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Abstrakt 
Subtraction in everyday mathematics – an educational materials analysis on 
critical aspects and the relevance of everyday context 

Syftet med studien var att, genom en läromedelsanalys, belysa hur kritiska 
aspekter i subtraktion synliggörs och varieras med hjälp av vardagsanknutna 
textuppgifter i tre olika läromedel: Mattespanarna 4A, Alfa matematikboken 
och Koll på matematik 4A. Med avstamp i variationsteorin, analyserades de 
kritiska aspekterna i subtraktion medan vardagsanknytningens relevans 
analyserades utifrån Meyer, Dekker och Querelles (2001) kriterier för en 
kontext av god kvalitet.  

Resultatet visade att de kritiska aspekterna som finns i subtraktion 
synliggörs genom olika räknemetoder, något som visade sig vara en röd tråd 
genom alla tre läromedel. Vardagsanknytningen i de olika läromedlen 
uppfyllde till största del kriterierna, men det egentliga syftet med vardags-
anknytningen diskuterades sedan.  

Läromedelsanalysen bidrar således till att belysa vilka kritiska aspekter 
som finns i subtraktion, hur de och den vardagsanknutna kontexten synliggör 
och skapar hinder/möjligheter i läromedlen och ifrågasätter sedan varför en 
vardagsanknytning är relevant. Studien förstärker också innebörden av det 
väsentliga arbete matematikläraren utför och ansvarar för.  
  

Nyckelord 
Läromedelsanalys, variationsteori, kritiska aspekter, subtraktion, 
vardagsanknytning och textuppgifter.   
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1 Inledning 
Matematikämnets kursplan för grundskolan slår fast att matematiska kunskaper ”ger 
människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många 
valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser” 
(Skolverket, 2018a). En av vår tids mest väletablerade kunskapsmätningar (TIMSS) 
konstaterar i sitt ramverk det samma – att matematikämnet utbildar och ”prepares 
students to become knowledgable, productive individuals and contributing members of 
society” (Mullis & Martin, 2014:3). Dessa påståenden i kombination med läroplanens 
värdegrund, vilken betonar att det är skolans uppdrag att fostra goda samhälls-
medborgare, gör att matematikämnet framstår som ett högt prioriterat ämne. Det är 
således ett stort ansvar som vilar på matematiklärarens axlar.  

Lärarens roll blir särskilt viktig i dagens samhälle, när skolan i allmänhet och 
matematikämnet i synnerhet har fått stor kritik i media. Kritiken framkommer 
framförallt i samband med de låga resultat svenska elever har påvisat jämfört med EU- 
och OECD-länder i både PISA (Programme for International Assessment) och TIMSS 
(Trends in International Mathematical and Science Study) (Skolverket 2016a, 2016b). 

De senaste internationella kunskapsmätningarna (PISA 2015 och TIMSS 2015) 
visar bland annat många svenska elever har svårt för subtraktion i grundskolan 
(Skolverket, 2016a, 2016b). Subtraktion förknippas oftast med att någonting tas bort 
eller minskar. Om elever enbart får erfara denna förklaring av begreppet riskerar de att 
gå miste om kunskap som utvecklar deras räknefärdigheter (Johansson, 1982; Selter, 
Prediger, Nührenbörger & Hußmann, 2011). Därför behöver läraren stötta elevers 
utveckling och förståelse av hela subtraktionsbegreppets innebörd (Johansson, 2006). 
Det innebär att läraren behöver vara medveten om hur hen kan hjälpa elever förstå 
subtraktion; vilka svårigheter som finns och vilka funktioner subtraktion kan fylla 
(Oltenau & Oltenau, 2012).  

Eftersom dagens matematikundervisning till stor del utgår från läromedel krävs det 
också att läraren är medveten om subtraktionens olika funktioner och vilka svårigheter 
som följer inlärningen av dessa. Särskilt eftersom läromedel sedan 1991 inte längre 
förhandsgranskas av staten (Bergqvist, Boesen & Nyroos, 2010; Johansson, 2006; 
Johnsson Harrie, 2009). Det innebär att det ställs två krav på läraren: att hen ska kunna 
granska ett läromedel för att sedan kunna komplettera det samma. Granskningen bör 
resultera i att det matematiska innehållet identifieras och varieras med hjälp av olika 
representationsformer; bilder, symboler, konkret material, ett matematiskt språk 
(termer och begrepp) och vara vardagsanknutna.  

