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Abstrakt 
Syftet med vår studie var att, utifrån en läromedelsanalys, belysa hur olika läromedlen 
presenterar räknesättet subtraktion med tiotalsövergång inom talområdet 0–20. Studien 
syftade likaså till att undersöka vilka representationsformer som används i 
matematikböckernas uppgifter för att representera subtraktion samt identifiera kritiska 
aspekter som kan förekomma. Representationsformerna som användes är bild, konkret 
modell, symbol, språk och verklighet. Studien utgick från en kvalitativ metod där 
analyserna utfördes med hjälp av innehållsanalyser. Läromedelsanalyserna genomfördes 
utifrån variationsteorin där stor vikt lades vid att undersöka vilka representationsformer 
som förekommer i läroböckerna samt på vilka sätt de framställer matematikområdet 
subtraktion med tiotalsövergång. Det urval som gjorts för studien var läromedel för 
årskurs 1 samt att båda skulle vara publicerade efter Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Resultatet visade att läromedlen hade en bred 
variation av representationsformer men att den konkreta modellen inte återfinns i något 
av läromedlen. De representationsformer som var mest framtränade för att förtydliga 
subtraktionsbegreppet var språk och symbol. Representationsformerna bild och 
verklighet förekom likaså i relativt stor utsträckning. Utifrån analyserna av läromedlen 
kan resultatet bidra till en medvetenhet kring eventuella brister samt hur dessa kan 
kompletteras i undervisningen, i koppling till subtraktion med tiotalsövergång.  
 
Nyckelord 
Begreppsförmåga, läromedelsanalys, matematikböcker, representationsformer, 
subtraktion och talområdet 0–20. 
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1 Inledning 
Subtraktion är ett av de fyra räknesätten inom aritmetik eleverna, redan i de tidiga 
skolåren, ska tillägna sig kunskap om och det räknesätt de oftast har svårt att hantera 
(Larsson, 2010). Enligt Carraher och Schliemann (2007) behöver eleverna goda 
kunskaper inom aritmetik för att senare utveckla förståelse för algebra, vilket är ett mål 
som eleverna ska uppnå i slutet av årskurs 6 (Skolverket, 2011). Frisk (2009) framhåller 
att elever oftast upplever subtraktionsräkning som svårare än additionsräkning, vilket 
kan bero på att det finns ett flertal tänkbara och korrekta sätt att räkna på. Det är 
följaktligen betydelsefullt att skapa en undervisning som ger eleverna möjlighet att 
utveckla kunskaper kring fungerande och hållbara metoder och strategier inom 
subtraktion, för att undvika eventuella framtida svårigheter inom matematiken (Selter, 
Prediger, Nührenbörger & Hußmann, 2011). 
 
Matematik är en viktig kunskap att besitta och som ständigt används i vardagen, både 
medvetet och omedvetet. Elever behöver således utveckla en god förståelse för 
matematiska begrepp som exempelvis subtraktion, eftersom det är en grundläggande 
förutsättning för att kunna bygga vidare på en bredare kunskap inom ämnet (Häggblom, 
2013). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 
2011) framhåller att eleverna genom undervisningen ska ges förutsättningar att utveckla 
förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras 
användbarhet. Begreppsförståelsen i matematik förklarar Häggblom (2013) är en 
grundförutsättning för att förstå det matematiska språket, både i matematikböckerna och 
det som pedagogen använder i undervisningen. Det är viktigt att som matematiklärare 
vara uppmärksam på vilka kunskaper eleverna besitter beträffande matematiska 
begrepp. Det är likaså betydelsefullt att kunna identifiera vilka förkunskaper som 
behövs för att eleverna ska ges möjlighet att förstå begreppet. Framförallt är elever 
under de tidigare skolåren i behov av stöd utifrån konkretiserade förklaringar för att 
kunna skapa en abstrakt bild av olika begrepp (Löwing, 2008). Eleverna ska stegvis 
utveckla och få förståelse för det abstrakta matematiska språket. Processen dit är oftast 
lång och för att nå dit är det viktigt att eleverna inte kastas in i den abstrakta 
matematikvärlden med siffror, uppställningar och symboler första gången de möter 
matematiken i skolan (Emanuelsson, 1995). Undervisningen bör istället ge eleverna 
möjlighet att utforska matematiken på ett lekfullt och analytiskt sätt (Ahlberg, 2000). 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) 
under rubriken centralt innehåll för matematik för årskurs 1–3 nämns metoder för 
överslagsräkning med naturliga tal och användningen av dessa i olika situationer. 
Eleverna ska genom undervisningen ges förutsättningar att erhålla kunskap om de fyra 
räknesättens samband och egenskaper samt centrala metoder för beräkning med 
naturliga tal och överslagsräkning (Skolverket, 2011). Vår tolkning av 
matematikundervisningen för de yngre åldrarna och framförallt inom området 
subtraktion är att många elever uppvisar återkommande svårigheter inom 
matematikområdet. De missuppfattningarna elever oftast uppvisar är brister av 
förståelsen för strategierna och metoderna vid lösning av subtraktionsuppgifter samt att 
eleverna vanligen relaterar räknesättet subtraktion till något som ska ”tas bort” 
(McIntosh, 2015).  
 
För att eleverna ska klara kursplanens mål har man som pedagog ett stort ansvar för att 
eleverna ska förmå att tillägna sig den kunskap som krävs för att uppnå målen. Ansvaret 
för detta kan, för många pedagoger, kännas ansträngande eftersom att det finns många 
olika skolämnen som eleverna ska undervisas i. Ett problem som matematiklärare ställs 
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inför är att välja lämpliga läromedel. Det är betydande att, som pedagog, vara medveten 
om hur matematikböcker är konstruerade och ifall alla delar täcker läroplanens syfte och 
kunskapskrav (Skolverket, 2011). Johansson (2009) betonar att de viktigaste delarna ur 
matematiken tas upp i läromedlen, vilket för många pedagoger kan vara en stor 
trygghet. I Skolverkets rapport från 2003 framgår det att om en pedagog använder ett 
genomtänkt och pedagogiskt läromedel, kan det i sin tur leda till att det blir en 
undervisning som eleverna får en bra förståelse för (Skolverket, 2003). Som 
matematiklärare i svenska skolor idag är man inte tvungen att använda ett läromedel, 
men majoriteten av pedagoger lägger sin undervisning nära läroboken och förlita sig på 
läromedlets potential (Grevholm, 2014). I Sverige är det författarna och förlagen som 
gör granskningar av läromedel, vilket leder till att de inte granskas på samma sätt, 
eftersom alla tolkar på olika vis (Grevholm, 2014). I Sverige kontrolleras inte 
läromedlen av staten eller någon myndighet utan ansvaret ligger på pedagogen att 
granska och se till att undervisningen följer den svenska läroplanen (Grevholm, 2014).  
 
I avsikt att bidra med kunskap om hur läromedel erbjuder möjlighet att utveckla elevers 
begreppsförmåga inom området subtraktion har vi valt att göra en läromedelsanalys. 
Syftet med att analysera läromedel är att granska utvalda matematikböcker i avsikt att se 
hur läromedel använder sig av olika representationsformer och utifrån dem behandla ett 
varierat kunskapsinnehåll för området subtraktion. Detta för att kunna bidra med 
kunskap om vilka av de uttagna läromedlen som varierar innehållet för en bred 
kunskapsutveckling inom subtraktion. 
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2 Syfte 
Studien syftar till att, utifrån en läromedelsanalys med fokus på elevers möjlighet att 
utveckla begreppsförmågan inom området subtraktion, belysa hur olika läromedel 
presenterar räknesättet subtraktion med tiotalsövergång inom talområdet 0–20. Studien 
avser också att undersöka och beskriva hur läromedlen använder sig av de fem 
representationsformerna: konkret modell, bild, språk, symboler samt verklighet.  
 

2.1 Frågeställningar 
- Vilka variationsmönster av representationsformer förekommer i läromedlen? 
- Hur påverkas elevernas möjlighet till lärande inom subtraktion med 

tiotalsövergång av läromedlens variation av representationsformer? 
 

2.2 Avgränsning 
Studien har avgränsats till två olika läromedel, båda publicerade efter Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011). Urvalet 
presenteras på sidan 15.  
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3 Litteraturbakgrund 
I följande avsnitt kommer ett litteraturbaserat avsnitt att ta form med fokus på 
läromedel. Idag använder pedagoger olika läromedel i matematik, därför kan det vara av 
betydelse att besitta kunskaper om vilka för- och nackdelar som kan förekomma vid 
användning av skilda läromedel. Då syftet för studien berör subtraktion med 
tiotalsövergång inom talområdet 0–20 kommer detta vara i fokus. 
 

3.1 Läromedel 
I dagens skolverksamhet är det vanligt att använda läromedel som 
undervisningsmaterial. Det ämne som anses vara mest beroende av en lärobok är 
matematik (Skolverket, 2003). I skolverkets rapport från 2003 står det skrivet att om en 
pedagog använder sig av ett läromedel som är både genomtänkt och pedagogiskt kan det 
leda till att det blir en undervisning som eleverna får en god förståelse för. Läromedel 
har ett stort fokus i undervisningen, men om det enbart används läromedel kan 
undervisningen bli ensidig och arbetssättets variation blir inte så stort, vilket kan leda 
till att eleverna blir omotiverade och tappar intresset för matematikämnet. En för ensidig 
undervisning kan likaså leda till att eleverna inte utvecklar en fördjupad förståelse inom 
ämnet utan endast får en ytlig förståelse (Skolverket, 2003). 
 
Enligt Grevholm (2014) ger granskning av olika läromedel inte samma resultat eftersom 
tolkningar varierar från individ till individ. I Sverige är det författarna, förlagen samt 
pedagogen som granskar och tolkar olika läromedel. Det är således inte staten eller 
någon myndighet som kontrollerar och granska de svenska läromedlen utan det är upp 
till varje enskild pedagog att undervisningen följer den svenska läroplanen. Det kan 
förekomma att läromedel är en konkretisering som gjorts av läroplanen och det är då 
betydande att de granskas på rätt sätt (Grevholm, 2014). De flesta lärarna har förtroende 
för att lärobokens innehåll är utformad på ett korrekt sätt i förhållande till kursplanen 
(Skolinspektionen, 2010). Skolinspektionens granskning framhåller emellertid att 
läroböckerna oftast fokuserar på att eleverna ska räkna en uppgift utifrån redan lösta 
exempel, vilket gör att andra kompetenser, som finns bland mål att sträva mot, kan bli 
lidande då eleverna inte ges möjlighet att utvidga sina kunskaper inom olika metoder. 
Uppgifterna i läroböckerna bör därför, i större utsträckning, kompletteras med 
varierande uppgifter då variationen i undervisning är nödvändigt för att elevernas 
inlärning ska bli effektiv (Skolinspektionen, 2010).  
 

3.2 Begreppet subtraktion 
Inom aritmetikundervisning i matematiken förekommer fyra olika räknesätt, varav 
subtraktion är ett. Ordet subtraktion kommer ursprungligen från det latinska ordet 
”subtrahera” och betyder ”att dra undan” (Kiselman, 2008). Subtraktion kan bland annat 
användas när skillnaden mellan två tal ska räknas ut, till exempel 10–3. Olteanu och 
Olteanu (2011) poängterar att begreppet ”skillnad” innefattar relationen mellan två eller 
flera tal. Vidare hävdar Larsson (2011) att den mest förekommande definitionen av 
begreppet ”subtraktion” är att dra bort eller minska från ett tal, vilket även Kiselman 
(2008) framhåller. Kiselman (2008) förklarar att subtraktion innebär att ett tal dras bort 
från ett annat. 
 
Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 
2011) ska eleverna utveckla kunskaper inom subtraktion, dess egenskaper, matematiska 
samband samt hur räknesättet kan användas i vardagliga situationer. Det kan vara av 
betydelse att låta eleverna möta flera olika situationer där de får träna på att subtrahera. 
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På så vis lär de sig att urskilja dessa situationer för att kunna välja lämplig metod för 
uträkningen (Gustafsson, Jakobsson, Nilsson & Zippert, 2011). 
 
Ofta anser eleverna att subtraktionsräkning är svårare än additionsräkning, vilket kan 
bero på att det finns flera tänkbara och korrekta sätt att räkna på (McIntosh, 2015). Det 
kan även bero på att subtraktion förekommer i flera vardagliga situationer och det är 
därför av betydelse att eleverna får möta begreppet subtraktion i olika sammanhang för 
att kunna utveckla sin förståelse för begreppet (Frisk, 2009). McIntosh (2015) 
framhåller två huvudsakliga svårigheter med grundläggande additions- och 
subtraktionskombinationer som eleverna oftast upplever som problematiskt, nämligen 
att eleverna inte kommer ihåg eller kan beräkna dem tillräckligt fort. Metoden att räkna 
uppåt för addition och nedåt för subtraktion med hjälp av fingrar är vanligt bland flera 
elever, vilket är både arbetskrävande och det är lätt att tappa bort sig i räkningen 
(McIntosh, 2015). 
 
