiplikation delas upp i lika stora grupper. Detta konkretiseras ofta med hjälp av 
bildlig representation och gör att multiplikationen på så sätt blir tydligare, vilket kan 
vara en anledning till att grupperingsstrategin används i inledningen hos båda 
läromedlen. McIntosh (2008) förmedlar att addition och multiplikation är två räknesätt 
som är starkt sammankopplade då de bygger på samma regler. Vidare betonas att 
multiplikation ofta introduceras för elever som upprepad addition, vilket är en strategi 
som fungerar så länge det rör sig om positiva heltal (Larsson, 2015). Eftersom addition 
ses som en allmän regel för antalsräkning kan en parallell dras till den upprepade 
additionens likhet med grupperingsstrategin och hur de två strategierna med fördel kan 
kombineras. I Lyckotal 2A utgör dessa ofta en kombination och återfinns redan i andra 
uppgiften. Vi anser även att gruppering kan vara en representation av strategin upprepad 
addition, men i denna studie benämns de som två olika strategier, med flera likheter.  
Den första uppgiften i Lyckotal 2A möjliggör även till diskussion och har därmed inslag 
av muntlig karaktär vilket kopplas till den verbala representationsformen. Uppgiften är 
inte konstruerad för att skriva ner tal eller räkneoperationer utan utgår från frågan: “Hur 
många hjul, lampor osv. ser du? Hur många grupper? Hur många i varje grupp?” 
(Häggblom & Hartikainen, 2014:59). Den introducerande uppgiften i Mera Favorit 
matematik 2B innefattar ingen diskussion eller reflektion utan går ut på att eleven ska 
skriva ner multiplikationen genom att titta på bilderna. Lampert (1990) förespråkar 
diskussion i matematiska sammanhang då det matematiska tänket utvecklas av att få 
förklara hur man tänker. Då samtalsuppgifter inte är vanligt förekommande i de två 
läromedlen bör lärare som använder dessa komplettera med samtals- och 
diskussionsuppgifter. 
 
Designen på uppgifter förmedlas av Artigue & Perrin-Glorian (1991) utgöra 
matematikundervisningens kärna, men beskrivs också vara vad som påverkar elevernas 
motivation. De läromedel som blivit analyserade innehåller varierande 
representationsformer för att framställa multiplikation, med viss skiljaktighet. De 
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vanligaste representationsformerna i båda läromedlen är den symboliska, numeriska och 
verbala. Utifrån resultatet av undersökningen innehåller båda läromedlen dock väldigt 
få uppgifter med fysisk representationsform, varav Lyckotal 2A inte har med någon 
fysisk representationsform. Häggblom (2013) och Eriksen (1993) betonar vikten av att 
elever bör möta alla representationsformer för att utveckla sin begreppsförståelse. De 
lärare som arbetar med dessa läromedel i klassrummet bör därmed utöka 
matematikundervisningen med uppgifter av fysisk representationsform, exempelvis 
konkret material. Representationsformen bildlig förekommer ofta i båda läromedlen, 
dock oftare i Lyckotal 2A än i Mera Favorit matematik 2B. Detta kan bero på att Mera 
Favorit matematik 2B innehåller många uppgifter där eleven endast ska skriva svaret till 
en multiplikation. Dessa uppgifter utgörs till största del av symbolisk och numerisk 
representationsform, vilket kan vara anledningen till att de två representationsformerna 
är mer förekommande i Mera Favorit matematik 2B än i Lyckotal 2A. 
 
Båda läromedlen tar upp olika strategier vilket är gynnsamt eftersom olika elever 
uppfattar saker på olika sätt (Lo, 2014), därmed är flera representationsformer att 
föredra. Multiplikation inleds i båda läromedlen med gruppering som strategi. 
Gruppering är den vanligaste strategin i Lyckotal 2A, medan upprepad addition är 
vanligast i Mera Favorit matematik 2B. Intressant är att tallinjen som strategi inte 
återfinns i multiplikationsuppgifter i Lyckotal 2A, men i Mera Favorit matematik 2B 
finns det tallinje som strategi i två multiplikationsuppgifter. Löwing (2017) menar att 
tallinjen som strategi med fördel kan bygga vidare på upprepad addition. Att förtydliga 
upprepad addition med hjälp av en tallinje kan gynna elevernas förståelse, då eleverna 
får se det på flera sätt. Trots detta är tallinjen nästintill obefintlig i läromedlen, fastän 
upprepad addition förekommer relativt ofta. Rektangel/areaformation förekommer 
sällan. I Mera Favorit Mateamtik förekommer strategin inte alls. Detta skulle kunna 
bero på det Larsson (2015) tar upp, att uppgifter inkluderande rektangel/areaformation 
förekommer mycket i läromedel på mellanstadiet. Det är alltså en strategi som 
förekommer mer högre upp i åldrarna. Å andra sidan anser vi att det bör förekomma 
mer i lågstadiet, för att det är där grunden läggs och ju tidigare eleven möter olika 
strategier, desto bättre. Då vissa strategier inte förekommer så ofta ges eleven inte 
möjlighet att befästa kunskapen och förståelsen på djupet.    
 