Den sistnämnda representationsformen, den vardagsanknutna, är tänkt att skapa 
mening och höja elevers motivation. I ett läromedel är det oftast textuppgifter som är 
vardagsanknutna (Wistedt, 1992). Genom att vardagsanknyta matematikundervis-
ningen kan det matematiska innehållet synliggöras och bidrar i så fall till utökad 
förståelse (Rampal, 2015; Rampal, Ramanujam & Saraswati, 2018; Vappula & 
Clausen-May, 2006). Lärare behöver vara medvetna om att en vardagsanknuten kontext 
kan hjälpa elever, men behöver inte göra det. Vardagsanknytningen kan skapa 
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svårigheter i lösandet av det matematiska innehållet i en textuppgift (Sullivan, 
Zevenbergen & Mousley, 2001; Cooper & Harries, 2007; Skolverket, 2016b).  

Sammanfattningsvis går det att konstatera följande: lärare måste vara medvetna om 
den problematik som kan uppstå gällande subtraktionsinlärning och vardagsanknytning 
i textuppgifter. Därför ämnar denna uppsats korrelera dessa två genom att utföra en 
läromedelsanalys vars fokus är att undersöka hur subtraktion i vardagsanknutna 
textuppgifter ser ut med avstamp i ett variationsteoretiskt perspektiv. 
 
1.1 Syfte 
Syftet med studien är att belysa hur kritiska aspekter i subtraktion synliggörs och 
varieras med hjälp av vardagsanknutna textuppgifter i tre olika läromedel för årskurs 4.  
 
1.2 Frågeställningar  
För att göra det möjligt att besvara syftet utgår studien från följande frågeställningar:   

1. Hur synliggörs kritiska aspekter i subtraktion i vardagsanknutna textuppgifter 
tre olika läromedel? 

2. Vilka hinder/möjligheter skapar den vardagsanknutna situationen i lösandet av 
de textuppgifter som innehåller räknesättet subtraktion? 
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2 Litteraturbakgrund 
Den tidigare forskning som har gjorts kommer att redogöras för i detta avsnitt. 
Forskningen har samlats in genom att söka vetenskapliga artiklar. Artiklarna söktes på 
olika databaser såsom ERIC, SwePub, Mathematics Education Database med flera. 
Alla artiklar som söktes är peer reviewed/tidigare granskade. Vid de tillfällen 
vetenskapliga artiklar inte fanns i fulltext i någon av databaserna användes 
Linneúniversitetets databas OneSearch. Vidare användes de vetenskapliga artiklarnas 
referenslistor för att hitta fler, för studien, relevanta artiklar.  
 

2.1 Subtraktion 
I detta avsnitt kommer begreppet subtraktion att förklaras. Vidare beskrivs 
subtraktionens funktioner som är uppdelade i tre olika delar. Dessa är: subtraktion som 
ta bort, subtraktion som utjämning och subtraktion som jämförelse.  

2.1.1 Begreppsdefinition subtraktion 
Subtraktion är ett av de fyra räknesätt som används vid beräkning av 
matematikuppgifter. Subtraktion är den räknemetod som innebär att en subtrahend 
subtraheras från en minuend (Kiselman & Mouwitz, 2008; Thompson, 1991). En annan 
förklaring av subtraktionsbegreppet är att det finns en helhet och det söks en del av 
helheten. De begrepp som används vid subtraktion är term, term och differens. Man 
subtraherar en term från en annan term för att få fram differensen. Differens kan också 
beskrivas som en skillnad eller olikhet (Weaver, 1979). Differensen mellan två tal 
tecknas på följande sätt: a − b, det går också att säga skillnaden mellan a och b 
(Kiselman & Mouwitz, 2008; Subtraktion, u.å.). 
2.1.2 Subtraktionens funktioner 
Många elever upplever att subtraktion kan vara ett svårt räknesätt, eftersom det finns 
många olika sätt att tänka på (Fuson 1992; Löwing 2008; Murdiyani et al. 2013; 
Lawrence, 2011). Beroende på hur subtraktionsuppgifterna i läroboken är konstruerade 
behöver eleven komma fram till hur uppgifterna ska lösas och vilken metod som ska 
användas (Löwing, 2008). Vilka svårigheter som finns vid subtraktionsinlärning 
sammanfattas under avsnitt 3.1.3 Kritiska aspekter i subtraktion nedan.  