Både Kilborn (1989) och Löwing (2008) poängterar att det kan vara av betydelse att 
eleverna utvecklar kunskap om olika metoder samt utvecklar förmåga att kunna tillämpa 
en lämplig metod till uppgiften genom att endast titta på talen. Detta betyder att 
eleverna måste besitta flera olika strategier för att beräkna subtraktion. Eleverna kan 
dock bli förvirrade av att det finns flera olika strategier att använda, vilket gör att de kan 
bli osäkra på vilken metod som ska användas.  
 

3.3 Subtraktion i undervisningen 
Eleverna i årskurs 1–3 ska, enligt kursplanens centrala innehåll, arbeta med de fyra 
räknesättens egenskaper och samband, vilket innefattar räknesättet subtraktion. Eleverna 
ska behärska centrala metoder för beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning samt 
överslagsräkning (Skolverket, 2011). Subtraktion är ett räknesätt som elever i skolan, 
både i Sverige och i andra delar av världen, oftast har svårt att hantera (Larsson, 2010). 
Svårigheterna framstår framförallt när en subtraktionsuppgift med tiotalsövergång 
kräver växling (Leinhardt, 1987). I läroplanens syfte för matematikämnet framhålls att 
eleverna genom undervisningen ska ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet för 
grundläggande matematiska begrepp (Skolverket, 2011).  
 

3.4 Metoder för subtraktion med tiotalsövergång 
Enligt Larsson (2012) förkommer det fem olika beräkningsstrategier för eleverna att 
använda vid beräkning av subtraktion med tiotalsövergång, vilka är; lodräta algoritmer, 
talsortsvisa beräkningar, stegvisa beräkningar, kompensationsberäkning och härledda 
talfakta. Vidare belyser Löwing (2008) ytterligare en annan betydande strategi, 
huvudräkning. 
 
Lodräta algoritmer 
Lodräta algoritmer kan även kallas för uppställningar och kännetecknas av att varje 
siffra behandlas som ett ental (se figur 1). 
 
      10 

   2 0 
 - 1 4 
 
     6 
Figur 1. Lodrät algoritm, även kallad uppställning. 
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Vid användning av lodräta algoritmer skrivs termerna under varandra och entalen 
beräknas först. I exemplet ovan växlas ett tiotal från de 2 till 10 stycken ental, för att 
kunna beräkna uppgiften.  
 
Talsortsvisa beräkningar 
Talsortvisa beräkningar innebär att termerna delas upp i ental för sig och tiotal för sig. 
Slutligen summeras de båda delresultaten. Exempelvis kan 20–14 beräknas på följande 
sätt: 
 
20–14 = (20–10) +(0–4) =10+(-4) =6 eller 
 
20–14 = (20–10) +(0–4) =10–4=6  
 
Stegvisa beräkningar 
Stegvisa beräkningar innebär att räkna bakåt för att komma till termen man subtraherar 
eller hoppas framåt från den ena termen till den andra. Exempelvis kan 20–14 beräknas 
på följande sätt: 
 
20–10 à 10; -4 à 6 eller 
 
14+6 = 20, svaret är 14+6 = 20 
 
Kompensationsberäkningar 
Kompensationsberäkningar innebär att antingen ena eller båda termerna ändras för att 
enklare utför beräkningen. Exempelvis kan 20–14 beräknas på följande sätt då ena 
termen ändras: 
 
14 à 10; 20–10 = 10; 10–4 = 6  
 
Här ändras 14 tillfälligt till 10 för att få ett jämt tiotal innan beräkningen utförs.  
 
Härledda talfakta 
Härledda talfakta bygger på talfakta och relationer till tidigare tal. Vid användning av 
härledda talfakta behandlas båda termerna som helheter och jämförs med andra tal. Vid 
beräkning av exempelvis 12–6 kan eleven tänka: 
 
Jag vet att 5 + 5 = 10. Alltså måste 6 + 6 vara 12. 
 
Huvudräkning 
Huvudräkning är en strategi som används i alla typer av beräkningar, till exempel utförs 
alla delberäkningar i skriftliga uppställningar i huvudet (Löwing, 2008). För att utveckla 
en god huvudräkning krävs en välutvecklad taluppfattning för att på så vis kunna välja 
den strategi som är mest effektiv utifrån uppgiftens utformning (Löwing & Kilborn, 
2009).   
 

3.5 Representationsformer 
För att alla elever ska erhålla samma förutsättningar krävs det en varierad undervisning, 
eftersom att varje elev har sitt eget sätt att lära (Holmqvist, 2004). Det förekommer, 
enligt Bergsten, Häggström & Lindberg (2001), fem olika representationsformer som 
matematiskt innehåll kan uttryckas genom; konkret modell, bild, språk, symboler samt 
verklighet. Eleverna behöver olika representationsformer för att göra matematiken 
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förståelig på flera olika sätt (Duval, 2006). Vidare hävdar Gustafsson m.fl. (2011) att 
det skapas bättre förutsättningar för eleverna att få en djupare förståelse för 
matematikämnet om ämnet representeras på flera sätt. I och med att matematikböcker 
utgör en stor del av undervisningen krävs det att även dessa är varierade så att alla 
elever får samma chans till kunskapsutveckling (Johansson, 2009). Det är pedagogens 
uppgift att bygga undervisningen med variation mellan representationsformerna för att 
skapa ett gynnsamt lärande (Lester, 2007). Däremot kan det för en del elever framstå 
som komplicerat då fenomen uttrycks på för många olika sätt. Därför kan det vara av 
betydelse att som pedagog vara tydlig med övergångarna mellan de olika 
representationsformerna (Emanuelsson, 1995). Detta ska dock inte skrämma pedagoger 
att undervisa inom de olika representationsformerna. Lester (2007) hävdar att det är 
orealistiskt att det skulle finnas ett undervisningssätt som passar all undervisning och 
alla elever. Författaren påpekar att variationen måste finnas med i undervisningen och är 
en förutsättning för elevernas lärande. 
 
3.5.1 Konkret modell 
Konkret modell innebär att eleverna tar hjälp av laborativt material i olika former för att 
lösa uppgifter, som till exempel pengar, klossar eller knappar. Det handlar således om 
att arbeta med fysiska föremål som eleverna själva kan röra och laborera med (Bergsten, 
Häggström & Lindberg, 2001). 
 
Många elever behöver hjälp av laborativt material och konkreta föremål för att göra 
matematikspråket förståeligt för dem och det finns speciellt framtaget material för olika 
undervisningssammanhang (Engvall, 2013). Dessa olika framtagna material kan ses 
som ett hjälpmedel för att tydliggöra för eleverna hur matematiken kan användas i 
vardagen. Det kan även hjälpa eleverna att utveckla en förståelse för det abstrakta och 
konkreta. Övergången mellan det abstrakta och konkreta kräver dock repetition för att 
eleverna ska befästa en djupare förståelse av det matematiska problemet (Hwang & 
Nilsson, 2003). Engvall (2013) hävdar att mycket forskning stöttar användning av 
laborativt material men samtidigt finns det forskning som visar ett motsatt resultat. 
Laborativt material i sig är inte bärande inom matematiken utan det krävs mer än bara 
den praktiska upplevelsen. Det finns alltså ingen försäkran om att all undervisning med 
laborativt material leder till framgång. Till exempel kan elever misslyckas med 
förståelsen för ental och tiotal då de arbetar med material med tiobas eftersom det inte 
är självklart vad som symboliserar vad, vilket kan göra att eleverna få svårt med 
symbolspråket (Engvall, 2013). 
 
3.5.2 Bild 
Med bild menas att eleverna kan genom användningen av bilder i uppgifter ta hjälp av 
bilden för att kunna lösa uppgiften, vilket gör att uppgiften konkretiseras i bilden 
(Häggblom, 2013). Till exempel kan en uppgift lyda: Malin har 11 stycken gröna fåglar 
men 3 stycken fåglar flyger iväg. Hur många gröna fåglar har Malin kvar? Och till 
uppgiften finns det då en bild som visar 7 stycken gröna fåglar varav 3 stycken flyger 
iväg. 
 
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att se inre bilder eftersom det finns 
både uppgifter och situationer då detta krävs. Bilder används oftast mer inom 
matematikämnet än konkret material när det kommer till att symbolisera verkligheten 
(Bergsten, Häggström & Lindberg, 2001). När eleverna arbetar med olika matematiska 
uppgifter kan det vara av betydelse att de får redovisa och förklara deras lösningar med 
hjälp av egna ritningar och målningar (Ahlberg & Wallby, 2000). Däremot hävdar 
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Kribbs och Rogowsky (2016) att användning av bild i undervisningen måste ha en 
mening och ett samband med uppgiften i fråga. Risken blir annars att bilden gör mer 
skada än nytta. 
 
3.5.3 Språk 
Språk kan innebära två saker. Det ena är det skrivna språket, skriftspråket, och det andra 
innebär att kunna samtala och diskutera om olika uppgifter inom matematikämnet. 
 
Vygotskij (1989) belyser att den verbala kunskapen skapar större förutsättningar för 
eleverna att utveckla en ökad förståelse för matematik. Det krävs interaktion med andra 
för att öka inlärningen, vilket är något som även Hiebert (2003) betonar. Författaren 
belyser att samtal, diskussion och redovisning av lösningar är betydande för elevernas 
inlärningsprocess. Det är då pedagogens uppgift och ansvar att skapa ett 
klassrumsklimat där detta är möjligt (Pimm, 1981). Att uttrycka sig med ett matematiskt 
språk är något som eleverna bör öva på och det kan då vara av betydelse att använda sig 
av aktiviteter som är inbjudande till samtal och diskussion där det sker ett utbyte av 
tankar om matematik bland eleverna. Det kan likaså vara betydande för eleverna att ta 
del av och engagera sig i andras tankar och lösningar för att utveckla en fördjupad 
förståelse inom matematikämnet (Setati & Adler, 2000). 
 
3.5.4 Symboler 
Symboler är en representation av ett abstrakt begrepp (Bergsten, Häggström & 
Lindberg, 2001). Det redan kända hos eleverna, som exempelvis det skrivna och det 
talade språket, översätts då till något abstrakt som en symbol eller siffra. Symboler 
innefattar de uppgifter som innehåller siffror, förslagsvis 11–3. Det symboliska språket 
innefattar också exempelvis additions- och subtraktionstecken, bråkstreck och 
algebraiska symboler (Bergsten, Häggström & Lindberg, 2001). 
 
Eleverna behöver ha en förståelse för symbolspråket för att kunna förstå olika 
matematiska beräkningar. Först bör eleverna ha mött och undervisats inom den konkreta 
modellen och ha förståelse för konkreta uppgifters betydelse innan de möter och arbetar 
med symbolerna. Detta för att de abstrakta symbolerna inte ska tappa sin innebörd hos 
eleverna (Ahlberg & Wallby, 2000). Det matematiska språket bygger på logikens lagar 
och skiljer sig därför från det naturliga språket, det vill säga talspråket. För att eleverna 
ska lära sig det matematiska symbolspråket och använda det på ett korrekt sätt krävs det 
att de reflekterar över vad som uttrycks i det matematiska symbolspråket samt hur det 
uttrycks (Ahlberg, 1995). För att ge eleverna möjlighet att ta del av och utveckla ett 
symbolspråk är det betydelsefullt att, inom undervisningen, ge utrymme för att samtala, 
diskutera samt redovisa lösningsförslag och tankar, men också att ta del av andras 
lösningsförslag och tankar (Ahlberg, 2000). 
 
3.5.5 Verklighet 
Representationsformen verklighet innebär att det förekommer en verklighetsanknytning 
till en matematikuppgift, vilket kan vara av betydelse för undervisningen (Ahlberg, 
2000). 
 