Tidigare i studien betonas vikten av att ha kännedom om multiplikationens regler och 
bregrepp, samt att en del elever har svårt för kommutativa lagen (Löwing &  Kilborn, 
2003; McIntosh, 2008). Trots detta faktum tas inte lagar ordagrant upp i läromedlen, 
även om kommutativa lagen syns i en del uppgifter. Detta kan skapa svårigheter för 
elever som inte förstår kommutativa lagen. Vår uppfattning är att läromedlen hade 
kunnat framföra lagen i uppgifterna mer än vad de gör. Lärare som använder sig av 
dessa läromedel vid multiplikation bör även vid sidan av läromedlen behandla 
begreppen multiplikator och multiplikand för att gynna samtliga elevers förståelse. I 
vissa länder kommer multiplikator och multiplikand inte samma ordning som de gör i 
Sverige (Löwing & Kilborn, 2003), vilket kan påverka inlärningen hos elever som 
kommer från sådana länder. Larsson (2015) nämner att multiplikation och division med 
fördel bör framkomma samtidigt i undervisningen. I läromedlen ser vi inte att detta sker. 
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Det dras inga paralleller till division i någon multiplikationsuppgift i läromedlen. 
Möjligtvis är division något som kommer in senare, i läromedel för årskurs 3. Det tyder 
på att eleverna inte ges möjlighet att möta båda räknesätten samtidigt, trots att det finns 
tydliga samband. Lärare som använder dessa läromedel bör därmed välja att ta in 
division i undervisningen vid sidan om läromedlet för att eleverna ska få möjlighet att 
möta multiplikation och division parallellt då de gynnas av det.    
 
Vår bild av läromedlen är att de bör innehålla större variation av strategier. Vissa av 
strategierna lyser med sin frånvaro i båda läromedlen, främst i Mera Favorit matematik 
2B. När vi i tabellerna visar att en del uppgifter inte har någon strategi innebär det 
uppgifter där det inte finns någon given strategi, utan där ska eleven endast beräkna och 
skriva svaret utan att en given strategi finns med som stöd. Det blir alltså upp till eleven. 
Vi tror det kan leda till att många elever lär sig att automatisera tabellerna utan att förstå 
varför ett visst svar är rätt. Att eleven endast ska skriva ner svaret utan att visa eller 
förklara hur de tänkt är kritiskt eftersom läraren då inte får en uppfattning om elevens 
tankesätt. Vilka kunskaper eleven då har tydliggörs inte och leder till att läraren inte får 
reda på elevens förkunskaper innan nästa område ska inledas, vilket Häggblom (2013) 
betonar att läraren bör ha. Det kan vara kritiskt att eleven endast lär sig automatisera 
multiplikationstabellerna (McIntosh, 2008). Många gånger återkommer uppgifter där 
eleven ska träna på att lära sig tabellerna utantill. Det kan vara en kritisk aspekt. 
Häggblom (2013) nämner också att elever inte endast bör automatisera tabeller. Hon 
menar att det är viktigt att eleven får resonera om ett svar och dess rimlighet. Det får 
eleverna ingen möjlighet till i läromedlen om inte läraren som använder boken väljer att 
införa sådant i koppling till vissa uppgifter i boken. Dock är det viktigt att ha i åtanke att 
uppgifterna i läromedlen ligger på en mycket introducerande och grundläggande nivå, 
så det kan inte förväntas att samtliga elever redan kan resonera om rimlighet i svaren, å 
andra sidan är det bra att börja med rimlighetsträning tidigt. Överlag anser vi att 
läromedlen inte är så omfattande som de hade kunnat vara då flera av 
representationsformerna och strategierna förekommer i relativt liten utsträckning. 
Denna slutsats är dock inte enbart negativ. Den förmedlar vikten av att man som lärare 
granskar och analyserar läromedel på djupet innan de används i undervisningen. De 
representationsformer och räknestrategier som förekommer hjälper eleven att lösa 
uppgifter. Vi hade som tidigare nämnts önskat att representationsformer och 
räknestrategier varierades mer och användes i större utsträckning för att eleven ska få så 
vidgad förståelse som möjligt för multiplikation. Det har eleverna stor nytta av när de i 
framtiden ska lösa mer avancerade multiplikationer samt andra områden inom 
matematiken.   
 