Det finns många sätt att beskriva de olika tillvägagångssätten att se subtraktion på 
och en del forskare menar att man kan dela upp det i två huvudkategorier medan andra 
upp till fyra olika kategorier (se bl.a. Fuson, 1992; Löwing 2008; Murdiyani et al., 
2013). I denna studie har vi valt att förklara Fusons (1992) tre kategorier eftersom dessa 
återkommer i nästan all den forskning som lästs. Dessa är följande: subtraktion som ta 
bort, subtraktion som utjämning och subtraktion som jämförelse.  

När det talas om subtraktion måste även addition nämnas, eftersom dessa har en 
tydlig relation och är ett komplement till varandra. Relationen mellan de två räknesätten 
går att beskriva som följer: c-b=a, a+b=c, c-a=b (Weaver, 1979). Eleverna kan alltså 
använda sig av addition för att kontrollräkna om de räknat rätt i sin subtraktionsuppgift 
och vice versa. Addition kan också komma att användas i beräkningar av 
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subtraktionsuppgifterna. Således är det viktigt att eleverna har en förståelse för 
sambandet mellan de två räknesätten (Torbeyns, Peters, De Smedt, Ghesquière & 
Verschaffel, 2016).  

2.1.2.1 Subtraktion som ta bort  
Många elever och vuxna förstår ofta subtraktion uteslutande som att ta bort/minska ett 
tal. En anledning till detta kan vara att eleverna redan innan de börjar skolan lär sig att 
förknippa ordet minus/subtraktion med att ta bort eller något som ska minskas. Det är 
således på detta sätt subtraktion ofta presenteras istället för en relation mellan två tal 
(Selter et al., 2011). På bilden nedan är utgångspunkten ett antal, som förändras genom 
att ett visst antal tas bort eller minskas. Resultatet blir då ett förändrat antal, det vill 
säga; det har skett en differens (Fuson, 1992; Bentley, 2008). 

 
Figur 1. Subtraktionssituation, förändring ta bort (Fuson, 1992 se Bentley, 2008:23) 

 
Subtraktion som ta bort exemplifieras också i följande textuppgift: Kalle har 10 kulor 
och ger bort 3 kulor till Elsa, hur många kulor har Kalle kvar?  

2.1.2.2 Subtraktion som utjämning 
 “Om två kvantiteter skiljer sig, den ena är större än den andra, så kan en utjämning ske, 
om skillnaden dem emellan är känd eller om en beräkningsuppställning kan göras, där 
skillnaden betraktas som okänd. Utjämningen kan ske på två sätt, dels genom att den 
överskjutande delen av kvantiteten tas bort och dels genom att motsvarande mängd 
läggs till där den saknas” (Bentley, 2008:23). 

På bilden nedan beskrivs de två olika sätt som ovan nämnts, ta bort skillnad 
(subtraktion) och lägg till skillnad (addition).  

 
Figur 2. Subtraktionssituation, utjämna (Fuson, 1992 se Bentley, 2008:23)  
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Följande textuppgift exemplifierar subtraktion som utjämning: Kalle har 10 kulor, Elsa 
har 13. Hur många kulor måste Elsa ta bort för att få lika många som Kalle?  

2.1.2.3 Subtraktion som jämförelse 
I situationer med subtraktion som jämförelse kan det komma att ställas frågor som till 
exempel hur många fler än eller färre än?  Då finns det tre olika sätt att ställa frågorna 
på. Det kan vara att skillnaden är okänd, att det mindre antalet är okänt och att det större 
antalet är okänt. Om eleverna tidigt får lära sig känna igen de olika 
problemsituationerna kan deras förmåga förbättras för att lösa motsvarande problem 
(Fuson, 1992; Bentley, 2008). 

 

 
 

Figur 3. Subtraktionssituation, jämför (Fuson, 1992 se Bentley, 2008:24) 
Bilden som visas ovan går också att exemplifiera i flera olika textuppgifter. T.ex: 
Skillnaden är okänd 
Kalle har 5 kulor, Elsa har 10 kulor. Hur många fler kulor har Elsa? 
Elsa har 10 kulor, Kalle har 5 kulor. Hur många färre kulor har Kalle? 
 