Eleverna behöver en koppling mellan matematik och deras vardagssituationer för att 
kunna relatera till ett begrepp (Behr, Harel, Post & Lesh, 1992). Även utanför 
klassrummet och undervisningen gynnas eleverna av att undervisningen är kopplad till 
deras vardag och verklighet. Ett exempel kan till exempel vara ett besök i affären 
(Löwing och Kilborn, 2002). I dessa situationer är eleverna oftast inte medvetna om att 
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det är matematik de använder. Andra liknande situationer där eleverna inte är medvetna 
om att det använder matematik kan vara vid uppdelning av karameller samt hur många 
år de fyller nästa gång. Det är skolans ansvar att ta vara på vardagsituationerna och 
utveckla elevernas kunskaper så att de gynnas och kan använda kunskaperna resten av 
livet (Ahlberg, 2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 10 

4 Teori  
I kommande avsnitt berörs variationsteorin, vilket denna studie har sin utgångspunkt i. 
Variationsteorin innebär att varje människa ser och lär sig saker på skilda vis (Allwood 
& Erikson, 2017). Teorin handlar således om lärande och grundas i fenomenografin, 
vilket innefattar hur människor upplever, uppskattar eller erfara ett fenomen (Lo, 2014). 
Variationsteorin handlar också om en varierad undervisning för att synliggöra kritiska 
aspekter hos ett lärandeobjekt (Lo, 2014). Eftersom syftet med studien bland annat 
avser att undersöka och beskriva läromedlens variation av de fem 
representationsformerna och identifiera kritiska aspekter som kan förekomma, passar 
variationsteorins syn på varierad undervisning. 
 

4.1 Variationsteorin 
Som nämndes ovan, handlar variationsteorin om betydelsen av ett varierat arbets- och 
inlärningssätt inom matematiken, i syfte att synliggöra kritiska aspekter hos 
lärandeobjektet (Marton & Booth, 1997).  
 
Marton och Booth (2000) beskriver variationsteorin som en produktiv lärandeteori för 
inlärning hos elever, då elever uppfattar saker på olika sätt. Inom variationsteorin är det 
lärandeobjektet som står i fokus. Om pedagogen ska undervisa utifrån variationsteorin 
är det väsentligt att pedagogen är medveten om vilket lärandeobjekt som skall 
undervisas till eleverna (Lo, 2014). 
 
En pedagog behöver vara medveten om elevernas förkunskaper inom lärandeobjektet, i 
detta fall subtraktions med tiotalsövergång, för att dra nytta av variationsteorin. När en 
pedagog har kunskap om sina elevers förkunskaper kan en god undervisning planeras på 
en nivå som är passande och förståelig för eleverna (Holmqvist & Nyberg, 2014). Inom 
variationsteorin ska en pedagog kunna peka på kritiska aspekter för att bidra till en ökad 
förståelse bland eleverna i koppling till det valda innehållet (Holmqvist, 2008). De 
kritiska aspekterna handlar om vad elever behöver ha förståelse för i avsikt att utveckla 
kunskap om ett lärandeobjekt. Det handlar således om vad elever behöver urskilja för att 
förstå lärandeobjektet. Holmqvist (2008) framhåller att om lärandeobjektet är ”äpple” 
räcker det inte att visa endast ett sorts äpple utan pedagogen behöver visa en variation 
av äpplen, till exempel äpplen i olika färger. På så vis minskas de kritiska dragen kring 
lärandeobjektet. Får eleverna endast se ett lärandeobjekt är chansen väldigt liten att de 
kan utveckla kunskap kring innehållet i undervisningen. Vidare hävdar samma författare 
att lärandeobjektet även ska generaliseras för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla 
en djupare och bredare förståelse kring det valda lärandeobjektet (Holmqvist, 2008). 
 

4.2 Lärandeobjekt 
Inom variationsteorin innebär begreppet lärandeobjekt det som eleverna ska lära, den 
förmågan eller det begrepp som undervisningen berör. Med tydliga mål i 
undervisningen ser både pedagoger och elever tydligare var lärandet är på väg (Lo, 
2014). Däremot är det inte alltid det tänka lärandeobjektet som faktiskt undervisas, 
vilket beror på att både pedagoger och elever har olika uppfattningar och erfarenheter 
blir undervisningen inte alltid som planerad (Lo, 2914). Därför är det betydande att 
pedagogen är medveten om vilka aspekter som bygger upp lärandeobjektet (Marton & 
Booth, 2000). 
 
Ett vanligt synsätt inom variationsteorin är att alla människor tolkar omvärlden på olika 
sätt. Därför blir ett kritiskt drag inom variationsteorin hur fenomenet i fråga tolkas. När 
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det kommer till bra och god inlärningsmetod är det just dessa kritiska drag som är 
avgörande. Det är pedagogens uppgift att identifiera dessa kritiska drag (Marton, 2015). 
Däremot behöver det inte betyda att det som är kritiskt för en elev är det för resten av 
elevgruppen, utan dessa kritiska drag kan skilja sig från individ till individ och är 
beroende av lärandeobjektet samt det lärande subjektet, det vill säga eleven (Marton, 
2015). För att undervisa krävs det att både pedagog och elev urskiljer samma drag av 
lärandeobjektet, annars kan det bli svårt för pedagogen att förmedla budskapet med 
undervisningen. Det blir likaså svårt för eleven att ta emot budskapet, vilket i sin tur kan 
leda till missförstånd och misstolkningar (Lo, 2014). 
 

4.3 Kritiska aspekter och kritiska drag 
När elever ska lära sig nya lärandeobjekt finns det kritiska aspekter och kritiska drag, 
vilket är det som eleverna behöver ha förståelse för i avsikt att lära ett lärandeobjekt. 
Kritiska aspekter ses som en dimension av variation medans kritiska drag ses som ett 
värde i dimensionen av variation (Lo, 2014). Dessa kritiska aspekter och kritiska drag 
hänger samman och urskiljs alltid samtidigt. När en pedagog planerar sin undervisning 
är det därför av stor vikt att vara medveten om vilka kritiska aspekter och kritiska drag 
som kan förekomma. Det kan till exempel göras genom att granska och jämföra 
läroböcker, observera och observeras av andra pedagoger, intervjua elever eller låta 
eleverna visa sina kunskaper i form av diagnoser (Lo, 2014). 
 
Om lärandeobjektet exempelvis är beskrivning av ett föremål kan de kritiska aspekterna 
komma att vara storlek och färg. De kritiska dragen kan, i sin tur, komma att bli till 
exempel ”liten” eller ”stor” eller namn på färger. För att tydliggöra skillnaden mellan 
begreppen kritiska aspekter och kritiska drag kommer här ett exempel där 
lärandeobjektet är en grön kvadrat. I detta fall är ”grön” och ”kvadrat” olika värden i 
dimensionen av variation, vilket kopplas till kritiska drag. ”Färg” och ”geometrisk 
figur” är, i sin tur, olika dimensioner av variation, vilket kopplas till kritiska aspekter. 
Det är dock av betydelse att eleverna utvecklar förståelse för de kritiska aspekterna, 
det vill säga att eleverna förstår att alla gröna figurer inte alltid är kvadrater.  
 

4.4 Variationsmönster 
För att göra kritiska aspekter tydliga kring nya lärandeobjekt krävs det variation. Det 
innebär då inte variation av undervisningsstrategier utan det krävs variationer av kritiska 
aspekter hos lärandeobjektet (Lo, 2014). Pedagoger kan, med hjälp av 
variationsmönster, avsiktligt variera kritiska drag, vilket har visat positiv effekt vid 
elevers inlärning (Lo, 2014). 
 
Variationsmönster innefattar fyra olika dimensioner av variation, vilka är kontrastering, 
separation, generalisering samt fusion. Kontrastering tar sin grund i elevernas tidigare 
kunskaper. Variationen urskiljs i form av kontraster till det specifika lärandeobjektet, 
vilket handlar om att jämföra lärandeobjektet med något som visar på motsatsen (Lo, 
2014). För att elever ska lära sig subtraktion behöver de ha förståelse för vad det inte är, 
exempelvis genom att visa att det inte är addition. Kontrastering kan också beskrivas 
som elevernas upplevelser i koppling till lärandeobjektet, det vill säga hur eleven 
upplever ett fenomen som kan jämföras med lärandeobjektet. Det handlar således om att 
bygga på den kunskapen eleverna redan besitter. Ska elever lära sig vad en kvadrat är 
behöver de också få kunskap om vad den inte är, man uppvisar då en kontrast till 
lärandeobjektet (Cheng & Ho, 2008). Separation innebär att variera en specifik aspekt 
kring lärandeobjektet samtidigt som de övriga aspekterna är konstanta, det vill säga att 
de är oförändrade. På så vis synliggörs den aspekt som varierats. Eleverna ska själva 
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kunna förstå och urskilja kritiska aspekter och kritiska drag (Cheng & Ho, 2008). När 
eleverna möter något nytt lärandeobjekt, till exempel en röd cirkel, kan de inte separera 
begreppen ”röd” och ”cirkel” om de inte tidigare mött olika sorters färger eller upplevt 
olika sorters cirklar. Genom att visa att det finns andra röda geometriska figurer 
separerar pedagogen det kritiska draget ”röd” (Lo, 2014). Generalisering innebär att det 
sker en generalisering av lärandeobjektet, till exempel att alla cirklar är geometriska 
former, men däremot är inte alla geometriska former cirklar (Cheng & Ho, 2008). Om 
lärandeobjektet är subtraktion med tiotalsövergång kan pedagogen använda repeterande 
uppgifter, det vill säga matematiska uppgifter som är uppbyggda på samma vis men 
med olika termer. 
 

11–2 = 9  13–5 = 8 
21–2 = 19  23–5 = 18 
31–2 = 29   33–5 = 28 

 
I talen ovan varieras endast första siffran i första termen och den subtraherande termen 
behålls konstant. Genom användning av repeterande uppgifter får eleverna se mönster 
att entalen i differenser är densamma oavsett tiotalet. Tiotalsövergången generaliseras 
medan andra värden separeras (Cheng & Ho, 2008). Det fjärde och sista 
variationsmönstret är fusion och innebär att pedagogen pekar på flera kritiska aspekter 
samtidigt (Cheng & Ho, 2008). Målet är då att ta sig igenom alla kritiska drag för att 
skapa förståelse för relationen mellan de olika delarna och helheten. När eleverna fått 
förståelse för delarna och helheten har de nått fusion inom variationsteorin, det vill säga 
när eleverna är medveten om och ser många kritiska aspekter samt hur relationen till 
varandra ser ut (Lo, 2014). Fusion förenar begrepp till en djupare förståelse, vilket 
exempelvis sker när eleven kopplar samman förståelsen av formen kvadrat till att se den 
geometriska formen på ett fönster.  
 
4.4.1 Kritiska aspekter för subtraktion med tiotalsövergång 
Addition introduceras oftast för eleverna före subtraktion och innebär att ”lägga till eller 
”öka” (Grevholm, 2014). Subtraktion ses som motsatsen till addition och handlar istället 
om att ”ta bort”, ”fylla ut”, ”minska” eller ”skillnaden”. Det är betydelsefullt att 
eleverna har förståelse för att det finns en relation mellan addition och subtraktion 
(McIntosh, 2013). Addition och subtraktion bör redan från start introduceras i koppling 
till varandra för att eleverna lättare ska kunna se sambandet mellan de två räknesätten 
(Larsson, 2011). Subtraktion kan ses som omvänd addition och de metoder som 
används vid additionsräkning går att anpassa och använda vid subtraktion, med vissa 
mindre justeringar. Den kommunikativa lagen som gäller vid addition gäller däremot 
inte vid subtraktion, vilket kan innebära en kritisk aspekt för vissa elever (Olteanu & 
Olteanu, 2011). En del elever har kunskap om den kommunikativa lagen som gäller 
inom addition, att 11+2 = 2+11. Det är däremot inte självklart att elever har förståelse 
för att den kommunikativa lagen inte gäller vid subtraktion, att 11–2 inte är detsamma 
som 2–11. Får inte elever förståelse för när den kommunikativa lagen gäller kan det 
leda till att de utför felaktiga beräkningar vid högre tal (Olteanu & Olteanu, 2011).  
 
Matematiska principer innebär allmänna regler eller regelbundenhet som förekommer 
inom ett matematiskt område (LeFevre, Smith-Chant, Fast, Skwarchuk, Sargla & 
Arnup, 2006). Det är avgörande för elever att besitta kunskaper om de matematiska 
principerna som gäller inom aritmetiken för att kunna behärska området, i detta fall 
subtraktion med tiotalsövergång (LeFevre, Smith-Chant, Fast, Skwarchuk, Sargla & 
Arnup, 2006). Elever behöver utveckla förståelse för allmänna matematiska principer 
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för att i sin tur kunna använda matematiska symboler. Likaså behöver elever variationer 
för att ha möjlighet att utveckla förståelsen för matematiska principer (Marton & Tsui, 
2004). Exempelvis kan elever utveckla förståelse för principen likhetstecknets betydelse 
genom att erfara felaktiga lösningar samt diskutera och analysera dem. Elever som 
endast får erfara korrekta lösningar utvecklar i sin tur inte förståelsen för likhetstecknets 
betydelse (Marton & Tsui, 2004). Inom talområdet 0–20 förekommer tre principer som 
eleverna måste urskilja för att kunna utföra beräkningar (Marton, 2015). Första 
principen innebär att förstå talens ordningsföljd och position, vilket innebär att eleverna 
måste förstå att talen förkommer i en bestämd ordning. Den andra principen innefattar 
antalsbenämning, vilket syftar till att elever måste utveckla en förståelse för att tal kan 
användas för att benämna antal. Den tredje och sista principen berör uppdelning av tal 
och innebär att elever måste ha förståelse för att tal ses som en helhet och som kan delas 
upp på skilda sätt (Marton, 2015).   
 