7.2 Metod och materialdiskussion 
I denna studie har vi utfört en innehållsanalys av två läromedel, därmed innehåller 
studien en kvalitativ metod. Läromedlen är vanliga i matematikundervisningen på 
lågstadiet. Krav för läromedel i denna studie är att de ska vara utformade efter de 
riktlinjer som följer den aktuella läroplanen (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet, 2011). Anledningen till att vi valde att analysera just hur 
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multiplikation framställs grundas i att det är ett räknesätt som det läggs mycket fokus på 
i lågstadiet. Det var även relativt enkelt att finna relevant litteratur om begreppet. Dock 
har vi inte hittat studier som berör multiplikation i lågstadiet, i förhållande till 
representationsformer och räknestrategier. Vår tanke var till en början att analysera tre 
läromedel, men att granska två läromedel upplevdes för oss mer rimligt då vi ville 
utföra en analys på ett djupare plan. Detta innebär dock inte att studiens resultat är 
generaliserbart eftersom studien omfattar för få läromedel. Valet föll slutligen på 
Lyckotal 2A samt Mera Favorit matematik 2B. Båda läromedlen behandlar området 
multiplikation i stor utsträckning och på en grundläggande, jämlik nivå. Vid 
innehållsanalysen utgick vi från ett antal frågor som vi själva formulerat. Det 
tillvägagångssättet gjorde att vi tittade på exakt samma saker i båda läromedlen, vilket 
ger en mer rättvis bild. Att från början ha klart för sig vad som ska granskas har 
underlättat analysprocessen. 
 
Det teoretiska ramverket för studien föll på variationsteorin eftersom vi dels analyserar 
hur läromedlen varierar sett till lärandeobjektet. När vi läste andra uppsatser som 
studerat läromedel märkte vi att variationsteorin var vanligt förekommande, vilket 
ytterligare förstärker att teorin lämpar sig för vår läromedelsanalys. Vår uppfattning 
efter att vi genomfört denna studie är att det är oerhört viktigt att som verksam lärare 
analysera läromedels innehåll innan de väljs ut och används i undervisningen. Innan 
studien började hade vi en viss uppfattning om läromedlen som faktiskt ändrats under 
studiens gång då vi fått möjlighet att granska dem på ett djupare plan. Vår studies 
resultat kan därmed vara till hjälp för verksamma lärare som vill få en bild av hur 
grundläggande multiplikation framställs med representationsformer och räknestrategier 
utifrån variationsteorin i specifika matematikläromedel. 
 
7.2.1 Tillförlitlighet av resultat 

Vår innehållsanalys grundas i de representationsformer och räknestrategier vi urskiljt i 
uppgifterna. Vi har räknat med samtliga uppgifter som berör multiplikation i 
läromedlen, oavsett om de återfinns i multiplikationskapitlena eller om de är utspridda 
på olika ställen i boken. Detta för att ge en så rättvis bild som möjligt om hur det 
specifika läromedlet framställer multiplikationsuppgifter. Kopplingar har även gjorts till 
variationsteorin, framförallt dess variationsmönster. Tillförlitlighet av resultatet i vår 
studie bygger på att vi räknat och granskat innehållet på ett korrekt sätt. Då vi beräknat 
representationsformer och räknestrategier manuellt kan det finnas risk för 
felberäkningar. Viktigt att betona är dock att att vi räknat flera gånger, både enskilt och 
tillsammans för att det ska bli tillförlitliga siffror. 
 
7.3 Vidare forskning 
I denna studie har vi analyserat hur två läromedel framhåller representationsformer och 
räknestrategier för multiplikation samt hur de utvecklar elevernas förståelse för 
multiplikation. Förslag på vidare forskning kan vara att utifrån de två läromedlen 
intervjua elever om deras åsikter kring representationsformerna och strategierna i 
läromedlen. Elevernas bild av representationsformer och räknestrategier kan naturligtvis 
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skilja sig från våra reflektioner. Att utgå från ett elevperspektiv vidgar även vårt sätt att 
se på läromedel. Som lärare i matematik är det av stor vikt att på egen hand analysera 
för och nackdelar med olika läromedel, men även lyssna på elevernas åsikter om samma 
läromedel för att lättare urskilja kritiska aspekter och drag. 
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