Det mindre antalet är okänt 
Elsa har 4 kulor färre än Kalle, Kalle har 10 kulor. Hur många kulor har Elsa?   
Elsa har 4 kulor och två kulor fler än kalle. Hur många kulor har Kalle?  
 
Det större antalet är okänt  
Elsa har 10 kulor och det är 3 färre än Kalle. Hur många kulor har Kalle?  
Elsa har 4 kulor och 2 kulor färre än Kalle. Hur många kulor har Kalle?  
 
2.2 Vardagsanknutna matematikuppgifter 
Detta avsnitt inleds med en definition av begreppet vardagsanknutna matematik-
uppgifter och en förklaring om vilken relation begreppen kontextbaserad och 
vardagsanknutna har. Därefter kommer de vardagsanknutna uppgifternas styrkor och 
svagheter att presenteras.  
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2.2.1 Begreppsdefinition vardagsanknutna textuppgifter 
När en koppling mellan vardag och matematiska företeelser sker, sätts något abstrakt 
(matematiken) in i en kontext. En kontext kan vara så nära verkligheten som möjligt 
men kan också vara ren fantasi (Wiest 2001, se Sullivan et al., 2003). Det är således ett 
brett innehåll som inkluderas i begreppet kontextbaserade textuppgifter. Eftersom det 
är fenomenet vardagsanknutna matematikuppgifter som denna studie ämnar undersöka, 
är det också det begrepp som kommer att användas. Begreppet vardagsanknuten är 
komplext och varierar, givetvis, beroende på vilken kontext (vardag) man befinner sig 
i och frågorna “vems vardag?” och “är det här ett troligt scenario?” är relevanta att ställa 
(Johansson, 1982; Vappula & Clausen-May, 2008). Med anledning av att 
vardagsanknutna matematikuppgifter är en form av kontextbaserade matematik-
uppgifter (Vappula & Clausen-May, 2008), presenteras forskning om bäggedera 
begrepp (vardagsanknutna och kontextbaserade matematikuppgifter) eftersom de hör 
samman.   

2.2.2 Styrkor och svagheter hos vardagsanknutna matematikuppgifter 
Den matematikundervisning som bedrivs i skolan har under lång tid setts som 
någonting separerat från det verkliga livet (Bergqvist, Boesen & Nyroos, 2010). Vad 
som växt fram under tid, inte bara i Sverige, är en förändring i skolans läroplan 
(Vappula & Clausen-May, 2006; Cooper & Dunne, 1998). Denna förändring handlar 
om att göra skolundervisningen meningsfull genom att anknyta den till en verklig, eller 
åtminstone föreställningsbar, kontext (Meyer, Dekker & Querelle, 2001).  

Genom att, som kursplanen i matematik fastslår, knyta an matematikundervisning-
en till vardagen (Skolverket, 2011) finns en idé om att elevers motivation ska höjas och 
matematikförståelse utvecklas (Vappula & Clausen-May, 2006; Rampal, Ramanujam 
& Saraswati, 2018). Den matematikdidaktiska tanken med att koppla samman det 
matematiska innehållet med vardagsanknutna situationer, är således att göra innehållet 
meningsfullt (Rampal, 2015; Vappula & Clausen-May, 2006).  

Vad som visat sig vara svårt är att förstå på vilket sätt och i vilket sammanhang en 
vardagsanknuten matematik passar (Sullivan, Zevenbergen & Mousley, 2001; Meyer, 
Dekker & Querelle, 2001). Det finns risker som uppkommer vid urvalet av 
kontextbundna matematikuppgifter. Istället för att stödja matematiken kan innehållet 
försvåras och kontexten hamnar i dessa fall ”i vägen” (Sullivan et al., 2003; Eriksson, 
Helenius & Ryve, 2018). Alternativt påverkas inte resultaten alls av kontexten och den 
blir därmed irrelevant (Vappula och Clausen-May, 2006). Det är inte klart när och under 
vilka förhållanden det är en effektiv undervisningsmetod att ansluta matematiken som 
lärs till elevernas dagliga liv (Eriksson et al., 2018).  