4.4.2 Representationsformernas koppling till variationsteorin 
Som nämnts tidigare så kan matematiska begrepp representeras på olika sätt. Bergsten, 
Häggström och Lindberg (2001) använder sig av fem kategorier av 
representationsformer, konkret modell, bild, språk, symboler och verklighet. Vilken 
representationsform som är mest lämplig varierar beroende på lärandeobjektet. För att 
nå en djupare förståelse och för att synliggöra lärandeobjektet krävs en användning av 
flera olika representationsformer (Lo, 2014). För att klargöra kopplingen mellan 
representationsformerna och variationsteorin följer här ett exempel. 
 
Lärandeobjektet kan synliggöras genom att ta hjälp av en bild, vilket kopplas till 
representationsformen bild. Även en tillhörande saga kan ses som hjälp i 
undervisningen, vilket kopplas till representationsformen språk. Undervisningen bör 
börja med representationsformen verklighet, då det är något eleverna kan relatera till 
(Lo, 2014). Verklighet kan sammankopplas med variationsteorins begrepp 
kontrastering, genom att visa på vad lärandeobjektet inte är, tydliggör kontrasten. För 
att synliggöra kontrasten kan man till exempel ta hjälp av laborativt material. 
 
Inom begreppet separation ingår begreppen kritiska aspekter och kritiska drag. Kritiska 
aspekter är kopplat till lärandeobjektets helhet medan kritiska drag innefattar de små 
detaljerna inom lärandeobjektets kritiska aspekt. Med hjälp av kontrastering och 
generalisering kan dessa kritiska drag och aspekter synliggöras genom att använda sig 
av representationsformerna. Om lärandeobjektet är cirkel kan kontrasten visas genom 
att uppleva vad det inte är, det vill säga att uppleva andra geometriska former. 
Generalisering kan i sin tur visas genom att det likaså förekommer svarta och vita 
cirklar, vilket visar ett bredare omfång. Målet är att eleverna ska få förståelse för 
relationen mellan de olika delarna och helheten, nämligen, hur de hör samman (Lo, 
2014). När eleverna gått igenom alla delarna, kontrastering, separation och 
generalisering, har de nått fusion (Lo, 2014), vilket inbegriper att eleverna kan nå 
fusion med hjälp av representationsformerna.  
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5 Metod 
I kommande avsnitt presenteras val av tillvägagångssätt som använts i studien. Nedan 
redogörs val av tillvägagångssätt, datainsamling för studien, urval och genomförande. 
Datainsamlingen kommer ske genom att ställa frågor till läromedlen, vilket kan 
kategoriseras som en innehållsanalys. Slutligen kommer etiska överväganden samt 
trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet för studien att diskuteras.  
 

5.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
Syftet med vår studie var att belysa hur olika läromedlen presenterar räknesättet 
subtraktion med tiotalsövergång och hur de erbjuder eleverna möjlighet att utveckla 
begreppsförmågan inom aritmetikområdet subtraktion, vilket resulterade i valet av 
variationsteorin. Denna teori tar sin utgångspunkt i fenomenografin (Marton & Booth, 
1997) som handlar om betydelsen av ett varierat arbets- och inlärningssätt inom 
matematiken, i syfte att synliggöra kritiska aspekter hos lärandeobjektet. Detta för att 
alla människor upplever och förstår saker på olika sätt. Variationsteorin fokuserar på 
vad som ska läras och hur innehållet kan bearbetas för att eleverna ska ges möjlighet att 
uppnå målet med innehållet (Marton & Booth, 1997). Holmqvist (2004) hävdar att det 
krävs en varierad undervisning för att samtliga elever ska ges samma förutsättningar att 
utveckla kunskaper inom matematik. Grunden i variationsteorin är att undervisningen 
kräver variation av skilda slag (Holmqvist, 2004). I studien har vi undersökt i vilken 
utsträckning läroböcker använder sig av olika representationsformer inom området 
subtraktion med tiotalsövergång inom talområdet 0–20. Emanuelsson (1995) belyser att 
genom användning av olika representationsformer inom matematik, samt ett varierat 
arbetssätt, ges eleverna möjlighet att utveckla djupare förståelse inom matematik.  
  

5.2 Val av metod 
Studien vilar på en kvalitativ metod då forskningsfrågorna fokuserar på en djupare 
förståelse av ett begränsat fenomen (Denscombe, 2009). Det som har analyserats är 
vilka representationsformer som används inom subtraktion i de valda läromedlen och 
hur subtraktion framställs utifrån begreppsförmågan. Analysen har likaså fokuserat på 
vilka kritiska aspekter som kan förekomma för elever utifrån representationsformernas 
variation inom aritmetikområdet subtraktion. Ett mål med att använda innehållsanalys 
som metod inom kvalitativ forskning är att försöka förstå de valda läromedlens 
utformning av uppgifter utifrån representationsformerna (Dalen, 2015). Det finns flera 
olika sätt att använda och genomföra kvalitativa studier, men det som förenar dem är 
ambitionen att försöka analysera och förstå helheter (Patel & Davidsson, 1994), vilket i 
studien utförs i tre analyssteg (se sidan 16).  
 
Tillvägagångssättet i studien var att de valda läromedlen blev analyserade utifrån en 
innehållsanalys i syfte att, utifrån representationsformerna, skapa förståelse kring 
uppgifterna. Frågorna (se bilaga 1) vi valt att använda oss av i analysen har bidragit till 
betydelsefull kunskap för att kunna svara på studiens frågeställningar. Vår huvudsakliga 
informationskälla har bestått av analys av läromedel, detta för att kunna dra slutsatser 
kring representationsformernas variation i aritmetikområdet subtraktion. 
 

5.3 Innehållsanalys 
För att kunna besvara studiens frågeställningar användes innehållsanalysmetoden 
intervju (Denscombe, 2009). Detta val tog sin utgångspunkt i hur studiens 
forskningsfrågor var formulerade. Frågorna låg sedan till grund för att kunna se i vilken 
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utsträckning läromedlen behandlade representationsformer samt om det förkom några 
kritiska aspekter i koppling till subtraktionsräkning. Eftersom studiens forskningsfrågor 
har besvarats med hjälp av frågor kan studien kategoriseras som en innehållsanalys 
(Denscombe, 2009). En sådan analys innebär att noggrant undersöka innehållet i en text, 
vilket kan göras genom att tolka, leta och jämföra, för att kunna skapa förståelse kring 
innehållet i uppgifterna. I vårt fall innebar det en analysering av matematikuppgifter i 
valda läromedel. Analysen kan, enligt Denscombe (2009), bidra till att upptäcka nya 
aspekter kring uppgifter i läromedlen. 
 

5.4 Urval  
Av de urval av material som skulle analyseras fanns ett krav att de skulle vara utgivna 
efter 2011 och därmed vara en konkretisering av Lgr11. De valda läromedlen skulle 
även vara aktuella i verksamheten och avsedda för årskurs 1. Ytterligare en aspekt var 
att subtraktion skulle beröras i stor utsträckning för att kunna genomföra en analys. 
Singma matematik 1a behandlade subtraktion med tiotalsövergång med stort omfång.  
Däremot förekom inte subtraktion med tiotalövergång i Mondo 1a, vilket gjorde att vi 
valde att analysera Mondo 1b där omfånget av subtraktion med tiotalsövergång berördes 
i större utsträckning. Den urvalsprincip som använts är subjektivt urval, vilket 
Denscombe (2009) beskriver som ett medvetet urval för att nå ett så givande resultat 
som möjligt. Urvalet av läromedlen är, för oss, intressanta i den utsträckning att de är 
aktuella i verksamheten.  
 
5.4.1 Singma matematik 1a  
Singma matematik är ett läromedel i matematik som är utgivet 2017. Materialet är 
baserat på Singaporemodellen, vilket bygger på att elever i tidig ålder ska bemöta och 
utveckla förståelse för komplicerade matematiska termer genom praktiska moment och 
modeller. Singaporemodellen är en välbeprövad metod inom matematikundervisning. 
Singma matematik fokuserar på problemlösning och enligt presentationen av boken 
bygger läromedlet på modern forskning kring inlärning och problemlösning samt 
anpassat till den nuvarande svenska kursplanen. Läromedlet finns för årskurs 1–3 med 
tillhörande a och b-bok. Singma matematik 1a består av en lärobok, övningsbok samt 
lärarhandledning. Författaren till Singma matematik är; Dr Yeap Ban Har, den svenska 
bearbetningen är gjord av; Pia Agardh och Josefine Rejler, illustratör är; Sue Tan och 
utgivaren av läromedlet är; Natur & Kultur.  
 
Singma matematik består av en lärobok, övningsbok samt lärarhandledning. Läroboken 
är en gemensam samtals- och lärobok som är uppdelad i olika lektioner. Eleverna får, 
genom användning av läroboken, utforska, lära tillsammans och göra aktiviteter i par 
och i grupp. Varje lektion inleds med en gemensam genomgång utifrån lärobokens 
upplägg och övergår sedan i enskilt arbete i övningsboken. Övningsboken Singma 
matematik 1a innefattar sju kapitel där varje kapitel är uppdelad i tre olika delar; Jag 
övar, Kunskapslogg och Jag klurar. Övningsboken är elevens egen bok där de övar, 
skriver och dokumenterar sina kunskaper och varje kapitel avslutas med en 
kunskapslogg som innebär att eleverna får göra en självbedömning av sina kunskaper 
inom området. I slutet av varje kapitel finns även fördjupande och utmanande uppgifter, 
så kallade kluringar, som är kopplade till kapitlets innehåll. Till Singma matematik finns 
en lärarhandledning som innehåller allt stöd pedagogen behöver för att planera, 
undervisa, bedöma samt kopieringsunderlag för laborativt material.  
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5.4.2 Mondo matematik 1b 
Mondo matematik är ett basläromedel i matematik för förskoleklass till årskurs 3, med 
förankring i Lgr11. Materialet är utgivet 2017 och författaren är Åsa Brorsson. 
Illustratören är Magdalena Wennberg Lavebratt och utgivaren är Gleerups utbildning 
AB. Till Mondo matematik finns tillhörande a och b-bok som bygger på varandra samt 
en lärarhandledning. Mondo matematiks grundläggande idéer är kommunikation och 
samarbete, utvecklande av matematiska begrepp, praktiska undersökningar och 
minilektioner. 
 
Mondo matematik består av en a och b-bok som bygger på varandra samt 
lärarhandledning. Övningsboken är uppdelad i tre kapitel där varje kapitel inleds med; 
en samtalsbild, kapitlets mål, förmågorna, aktuella begrepp samt en diskussionsfråga.  
Till kapitlens mål finns det en inledande aktivitet där eleverna får arbeta praktiskt och 
som ger grunden för arbetet i övningsboken. Varje mål avslutas även med minikollen, 
vilket berör målet för kapitlet kombinerat med en självbedömning. På samma uppslag 
finns även möjlighet för eleverna att arbeta vidare på olika nivåer utifrån samma mål. 
Varje kapitel avslutas med en diagnos där kapitlens mål berörs följt av repetition- och 
utmaningsuppgifter. Till övningsboken finns även ett kompletterande räknehäfte där 
eleverna ges möjlighet att visa sina lösningar och sin resonemangsförmåga.  
 

5.5 Analysmetodbeskrivning  
Studien kommer innehålla en analys av subtraktionsuppgifter ur de utvalda läromedlen 
utifrån de olika representationsformerna. Inledningsvis läste vi relevant litteratur som 
berörde vår studie. Därefter sammanställdes vår analytiska teori, vilket i detta fall är 
variationsteorin (Lo, 2014), för att kunna skapa ett analysinstrument. Variationsteorin 
avspeglar studiens frågeställningar och mynnar ut i de frågor som utgåtts från vid 
analysen av de valda läromedlen. I analysen valde vi att analysera de olika delarna 
utifrån de fem utvalda representationsformerna; konkret modell, bild, språk, symbol och 
verklighet. För att underlätta datainsamlingen och analysen gjordes egna tabeller för att 
dokumentera och analysera datan. Vi analyserade läromedlens struktur, textinnehåll 
samt bilder, som behandlade subtraktion med tiotalsövergång utifrån variationsteorins 
begrepp; lärandeobjekt och variationsmönster med kontrastering, separation, 
generalisering och fusion.  
 
Första analyssteget 
Första steget av analysen fokuserade på hur läromedlen inledningsvis presenterade 
subtraktion med tiotalsövergång.  
 
Andra analyssteget 
Andra steget av analysen fokuserade på representationsformernas variation i läromedlen 
som berörde subtraktion med tiotalsövergång utifrån de valda representationsformerna; 
konkret modell, bild, språk, symboler och verklighet (Bergsten, Häggström & Lindberg, 
2001).  
 
Tredje analyssteget 
Tredje steget av analysen fokuserade på läromedlens variationsmönster med kritiska 
aspekter utifrån fyra olika dimensioner av variation; kontrastering, separation, 
generalisering och fusion (Lo, 2014).   
 
Efter insamling och genomläsning av datan valdes de mest relevanta och intressanta 
delarna ut, vilket blev de delar som kunde vara till hjälp för att besvara studiens 
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frågeställningar. De intressanta delarna var framförallt de som förekom i stor mängd i 
läromedlen men även sådant som stack ut genom att det inte förkom alls. Dessa delar 
ska sedan skrivas om i resultatet. I studiens resultat- och analysdel kommer varje 
läromedel presenteras var för sig och inkludera de delar som valts ut samt kategoriseras 
för att lättare strukturera upp resultatet. Detta tillvägagångssätt gjorde att det blev 
enklare att strukturera upp resultatet (Denscombe, 2009). Slutligen kopplade vi 
resultatet till tidigare forskning som varit betydelsefullt för studien.  
 

5.6 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 
Analysen av läromedlen utfördes flera gånger för att öka resultatets tillförlitlighet. 
Genom att vi konsekvent följde våra frågor (se bilaga 1) och använde samma upplägg 
genom båda analyserna kunde vi säkerhetsställa att analyserna fick samma 
förutsättningar, vilket ökade mätnoggrannheten och tillförlitligheten i 
undersökningarna. Allwood och Erikson (2012) hävdar att trovärdigheten i en studie ska 
gå att bekräfta, det vill säga att andra forskare ska kunna komma fram till samma 
resultat. Trovärdigheten för denna studie har stärkt genom att samma frågor använts i 
analyserna av de valda läromedlen och frågorna har varit utformade för att besvara 
studiens frågeställningar och syfte. När en studie är relevant och kan användas i andra 
sammanhang och kontexter kallas det för överförbarhet, vilket innebär att kunskapen 
kan överförs till andra kontexter (Denscombe, 2009). Denna studie antas ha en viss 
överförbarhet då subtraktion med tiotalövergång är ett område som elever kan ha 
svårigheter med, därför kan förhoppningsvis denna studie vara till hjälp för andra.   
 

5.7 Etiska överväganden 
Vid all forskning måste vissa etiska principer följas (Veteskapsrådet, 2017). Dessa 
principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Principerna innebär att visa respekt för de inblandade aktörerna i 
forskningsprojektet. Förlag och ansvariga utgivare kontaktades för att få ett 
godkännande att använda och publicera bilder och uppgifter ur läromedlen i studien. 
Enligt informationskravet måste forskare informera alla människor som berörs av 
arbetet. Således innebär samtyckeskravet att de tillfrågade aktörerna måste lämna sitt 
samtycke att materialet får användas. De två förlagen gav sitt samtycke att använda 
deras material i studien. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter inte får 
publiceras eller vidarebefordras. Då denna studie endast har bestått av en 
läromedelsanalys har inga privatpersoner involverats. Enligt nyttjandekravet får heller 
inte de uppgifter vi fått föras vidare, vilket i vårt fall innebär att de uppgifter vi tagit del 
av inte får skickas vidare till andra parter (Vetenskapsrådet, 2017).  
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6 Resultat och analys 
Syftet med studien var att belysa hur de olika läromedlen presenterar räknesättet 
subtraktion med tiotalsövergång inom talområdet 0–20 och därav se i vilken 
utsträckning läromedel erbjuder möjlighet att utveckla begreppsförmågan inom området 
subtraktion. Kategoriseringarna som valts utgör tre rubriker som används i resultat- och 
analysdelen; Läromedlets inledning av subtraktion med tiotalsövergång, 
Representationsformernas variation och Variationsmönster med kritiska aspekter. 
Utifrån de valda kategoriseringarna kunde vi undersöka variationsmönster gällande hur 
subtraktion med tiotalsövergång presenterades, på så vis kunde vi upptäcka vilka 
möjligheter de valda läromedlen erbjuder för att utveckla begreppsförmågan inom 
subtraktion.  
 
Rubrikerna i resultat- och analysdelen har sin utgångspunkt i studiens syfte och 
frågeställningar. Inledningsvis beskrivs hur läromedlet introducerar subtraktion med 
tiotalsövergång. Vidare kommer representationsformernas variation att redovisas, det 
vill säga vilka representationsformer som förekommer respektive inte förekommer i 
läromedlet. Det kommer även belysas i vilken utsträckning läromedlet använder sig av 
flera representationsformer samtidigt och i så fall, vilka? Slutligen kommer läromedlets 
variationsmönster att beskrivas samt vilka kritiska aspekter som kan påträffas gällande 
subtraktionsområdet som framställs i läromedlet.  
 

6.1 Singma matematik 1a  
6.1.1 Läromedlets inledning av subtraktion med tiotalsövergång 
Subtraktionsområdet inleds i läroboken med en rubrik ”kapitelstart” där en bild 
presenteras på en vardagsnära situation som knyter an till kapitlets innehåll. De 
områden och begrepp som är i fokus till kapitlet presenteras i punktform och de 
textbaserade begreppen som används för att representera subtraktion är; subtrahera och 
addera. Kapitlets fem första lektioner berör addition och subtraktion för att sedan övergå 
till subtraktion med tiotalsövergång. Subtraktionsområdet med fokus på tiotalsövergång 
presenterar en metod som läromedelsförfattaren benämner ”Subtrahera från 10”. 
Kapitlet där metoden berörs är uppdelad i tre olika delar som utförs tillsammans; Vi 
utforskar, Vi lär och Vi övar.  
 
6.1.1.1 Vi utforskar  
Subtraktion med tiotalsövergång inleds med metoden ”subtrahera från 10”. Metoden 
inleds med en gemensam bilduppgift som visar en pojke och en flicka. På ett bord 
bredvid pojken finns en kartong med 14 munkar. Pojken berättar, i en pratbubbla, att 
han ger 8 munkar till flickan och frågan till uppgiften lyder; Hur många munkar har 
Oliver kvar? Munkarna på bilden är något eleverna kan relatera till och uppgiften kan 
därför kopplas till representationsformen verklighet. Det inte är munkarna i uppgiften 
som är lärandeobjektet utan subtraktionsbegreppet och skilda sätt att subtrahera som är i 
fokus. 
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Figur 2: Dr Yeap, Agardh, Rejler och Tan (2017). Singma matematik lärobok 1a s.115. 
Natur&kultur. 
 
Uppgiften går ut på att eleverna ska besvara hur många munkar Oliver har kvar. 
Eleverna ges möjlighet att samtala kring subtraktion och kring begreppet subtrahera. 
Pedagogen har här möjlighet att ställa frågor som uppmuntrar alla i klassen att tänka, 
resonera och komma med förslag till lösningar. Kontrastering synliggörs inte tydligt i 
uppgiften. För att kunna använda sig av variationsmönstret kontrastering krävs det att 
pedagogen känner till elevernas tidigare kunskaper. Utifrån läromedlet har eleverna 
under tidigare lektioner arbetat med skilda metoder för subtraktionsräkning; Subtrahera 
genom att räkna bakåt och Subtrahera ental. Kontrastering kan beskrivas som elevernas 
upplevelser i koppling till lärandeobjektet, vilket i detta fall grundas i att eleverna kan 
koppla munkarna till subtraktionsräkning. Eleverna upplever då ett fenomen som kan 
jämföras med lärandeobjektet. 
 
6.1.1.2 Vi lär 
Läromedlet fortlöper med en presentation av en lösning som eleverna gemensamt, i 
helklass, läser och reflekterar kring. Lösningen visar hur den första termen delas upp i 
ental och tiotal för att förenkla beräkningen, vilket kan kopplas till beräkningsstrategin 
talsortsvisa beräkningar. Bilden till uppgiften visar sammanhanget mellan 
representationsformerna bild (munkarna), symbol (siffror, subtraktionstecken och 
likhetstecken) och språk (differensen beskrivs i meningen Oliver har 6 munkar kvar).  
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Figur 3: Dr Yeap, Agardh, Rejler och Tan (2017). Singma matematik lärobok 1a s.115. 
Natur&kultur. 
 
Uppgiften går ut på att presentera en lösning och gemensamt reflektera kring den. 
Pedagogen ges möjlighet att, utifrån läromedlet, visa lösningen för eleverna med hjälp 
av konkret material, bilder, symboler och språk, vilket ger eleverna större möjlighet att 
bygga en förståelse för området subtraktion. Lärandeobjektet synliggörs i uppgiften i 
form av en bild, vilket kopplas till representationsformen bild. Då det förekommer ett 
samspel mellan bild, i form av munkar, och talspråk kan eleverna ta hjälp av bilden för 
att lösa uppgiften, vilket gör att uppgiften konkretiseras i bilden. Bilden till höger kan 
kopplas till variationsmönstrets begrepp kontrastering, vilket analyseras i analyssteg 3.   
 
6.1.1.3 Vi övar 
Sista steget i läromedlets inledning innefattar att eleverna gemensamt övar metoden att 
subtrahera från 10. Övningarna tar sin utgångspunkt i de tidigare gemensamma 
övningarna och bygger på samma metod att subtrahera från 10 med hjälp av bilder. 
Uppgiften består av fyra övningar där bilder och symboler förekommer i samspel med 
varandra.    
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Figur 4: Dr Yeap, Agardh, Rejler och Tan (2017). Singma matematik lärobok 1a s.116. 
Natur&kultur. 
 
Uppgiften går ut på att träna på metoden att subtrahera från 10 med hjälp av bild och 
symbol. Eleverna ska fylla i de tomma luckorna för att få en helhet av metoden 
subtrahera från 10.  
 
6.1.2 Representationsformer 
Det finns sammanlagt 26 stycken uppgifter som berör subtraktion med tiotalsövergång i 
läromedlet Singma matematik övningsbok 1a (se tabell 1).  
 
Tabell 1: tabellen visar variationen av representationsformerna i läromedlet Singma 
matematik 1a. 
Konkret modell Bild Språk Symboler Verklighet 

0/26 13/26 26/26 25/26 13/26 

 
Singma matematik 1a innehåller representationsformerna bild, språk, symbol och 
verklighet. Övningsboken saknar dock representationsformen konkret modell. Däremot 
innehåller läroboken och områdets inledning den konkreta modellen. Eleverna får under 
delen Vi lär läsa och reflektera kring olika lösningar med hjälp av laborativt material, 
vilket innebär att eleverna själva får arbeta och laborera med fysiska föremål för att lösa 
uppgifter. Uppgifterna i Singma matematiks övningsbok 1a visar ett samspel mellan 
bild, symbol och text, där eleverna kan ta hjälp av bilderna för att lösa uppgifterna, 
vilket kopplas till representationsformen bild.  
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Figur 5: Dr Yeap, Agardh, Rejler och Tan (2017). Singma matematik övningsbok 1a 
s.106. Natur&kultur. 
 
Uppgiften är kopplad till fyra av de fem representationsformerna; bild, språk, symboler 
och verklighet. Uppgiften knyter tydligt an till representationsformen verklighet då den 
illustrerar bananer, vilket är något eleverna kan relatera till. Vidare i övningsboken finns 
även illustreringar av bland annat äpplen, fiskar och stolar. För att eleverna ska kunna 
relatera och befästa ett matematiskt begrepp, i detta fall subtraktion, behöver de en 
koppling mellan matematik och deras vardagssituationer.  
 
Under den avslutande delen, min kunskapslogg, ska eleverna göra en självuppskattning 
av sina kunskaper. I uppgiften är det tänkt att eleverna ska skriva en räknehändelse 
utifrån bilden där de både ska skriva och visa med siffror och symboler.  
 