 I riskzonen för att misslyckas på grund av att matematiken har kontextbaserats, 
hamnar framförallt elever med sämre socioekonomiska förutsättningar (Cooper & 
Harries, 2007; Skolverket, 2016, 2018b; Sullivan et al., 2001). Därför behöver lärare 
(och blivande lärare) vara uppmärksamma på de eventuella fallgropar som kontext-
bundna uppgifter kan innehålla.  
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2.3 Läromedel 
Begreppet läromedel är ett brett begrepp och kan uttryckas som följande: läromedel är 
en ”resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, 
övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor” 
(Läromedel, u.å.). Förutom ovanstående förklaring, inkluderas oftast också en 
lärarhandledning som tillhör läroboken. I denna läromedelsanalys används lärobok och 
lärarhandledning.  

I matematikklassrummet idag, används läromedel frekvent och fyller olika 
funktioner för lärande (Englund, 1999; Brändström, 2004; Bergqvist et al., 2010). 
Förutom att det bidrar till lärares trygghet vad gäller val av undervisningsmaterial, är 
syftet också att läromedlen ska inkludera de mål och kunskapskrav som finns 
formulerade för matematikämnets kursplan (Johansson, 2006).  

Fram till år 1991 förhandsgranskade staten alla läromedel som gavs ut (Johnsson 
Harrie, 2009). Efter att denna granskning togs bort, är det i dagsläget skolor och lärare 
som har som uppdrag att granska det läromedel som ska användas (Johansson, 2006; 
Johnsson Harrie, 2009). En debatt om läromedelsanvändning finns (se bl.a. Englund, 
1999; Johnsson Harrie, 2009), men är inte relevant eftersom studien utgår från det 
faktum att läromedel används och därför kommer inte debatten att presenteras närmare. 
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3 Teoretisk utgångspunkt 
I kommande text följer en presentation av de teoretiska utgångspunkter studien 
använder för att studera subtraktion och vardagsanknutna matematikuppgifter. För att 
studera subtraktion används variationsteorin med tillhörande centrala begrepp; 
lärandeobjekt, kritiska drag och aspekter och variationsmönster. För att studera 
vardagsanknutna matematikuppgifter används Meyer, Dekker & Querelles (2001) fem 
kriterier som de hävdar att kontextbaserade matematikuppgifter bör innehålla för att 
upprätta en god kvalitet. 
 
3.1 Variationsteori 
I fenomenografin, vars fokus är att undersöka hur människor upplever ett fenomen på 
olika sätt, har variationsteorin sitt ursprung. Istället för upplevelsen av ett fenomen, 
inriktar sig variationsteorin på lärande. I en learning study (variationsteorins vanligaste 
användningsområde) samarbetar lärare från olika skolor och årskurser för att i olika 
steg förbättra sin matematikundervisning. Utifrån diskussioner bestäms ett fokuserat 
lärandeobjekt. Uppdraget därefter är att analysera vilka kritiska aspekter elever kan 
tänkas stöta på när lärarna undervisar om lärandeobjektet. Ett gemensamt 
planeringsunderlag tas sedan fram. De följande stegen är att inkludera lärandeobjektet 
i undervisningen och att genom variationsmönster variera och synliggöra de kritiska 
aspekterna (Lo, 2014; Holmqvist, 2004; Marton & Booth, 2000; Oltenau & Oltenau, 
2012). Inte sällan visar det sig att lärares tänkta kritiska aspekter inte överensstämmer 
med elevers faktiska kritiska aspekter vilket gör att undervisningen behöver justeras 
(Oltenau & Oltenau, 2012). En learning study gör således att lärares kunskaper om 
elevers olika sätt att förstå ett lärandeobjekt befästs. Lo styrker relevansen av detta 
genom att poängtera: ”om lärare är omedvetna om elevernas sätt att förstå det som ska 
läras blir det också svårt för dem att förstå de svårigheter som eleverna står inför i sitt 
lärande” (2014:24).  

Ett annat sätt att använda ett variationsteoretiskt perspektiv på är genom, som 
denna studie ämnar göra, att granska läromedel (Lo, 2014). Eftersom det är 
variationsteorin som ligger till grund för de frågeställningar studien strävar mot att 
besvara, var den variationsteoretiska utgångspunkten självklar.  