 
Figur 6: Dr Yeap, Agardh, Rejler och Tan (2017). Singma matematik övningsbok 1a 
s.108. Natur&kultur. 
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Uppgiften kan kopplas till representationsformerna bild, verklighet och språk i form av 
skriftspråk. Elevernas redovisningar av matematiska lösningar är betydande för deras 
inlärningprocess inom representationsformen språk. Att uttrycka sig med ett 
matematiskt språk kräver träning, vilket är återkommande uppgifter i övningsbokens del 
min kunskapslogg.  
 
6.1.3 Variationsmönster 
Variationsmönster innefattar fyra olika dimensioner av variation, vilka är; 
kontrastering, separation, generalisering samt fusion (Lo, 2014). För att göra kritiska 
aspekter tydliga kring nya lärandeobjekt krävs variation.  
 
Kontrastering kan beskrivas som elevers upplevelser i relation till lärandeobjektet. Det 
handlar följaktligen om att bygga på elevernas tidigare kunskaper inom området (Cheng 
& Ho, 2008). Det innebär även att peka på kontraster till lärandeobjektet. För att 
eleverna ska veta vad subtraktion innebär behöver de också veta vad det inte är, det vill 
säga likheter och skillnader (Cheng & Ho, 2008). I övningsboken syns kontrastering då 
uppgifterna bygger på varandra, det vill säga att eleverna kopplar gammal kunskap till 
ny kunskap. Det synliggörs tydligt då hela materialet är uppbyggd i delar. I inledningen 
utforskar, lära och övar eleverna tillsammans. Den metod som under denna process har 
berörts är den metod som ligger till grund för det enskilda arbetet i övningsboken, det 
vill säga att eleverna bygger vidare på sin tidigare kunskap. I övningsboken växlar även 
uppgifterna mellan addition och subtraktion där additionsuppgifterna visar på en 
kontrast till subtraktionsområdet, vilket påvisar variationsmönstret kontrastering.  
Genom att tydliggöra skillnader och kontraster ges eleverna möjlighet att skilja på 
additions- och subtraktionstecknets olika betydelser.  
 
Separation innebär att variera en specifik aspekt kring lärandeobjektet samtidigt som de 
övriga aspekterna är konstanta, på så vis synliggörs den aspekt som varierats (Cheng & 
Ho, 2008). Eleverna ska själva kunna förstå och urskilja kritiska aspekter, vilket syftar 
till att eleverna ska utveckla en förståelse för relationen mellan olika delar och helhet 
inom området. När eleverna möter ett nytt lärandeobjekt, i detta fall subtraktion med 
tiotalsövergång, måste de ha mött begreppen subtraktion och tiotalsövergång tidigare, 
vilket de har under lärobokens inledning. För att alla elever ska kunna urskilja en aspekt 
från en annan måste en aspekt variera i taget. 
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Figur 7: Dr Yeap, Agardh, Rejler och Tan (2017). Singma matematik övningsbok 1a 
s.103. Natur&kultur. 
 
Separationen syns i övningsboken då uppgifter utvecklas efter hand och ökar i 
svårighetsgrad. I de första uppgifterna syns ett samspel mellan bild och symbol där den 
valda metoden tydligt visas för att förstärka förståelsen av subtraktion och som ger 
eleverna möjlighet att utveckla förståelse för de kritiska aspekterna. Efter hand plockas 
en aspekt bort i taget för att eleverna till sist ska kunna lösa uppgiften utan hjälp av 
bilder av metoden som tidigare förekommit.  
 
I generalisering gestaltas lärandeobjektet på flera sätt och det är endast en kritisk aspekt 
som varierar (Mårtensson, 2015). Eleverna måste få komma i kontakt med samma typ 
av problem men med olika tal, för att på så vis se att principen är densamma oavsett 
vilka tal som används. 
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Figur 8: Dr Yeap, Agardh, Rejler och Tan (2017). Singma matematik övningsbok 1a 
s.105. Natur&kultur. 
 
I övningsboken syns generalisering då lärandeobjektet, subtraktion med tiotalsövergång, 
presenteras i samma typ av uppgifter, efter vart annat, men med olika tal. Till sist, när 
eleverna utvecklat en god förståelse för lärandeobjektet används fusion som mönster av 
variationsmönster. Fusion innebär att flera kritiska aspekter synliggörs samtidigt och 
eleverna tar sig igenom alla kritiska drag för att skapa förståelse för relationen mellan de 
olika delarna och helheten (Lo, 2014). Det är först när eleverna gått igenom alla delarna; 
kontrastering, separation och generalisering som de når fusion. Eleverna får då en 
förståelse för delarna och helheten, vilket betyder att eleverna kan nå fusion med hjälp 
av representationsformerna. I övningsbokens del Min kunskapslogg (se figur 5) går det 
koppla uppgiften till fusion, då eleverna måste ha en viss kunskap för att lösa uppgiften 
och vidareutveckla lösningen. Att nå fusion innebär likaså att begrepp förenas till en 
djupare förståelse. 
 

6.2 Mondo matematik 1b 
6.2.1 Läromedlets inledning av subtraktion med tiotalsövergång 
Inledningen är uppdelad i fem moment där första momentet består av en samtalsbild. 
Bilden är en illustration av ett födelsedagskalas med rubriken ”Födelsedagen”, vilket 
kan kopplas till representationsformen verklighet. Moment två följs av kapitlets mål, 
förmågorna, begrepp och en diskussionsfråga där eleverna enskilt ska besvara vad de 
tänker på när de hör ordet ”skillnad”.  
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Figur 9: Brorsson och Wennberg Lavebratt (2017). Mondo matematik 1b s. 55. Gleerups 
Utbildning AB.  
 
Tredje momentet består av en undersökning som är kopplad till inledningens första 
moment, samtalsbilden. Eleverna får under denna aktivitet möjlighet att upptäcka 
matematiska samband som ligger till grund för arbetet i kommande kapitel. 
Undersökningen ”Att jämföra åldrar” fokuserar på åldern som konstant skillnad och i 
uppgiften till aktiviteten finns åtta illustreringar av Maltes familj där deras ålder saknas. 
Uppgiften knyter an till representationsformen verklighet, då det är något eleverna kan 
relaterat till, vilket elevers kan då uppgiften berör både familj och ålder. Aktiviteten 
börjar med att eleverna får lyssna på en berättelse samtidigt som de ska fylla i 
familjemedlemmarnas ålder, efterhand som de berörs i berättelsen. Användningen av 
berättelser i undervisningen kan ses som ett hjälpmedel för att synliggöra 
lärandeobjektet, vilket kan kopplas till representationsformen språk. Efter eleverna fyllt 
i familjemedlemmarnas ålder ska de skriva in åldrarna i en tabell där namnen på 
familjemedlemmarna redan är givna. Under fjärde momentet ska eleverna arbeta i par 
där de ska visa sina lösningar av hur de räknat ut åldersskillnaden mellan Malte och 
hans familjemedlemmar.  
 
Det femte av avslutande momentet består av en faktaruta som fungerar som genomgång 
inför det enskilda arbetet. Faktarutan berör subtraktion i talområdet 0–20 där 
subtraktionsräkning behandlas med hjälp av tallinjen som metod, vilket är den metod 
som är återkommande i kapitlet. Metoden kan kopplas till beräkningsstrategin stegvisa 
beräkningar. Eleverna behöver vid användning av tallinje en förståelse för talens 
ordningsföljd och position, vilket kan ses som en kritisk aspekt. Kritiska aspekter är de 
pedagogen måste synliggöra för eleverna för att de ska få förståelse för lärandeobjekt. 
Faktarutan kan ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse för de kritiska aspekterna då 
eleverna kan gå tillbaka till den sidan om de stöter på problem i de kommande 
uppgifterna. Över faktarutan finns även ett av kapitlets mål skrivet för eleverna att läsa; 
Subtraktion i talområdet 0–20, vilket gör att eleverna tydligare ser var lärandet väntas 
leda och vad som förväntas av dem. Efter det sista momentet, i de inledande 
uppgifterna, synliggörs läromedlets användning av matematiska begrepp i koppling till 
subtraktion; subtraktion, ta bort, differens, skillnad, jämföra och term. 
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6.2.2 Representationsformer 
Det finns sammanlagt 32 stycken uppgifter som berör subtraktion med tiotalsövergång i 
läromedlet Mondo matematik 1b (se tabell 2).  
 
Tabell 2: tabellen visar variationen av representationsformerna i läromedlet Mondo 
matematik 1b. 
 
Konkret modell Bild Språk Symboler Verklighet 

0/32 15/32 32/32 26/32 15/32 

 
Mondo matematik 1b innehåller representationsformerna bild, språk, symbol och 
verklighet. Precis som i Singma matematiks övningsbok 1a saknar Mondo matematik 1b 
representationsformen konkret modell. Många elever behöver hjälp av laborativt 
material och konkreta föremål för att göra matematikspråket förståeligt (Engvall, 2013). 
Det finns speciellt framtagna material till Mondo matematik 1b för olika 
undervisningssammanhang och det är upp till pedagogen att tillhandahålla eleverna det 
laborativa materialet för att hjälpa dem att utveckla en förståelse mellan det abstrakta 
och konkreta (Engvall, 2013). De bilder som förekommer i läromedlet, i koppling till 
representationsformen bild, visas i princip enbart i form av tallinjer, vilket är metoden 
som genomsyrar läromedlet. Det förekommer endast en uppgift där inte tallinjen 
illustreras. För att bilderna i läromedlet ska fylla en funktion måste det finnas ett 
samband mellan bilden och uppgiften i fråga, annars blir risken att bilden förvirrar 
eleverna och tappar då sin funktion (Kribbs & Rogowsky, 2016). 
 
Alla uppgifter i Mondo matematik 1b har en koppling till representationsformen Språk, 
vilket innefattar både skriftspråket och talspråket. Skriftspråket syns då varje uppgift har 
en instruktion och talspråket syns då eleverna ges möjlighet att samtala och diskutera 
kring olika uppgifter med en klasskompis.  
 
I övningsboken syns ett tydligt samspel mellan symbol och bild för att så småningom 
övergå till ett mer abstrakt symbolspråk och representationsformen symbol. Vidare ges 
eleverna utrymme att samtala och diskutera kring uppgifter och sina lösningar. 
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Figur 10: Brorsson och Wennberg Lavebratt (2017). Mondo matematik 1b s. 64. 
Gleerups Utbildning AB.  
 
Eleverna ges genom uppgifterna möjlighet att reflektera och diskutera kring sina 
lösningar, både enskilt och i par. För att eleverna ska få möjlighet att utveckla ett 
symbolspråk bör undervisningen ge utrymme för att samtala, diskutera samt redovisa 
lösningsförslag och tankar, men också att ta del av andras lösningsförslag och tankar 
(Ahlberg, 2000).  
 
Hela övningsbokens kapitel som berör subtraktion i talområdet 0–20 behandlar att 
kunna beräkna ålderskillad, vilket har en verklighetsanknytning som berör 
representationsformen verklighet. 
 

 
Figur 11: Brorsson och Wennberg Lavebratt (2017). Mondo matematik 1b s. 60. 
Gleerups Utbildning AB.  
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Eleverna ske genom uppgifterna beräkna åldersskillnader både med och utan hjälp av 
tallinjen. Läromedlet tydliggör även övergången mellan begreppen skillnad och 
differens. Genom att koppla undervisningen till elevernas vardag och verklighet gynnas 
eleverna på så sätt att de kan använda sina kunskaper i deras vardagssituationer (Löwing 
och Kilborn, 2002).  
 
6.2.3 Variationsmönster 
Variationsmönster innefattar fyra olika dimensioner av variation; kontrastering, 
separation, generalisering och fusion. Med hjälp av variationsmönster kan kritiska drag 
avsiktligt variera, vilket har visat positiv effekt vid elevers inlärning (Lo, 2014). För att 
tydliggöra kritiska aspekter kring nya lärandeobjekt krävs variation av de kritiska 
aspekter som förekommer hos lärandeobjektet och inte en variation av 
undervisningsstrategier.  
 
Kontrastering kan utskiljas på två olika sätt. Det första syftar till att visa på kontraster 
till lärandeobjektet. För att eleverna ska veta vad subtraktion innebär behöver de också 
veta vad det inte är, det vill säga likheter och skillnader (Cheng & Ho, 2008). Det andra 
innefattar elevers upplevelser i koppling till lärandeobjektet, vilket syftar till att bygga 
på elevernas tidigare kunskaper inom subtraktionsområdet. I Mondo matematik 1b syns 
en del av kontrastering genom att övningsbokens kapitel bygger på varandra. Metoden 
som övningsboken belyser vid räkning av subtraktion i talområdet 0–20 är tallinjen, 
vilket berörs i alla föregående kapitlen.  
 
Separation framgår tydligt i övningsbokens avslutande del, minikollen, där uppgifterna 
utvecklas efter hand och ökar i svårighetsgrad. Med separation menas att en specifik 
aspekt varieras kring lärandeobjektet samtidigt som de övriga aspekterna är konstanta, 
på så vis synliggörs den aspekt som varierats (Cheng & Ho, 2008). 
 

 
Figur 12: Brorsson och Wennberg Lavebratt (2017). Mondo matematik 1b s. 70. 
Gleerups Utbildning AB.  
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I den första uppgiften syns en koppling mellan representationsformerna bild, språk, 
symbol samt verklighet. Tallinjen är metoden som genomsyrar kapitlet och är 
fullständig i första uppgiften. Efter hand plockas en aspekt bort, vilket i andra uppgiften 
syns genom att eleverna endast har en tom tallinje till hjälp. Senare övergår uppgifterna 
till att bli mer abstrakt, då tallinjen plockas bort och eleverna ska lösa uppgifterna utan 
hjälp av tallinjen. 
 
Generalisering innefattar att det sker en generalisering av lärandeobjektet (Cheng & Ho, 
2008). Genom att använda generalisering i koppling till subtraktion med tiotalsövergång 
kan till exempel upprepande uppgifter användas. Detta synliggörs i övningsboken då 
uppgifter förekommer där endast första termen varieras och ökar med 10, medans de 
övriga talen behålls konstanta. 
 

 
Figur 13: Brorsson och Wennberg Lavebratt (2017). Mondo matematik 1b s. 66. 
Gleerups Utbildning AB.  
 
Genom denna typ av uppgifter får eleverna se mönster, att entalen i differensen är 
densamma oavsett tiotalet, på så vis generaliseras tiotalsövergången medan de andra 
värdena separeras. Att se mönster uppmärksammas även bredvid uppgiften i 
övningsboken som ett tips för eleverna. 
 
Med fusion menas att flera kritiska aspekter synliggörs samtidigt och eleverna tar sig 
igenom alla kritiska drag för att skapa förståelse för relationen mellan de olika delarna 
och helheten (Lo, 2014). När eleverna gått igenom alla delarna; kontrastering, 
separation och generalisering kan de nå fusion. Det kan dock vara svårt att se om 
eleverna nått fusion då det innebär att de har tillhandahållit all kunskap som behövs för 
ett lärandeobjekt. I slutet av kapitlet i övningsboken finns en utmanade uppgift där 
eleverna ska visa prov på sina kunskaper kring subtraktion med tiotalsövergång.  
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Figur 14: Brorsson och Wennberg Lavebratt (2017). Mondo matematik 1b s. 71. 
Gleerups Utbildning AB.  
 
Uppgiften har verklighetsanknytning då den berör ålder och familj, vilket är betydande 
för att nå fusion i och med att undervisningen bör byggas på elevernas erfarenheter och 
förkunskaper. Avslutningsvis kan denna typ av uppgift (se figur 12) vara till hjälp för att 
se om eleverna är på väg att uppnå fusion eller om kompletterande uppgifter krävs inom 
området.  
 

6.3 Sammanfattning av Singma matematik 1a 
I Singma matematik 1a kombineras representationsformerna med varandra i stora drag. 
Främst syns kombinationen av bild och symbol, vilket hjälper eleverna att se en 
helhetsbild av subtraktion och att beräkna subtraktionsuppgifter. En representationsform 
som inte förekommer i uppgifterna i övningsboken är den konkreta modellen. Däremot 
berörs den konkreta modellen i läroboken och områdets inledning då eleverna 
gemensamt leds in i subtraktionsområdet. Det finns i stor utsträckning en koppling till 
representationsformen verklighet då många av uppgifterna är verklighetsanknutna, 
vilket eleverna kan relatera till. I analysen framgick att subtraktion tränas på många 
olika sätt med hjälp av en variation av representationsformerna, vissa i större 
utsträckning än andra. 
 
I övningsboken syns alla fyra dimensioner som förkommer inom variationsteorins 
variationsmönster. Subtraktion och addition tränas i kombination med varandra, vilket 
visar på kontrastering. Ytterligare en aspekt som berör kontrastering är metoden att 
subtrahera från 10, då den utgör grunden för arbetet i övningsboken och som bygger 
vidare på elevernas tidigare kunskaper. Denna metod går att koppla till 
beräkningsstrategin talsortsvisa beräkningar. Separation syns då övningsboken är 
uppbyggd på att uppgifterna utvecklas efter hand och svårighetsgraden ökar. En aspekt 
plockas bort i taget och på så vis leder det till att eleverna kan lösa uppgiften på egen 
hand. I analysen framgick att generalisering förkommer då subtraktion med 
tiotalsövergång presenteras i repeterande uppgifter men med varierande termer. Det kan 
vara svårt att se om elever uppnått fusion men genom analysen framkom uppgifter som 
ger pedagogen möjlighet att upptäcka om elever uppnått fusion eller om de behöver 
kompletterande uppgifter (se figur 14).  
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6.4 Sammanfattning av Mondo matematik 1b 
I Mondo matematik 1b förekommer fyra av de fem representationsformerna i olika 
kombinationer med varandra. Den representationsformen som inte återfinns är den 
konkreta modellen då uppgifterna inte uppmanar eleverna att använda laborativt 
material. Alla uppgifter har en koppling till representationsformen språk och de bilder 
som förekommer har en verklighetsanknytning som eleverna kan relatera till, vilket kan 
kopplas till representationsformen verklighet. I analysen framkom likaså ett tydligt 
samspel mellan bild, främst i form av tallinje, och symbol, där uppgifterna senare 
övergår till ett mer abstrakt symbolspråk. Tallinjen är den metod som främst används i 
uppgifterna i läromedlet och som är återkommande från tidigare kapitel. Metoden går 
att kopplas till beräkningsstrategin stegvisa beräkningar. 
 
Genom analysen gick det tyda att dimensionen kontrastering som ingår i 
variationsteorins variationsmönster förkommer i relativt bred utsträckning. 
Kontrasteringen framkommer då övningsbokens kapitel tar sin grund i varandra, främst 
i form av att metoden tallinje berörs i alla föregående kapitel. I analysen kunde även 
dimensionen separation utläsas i den mån att uppgifterna utvecklas efter hand samt att 
de ökar i svårighetsgrad. Generalisering förekommer i viss mån i koppling till 
subtraktion med tiotalsövergång då vissa av uppgifterna är upprepande med varierande 
termer. Först när eleverna gått igenom alla dimensioner kan de nå fusion. Utifrån 
analysen var det svårt att upptäcka fusion, dock förekom utmanande uppgifter som kan 
vara till hjälp för pedagogen att se om eleverna är på väg att uppnå fusion.  
 

6.5 Likheter och skillnader mellan läromedlen 
Utifrån analyserna framkom ett flertal likheter mellan läromedlen men även vissa 
skillnader. Några av dessa är att fyra av de fem representationsformerna förekommer i 
båda läromedlen i stor utsträckning i koppling till subtraktion med tiotalsövergång. En 
annan likhet är att båda läromedlen visar ett tydligt samspel mellan bild och symbol, 
vilket kan uppfattas som ett hjälpmedel för eleverna när de löser uppgifterna då 
uppgiften konkretiseras i bilden. Genom analyserna framgick även att båda läromedlen 
använder sig av verklighetsanknutna bilder till uppgifterna. Däremot skiljer sig 
bildernas utformning från varandra i den mån att Singma matematik 1a använder sig av 
bilder i form av bananer, bollar och stolar medan Mondo matematik 1b endast 
framställer tallinjen i sina bilder. Framställningen av tallinjen i Mondo matematik 1b 
skapar en verklighetsanknytning eftersom det är en återkommande metod som eleverna 
arbetat med i föregående kapitlen, vilket gör att de kan relatera till den. 
 
En aspekt som genom analyserna uppmärksammades var att representationsformen 
konkret modell inte gick att utläsa utifrån uppgifterna i de valda läromedlen, det vill 
säga att uppgifternas utformning inte uppmanar eleverna att använda laborativt material. 
Ytterligare en aspekt som framkom genom analyserna utifrån variationsteorins 
variationsmönster påvisar en skillnad inom dimensionen kontrastering. Kontrastering 
kan urskiljas på två olika sätt, varav Mondo matematik 1b endast visar ett sätt av 
kontrastering, vilket kan utläsas då uppgifterna bygger på elevernas tidigare kunskaper i 
koppling till lärandeobjektet. På samma vis framträder kontrastering i Singma 
matematik 1a, men läromedlet visar båda sätten av kontrastering då uppgifterna växlar 
mellan addition och subtraktion. Genom användning av additionsuppgifter i koppling 
till subtraktion utgör additionsuppgifterna en kontrast till subtraktionsområdet. 
 
Inom variationsteorin ska eleverna utveckla en förståelse för delarna och helheten inom 
subtraktion med tiotalsövergång, vilket sker först när de uppnår fusion. Singma 
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matematik 1a lämnar större möjligheter för pedagogen att upptäcka i vilken utsträckning 
eleverna nått fusion då åtskilliga uppgifter synliggör flera kritiska aspekter samtidigt. 
En avlutande aspekt som kunde utläsas var att läromedlen framställer varsin konstant 
metod för subtraktion med tiotalsövergång, vilket utgav den främsta skillnaden utifrån 
analyserna. 
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7 Diskussion 
I kommande avsnitt kommer studiens resultat och metod diskuteras. Slutligen kommer 
förslag på framtida forskning att presenteras.  
 

7.1 Resultatdiskussion 
Utifrån analys och resultat kan läromedlens framställning av området subtraktion med 
tiotalsövergång observeras. Syftet med studien var att bidra med kunskap om huruvida 
de valda läromedlen erbjudet elever möjlighet att utveckla begreppsförmågan inom 
området subtraktion. Genom en analys av variationsmönstrens dimensioner; 
kontrastering, separation, generalisering och fusion samt de fem 
representationsformernas variation i läromedlen kunde flera slutsatser dras. 
Representationsformerna bild, språk, symboler och verklighet förekommer i både 
Singma matematik 1a och Mondo matematik 1b för att representera subtraktion med 
tiotalsövergång medan representationsformen konkret modell inte tydligt förekommer i 
någon av läromedlens uppgifter.  
 
7.1.1 Singma matematik 1a 
Introduktion av subtraktion med tiotalsövergång 
Resultatet av analysen visar att Singma matematik 1a har en tydlig introduktion av 
området subtraktion med tiotalsövergång då läromedlets lärobok är en gemensam 
samtals- och lärobok. Läroboken presenterar en metod inom subtraktion med 
tiotalsövergång som läromedelsförfattarna benämner ”Subtrahera från 10”. Metoden går 
att koppla till beräkningsstrategin talsortsvisa beräkningar som innebär att termerna 
delas upp i ental för sig och tiotal för sig (Larsson, 2012). Kapitlet där metoden berörs 
är uppdelad i tre olika delar som utförs tillsammans; Vi utforskar, Vi lär och Vi övar. 
Eleverna får genom läroboken möjlighet att samtala och diskutera kring olika lösningar 
och lösningsförslag, vilket främjar deras förståelse för att en uppgift kan lösas på många 
olika sätt (Ahlberg & Wallby, 2000). Den verbala kunskapen skapar likaså bättre 
förutsättning för eleverna att utveckla en ökad förståelse för matematik (Vygotskij, 
1989). Eleverna får genom läroboken en bra grund inför kommande enskilt arbete i 
övningsboken, vilket är betydelsefullt då övningsboken inte har någon inledning i 
koppling till uppgifterna.   
 
Representationsformernas variation  
Singma matematik berör representationsformerna bild, språk, symboler och verklighet. 
Emellertid syns inte representationsformen konkret modell i övningsboken uppgifter då 
uppgifterna inte uppmuntrar till användning av laborativt material. Däremot tillkommer 
en lärarhandledning som innehåller stöd för pedagogen i form av kopieringmaterial för 
laborativt material. Laborativt material kan ses som ett hjälpmedel för att göra 
matematikspråket förtåligt för eleverna och det finns speciellt framtaget material för 
olika undervisningssammanhang (Engvall, 2013). I läromedlet förekommer en bred 
variation av representationsformer och i flera fall i samspel med varandra. En vanlig 
kombination i läromedlet av representationsformerna är bild och symbol, vilket hjälper 
eleverna att se en helhetsbild av subtraktionsområdet. Användning av bild i 
undervisningen måste fylla en funktion och ha ett samband med uppgiften i fråga, 
annars blir risken att bilden gör mer skada än nytta (Kribbs & Rogowsky, 2016). En 
kritisk aspekt inom representationsformen språk som bör synliggöras är begrepp i 
koppling till subtraktion, så som term och differens, då det inte förkommer i 
övningsboken. Eleverna ska enligt Lgr11 (Skolverket, 2011) utveckla grundläggande 
kunskaper om matematiska begrepp och kunna använda dem i olika sammanhang. Det 
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är därför viktigt att som pedagog komplettera begreppen till undervisningen då det är 
betydelse för att eleverna ska kunna utveckla en komplett begreppsförståelse inom 
subtraktion. För att göra matematiska begrepp förståeliga på flera sätt krävs en variation 
av olika representationsformer (Duval, 2006). Representationsformen verklighet 
förkommer i stor utsträckning i koppling till uppgifterna, då de kan ses som 
verklighetsanknutna och något eleverna kan relatera till. För att eleverna ska kunna 
relatera till ett matematiskt begrepp behöver de en koppling mellan matematik och deras 
vardagssituationer (Behr m.fl.,1992).  
 
Variationsmönster med kritiska aspekter  
För att göra kritiska aspekter tydliga kring subtraktion med tiotalsövergång krävs 
variation hos lärandeobjektet (Lo, 2014). Variationsteorin innefattar fyra dimensioner 
av variation; kontrastering, separation, generalisering och fusion, varav alla återfinns i 
läromedlet. Kontrastering är den dimension som förekommer oftast, då subtraktion och 
addition tränas i kombination med varandra, vilket påvisar en kontrast till subtraktion. 
Det är betydande att eleverna utvecklar en förståelse för att det finns en relation mellan 
addition och subtraktion (McIntosh, 2013) för att de lättare ska kunna se sambandet 
mellan de två räknesätten (Larsson, 2011). Variationsmönstrets dimension fusion 
förekommer i slutet av kapitlet som berör subtraktion med tiotalsövergång, vilket 
innefattar att eleverna ska utveckla en förståelse kring lärandeobjektets delar och helhet. 
Pedagoger kan, med hjälp av variationsmönster, avsiktligt variera kritiska drag, vilket 
har visat positiv effekt vid elevers inlärning (Lo, 2014). Dimensionerna kontrastering, 
separation och generalisering måste först gås igenom för att eleverna slutligen ska ha 
möjlighet att nå fusion.  
 
7.1.2 Mondo matematik 1b 
Introduktion av subtraktion med tiotalsövergång 
Resultatet av analysen visar att Mondo matematik 1b har en tydlig introduktion av 
området subtraktion med tiotalsövergång. Läroboken presenterar tallinje som en metod 
inom subtraktion med tiotalsövergång. Metoden går att koppla till beräkningsstrategin 
stegvisa beräkningar som innebär att antingen räkna framåt eller bakåt (Larsson, 2012).  
Introduktionen där metoden berörs är uppdelad i fem moment, vilket skapar bättre 
förutsättningar för eleverna att få en djupare förståelse för subtraktion om det 
representeras på flera sätt med hjälp av ett varierat arbetssätt (Gustafsson, m.fl., 2011). 
Första momentet visar en bild som illustrerar ett födelsedagskalas, vilket tydligt kan 
kopplas till representationsformen verklighet. Användningen av representationsformen 
verklighet och verklighetsanknutna bilder i undervisningen är betydelsefullt för att 
eleverna ska kunna relatera till ett begrepp (Behr m.fl., 1992). Introduktionen av 
området bjuder in eleverna till att reflektera och diskutera kring sina och andras 
lösningar, vilket är viktigt för att de ska kunna utveckla en förståelse för att en uppgift 
kan lösas på olika sätt (Ahlberg & Wallby, 2000).  
 
Representationsformernas variation  
Mondo matematik 1b behandlar representationsformerna bild, språk, symboler och 
verklighet. Övningsboken uppgifterna bjuder inte in eleverna till att använda laborativt 
material, vilket gör att representationsformen konkret modell inte förekommer. Det 
finns dock särskilt framtagna material till Mondo matematik 1b för olika 
undervisningssammanhang, vilket gör att det är pedagogens ansvar att tillhandahålla 
eleverna det laborativa materialet för att hjälpa dem att utveckla en förståelse mellan det 
abstrakta och konkreta (Engvall, 2013). Ur analysen framkom det att läromedlet i stor 
utsträckning bjuder in eleverna till samtal där de ska reflektera och diskutera i par kring 



 

 36 

olika uppgifter. Den verbala kunskapen skapar bättre förutsättningar för elever att 
utveckla en ökad förståelse för matematik, vilket gör att det krävs en interaktion med 
andra (Vygotskij, 1989). Resultatet av analysen visar även på ett tydligt samspel mellan 
representationsformerna bild, främst i form av tallinje, och symbol för att senare övergå 
till ett mer abstrakt symbolspråk. Eleverna behöver ha en förståelse för symbolspråket 
för att kunna förstå olika matematiska beräkningar (Ahlberg & Wallby, 2000). Dock bör 
eleverna tidigare ha mött och undervisats inom den konkreta modellen innan de möter 
och arbetar med representationsformen symbol, för att inte riskera att de abstrakta 
symbolerna tappar sin innebörd. 
 
Variationsmönster med kritiska aspekter  
Dimensionen kontrastering, som ingår i variationsteorins variationsmönster, förekom i 
tämligen stor utsträckning, vilket synliggörs genom att övningsbokens kapitel bygger på 
varandra samt att den metod som används berörs i alla föregående kapitel. Ur analysen 
kunde även dimensionen separation utläsas i den mån att uppgifterna utvecklas efter 
hand samt att de ökar i svårighetsgrad. Separation synliggörs då uppgifterna inleds med 
en tydlig koppling till metoden tallinje för att senare variera en aspekt i taget och övergå 
till ett mer abstrakt symbolspråk, på så vis synliggörs den aspekt som varieras (Cheng & 
Ho, 2008). Vid användning av metoden tallinje måste eleverna först ha utvecklat en 
förståelse för att talen kommer i en bestämd ordning (Marton, 2015). Det är först när 
eleverna gått igenom alla dimensioner; kontrastering, separation och generalisering, 
som de kan nå fusion, detta kan emellertid vara svårt att upptäcka. Det framkom 
slutligen uppgifter genom analysen som ger pedagogen möjlighet att upptäcka om 
elever uppnått fusion eller om det krävs kompletterande uppgifter, eftersom målet är att 
eleverna ska gå igenom alla kritiska drag för att på så vis kunna utveckla förståelse för 
de olika delarna och helheten (Cheng & Ho, 2008).  
 

7.2 Slutdiskussion  
Det är viktigt att läromedlen i matematik behandlar samtliga delar från Lgr11 samt olika 
representationsformer för att synliggöra de kritiska aspekterna, i syfte att kunna främja 
elevernas lust och möjlighet till att lära och för att alla elever ska få en likvärdig 
kunskapsutveckling (Skolverket, 2011). Utifrån analyserna framkom det att både 
Singma matematik 1a och Mondo matematik 1b har en stor variation av 
representationsformerna, då fyra av de fem representationsformerna tydligt förekommer 
i koppling till subtraktion med tiotalsövergång. För att alla elever ska erhålla samma 
förutsättningar krävs det en varierad undervisning, eftersom varje elev har sitt eget sätt 
att lära (Holmqvist, 2004). Den representationsform som inte förekommer i något av 
läromedlen i koppling till uppgifterna är den konkreta modellen. Många elever anses 
vara i behov av laborativt material i olika former för att kunna lösa uppgifter (Engvall, 
2013 & Bergsten, Häggström & Lindberg, 2001). Det handlar således om att eleverna 
själva får röra och laborera med fysiska föremål i syfte att hjälpa dem att göra 
matematikspråket förståeligt och det är pedagogens ansvar att tillhandahålla eleverna 
det laborativa materialet. Olika representationsformer bör dock användas i varierad 
utsträckning beroende på olika faktorer i klassrummet, exempelvis hur långt utvecklat 
elevernas tänkande är (Duval, 2006). Slutligen är det samtidigt betydelsefullt att, som 
pedagog, vara medveten om hur samverkan ser ut mellan de olika 
representationsformerna samt deras funktion inom matematiken, för att på så sätt hjälpa 
eleverna att skapa en djupare förståelse för subtraktion med tiotalsövergång (Duval, 
2006). 
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7.3 Metoddiskussion 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur läromedel erbjuder eleverna 
möjlighet att utveckla begreppsförmågan inom subtraktionsområdet. Eftersom 
läroböcker har en betydande roll i undervisningen och oftast tar upp de viktigaste 
delarna ur matematiken kan det för många pedagoger vara en stor trygghet (Johansson, 
2009), vilket gör att studiens analys är relevant till studiens syfte. Tanken från början 
var att genomföra en analys av ett läromedel från Svenska Skolan på Gran Canaria där 
vi genomförde VFU III. Då läromedlet inte berörde subtraktion med tiotalsövergång i 
den utsträckning som var nödvändig för att genomföra en analys fick läromedlet 
uteslutas ur studien.  Istället valdes två läromedel som är aktiva i verksamheten och som 
är utformade utefter Lgr11. 
 
Innan analysen utformade vi relevanta frågor att ställa till läromedlen, i syfte att kunna 
besvara studiens frågeställningar. Analysen genomfördes sedan tillsammans, utifrån tre 
analyssteg, för att få en djupare förståelse och upptäcka fler aspekter kring de valda 
läromedlen, vilket har medfört bra diskussioner som har varit betydelsefulla för 
resultatet. Analyserna har genomförts två gånger i syfte att upptäcka fler aspekter kring 
lärandeobjektet. En viktig aspekt att ta hänsyn till utefter resultaten är att vi inte är 
medvetna om hur mycket de andra läromedlen från de tidigare årskurserna berör 
subtraktion med tiotalsövergång. Analyserna utgår endast från de valda läromedlen, 
vilket lett till en svårighet att tolka och analysera de olika läromedlen i och med att vi 
människor upplever och tolkar på olika sätt (Marton & Booth, 1997).   
  
Variationsteorin innefattar en varierad undervisning samt ett varierat inlärningssätt där 
fokus ligger på lärandeobjektet (Lo, 2014). Eftersom syftet med studien avser att 
undersöka och beskriva läromedlens variation av de fem representationsformerna, 
passar variationsteorins syn på varierad undervisning. Variationsteorin har använts i 
flera liknande studier i koppling till läromedelsanalys, vilket stärker vårt val av teori till 
studien. Representationsformerna har i studien setts som hjälp för att synliggöra nya 
kritiska asketer i relation till subtraktionsområdet, vilket har varit relevant vid 
analyserna av läromedlen.  
 
Förbättringar som hade kunnat göras under analysen var att föra bättre och tydligare 
dokumentationer av vad som synliggjordes i läromedlen, för att på så vis underlätta det 
fortsatta arbetet kring studien.  
 

7.4 Förslag på framtida forskning 
Baroody (1984) betonar att de grundläggande kunskaperna inom matematiken som 
behandlas i de tidiga skolåren lägger grunden för elevernas fortsatta utveckling och 
motivation inom ämnet. En läromedelsgranskning kan ge en ökad förståelse för vilka 
matematikböcker som omfattar den typ av kunskap som vi pedagoger vill förmedla till 
eleverna. En betydande aspekt är att som pedagog vara medveten om att alla läromedel 
har brister, vilket gör att det är viktigt att analysera det aktuella läromedlet för att kunna 
komplettera undervisningen. Förslag på vidare forskning inom det här området kan vara 
att utforska hur pedagogen presenterar subtraktion med hjälp av 
representationsformerna i matematikundervisningen.   
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Bilaga 1, Frågor till läromedlen  
• Hur framställer läromedlet området subtraktion med tiotalsövergång inom 

talområdet 0–20 i sin inledning?   
• Vilka begrepp används i läromedlet för att representera subtraktion?   
• Hur ser sambandet ut mellan bild och uppgift?   
• Bjuder läromedlet in eleverna till att använda sig av konkret material för 

subtraktion? I så fall, på vilket sätt? 
• Tillåts eleverna, utifrån sina tidigare kunskaper inom subtraktion, konstruera egna 

uppgifter? 
• Vilka variationer av subtraktion framställs i läromedlet? Presenteras subtraktion på 

olika sätt? I så fall, hur?   
• Finns det uppgifter som är satta i kontext i läromedlet? I så fall, hur ser de ut och är 

det uppgifter som eleverna kan relatera till? 
• Finns alla representationsformer med i läromedlet? Om inte, vilka finns med 

respektive inte. Kombineras de med varandra? I så fall, vilka och hur?  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