3.1.1 Lärandeobjekt  
Variationsteorins mest centrala begrepp lärandeobjekt är komplext och dynamiskt. Det 
behöver förstås för att det ska vara möjligt att tillämpa teorin i studien. Ett lärandeobjekt 
innehåller två aspekter: den specifika aspekten (innehållet) och den generella aspekten 
(det långsiktiga utbildningsmålet) (Oltenau & Oltenau, 2012; Lo, 2014). När lärare i en 
undervisningssituation väljer ett lärandeobjekt behöver hen vara medveten om att det 
kan förändras i mötet lärare-elev och elev-elev under lärandets gång. Vid valet av det 
objekt som ska läras ut krävs en metareflektion av läraren. En metareflektion i detta fall 
kräver att lärare ställer och besvarar följande frågor: varför behöver ”elever lära sig 
detta? Vad kan elever göra med den kunskap de får? Vad kan lärandet av objektet göra 
för att hjälpa dem i deras framtida lärande?” (Lo, 2014:59). 
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Det går inte att studera något utan att vara medveten om den kontext det studerade 
ingår i. För att förstå detaljerna måste helheten, den externa horisonten, synliggöras. 
När inlärning sker, är det fokus på ett objekt i taget men de övriga finns med i periferin 
och förstärker lärandet (Lo, 2014).  

3.1.2 Kritiska drag och aspekter  
I detta avsnitt kommer begreppen kritiska drag och kritiska aspekter att presenteras och 
förklaras. Dessa två begrepp är centrala i variationsteorin. Kritiska aspekter och kritiska 
drag behöver synliggöras för att eleverna ska få en ökad förståelse för lärandeobjektet. 
Lo beskriver de två begreppen vidare: ”kritiska aspekter syftar på en dimension av 
variation medan kritiska drag är ett värde i denna dimension av variation” (2014:80). 

Ett objekt med kritiska drag kan exempelvis vara en häst: en liten vit ponny. Om 
eleverna inte har förståelse för de kritiska aspekterna som i detta fallet är storlek, färg 
och hästras, kan eleverna inte heller ha en förståelse för de kritiska dragen (liten, vit, 
ponny). Om eleverna däremot förstår begreppet storlek öppnas en dimension av 
variation såsom: liten, mellan och stor. Det innebär att om eleverna har en förståelse för 
de kritiska dragen bildas också en förståelse för de kritiska aspekterna. Lo menar att när 
man talar om kritiska drag talar man också alltid om kritiska aspekter även om det inte 
är uttalat i texten, och vice versa. Detta för att de två begreppen alltid hör ihop (2014). 
Ett exempel i subtraktion är att elever behöver förstå subtraktionstecknets innebörd för 
att veta att subtrahenden ska subtraheras från minuenden.  

 En svårighet med lärarens perspektiv kan sedan vara att läraren och eleverna ser 
olika kritiska drag. Det som är svårt och ses som kritiska drag för eleven, kanske inte 
ses som en svårighet av läraren eftersom de bär på olika erfarenheter i sina 
kunskapsryggsäckar. Detta kan leda till att läraren lägger vissa av de kritiska dragen i 
bakgrunden vilket i sin tur kan leda till att vissa elever inte får möjligheten att se 
lärandeobjektet. Om läraren identifierar de drag som är kritiska för eleverna kommer 
de således att ges bättre förutsättningar för lärande (Marton & Booth, 2000; Lo, 2014). 

3.1.3 Kritiska aspekter i subtraktion 
I denna uppsats kommer tre kritiska aspekter analyseras. I detta avsnitt fortsätter således 
forskning om subtraktion att presenteras (utöver avsnitt 2.1) men här i en 
sammanställning av vad den tidigare forskning som har hittats framhävt som kritiska 
moment vid subtraktionsinlärning. De tre aspekterna, som presenteras nedan, är också 
en del av den läromedelsanalys som har gjorts.  

 
3.1.3.1 Subtraktionsbegreppets innebörd 
Det finns flera olika sätt att tänka på när det kommer till subtraktion. Som presenterats 
i tidigare avsnitt (se avsnitt 2.1) går det att kategorisera subtraktionsuppgifter i olika 
kategorier och funktionsområden. Att subtraktion är någonting som minskar/tas bort är 
det vanligast förekommande sättet att se subtraktion. Ofta har elever redan denna 
föreställning när de börjar skolan. I de tidigare skolåren kan denna förklaring av 
begreppet räcka, men om inte hela begreppets innebörd och funktioner får synliggöras 
riskerar elever att stöta på problem längre fram. Det krävs således en variation och en 
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påbyggnad i den undervisning som bedrivs om subtraktion för att förstå att subtrahera 
inte enbart består av att minska/ta bort utan också jämföra och utjämna. Subtraktion 
används således för att påvisa en skillnad mellan två tal (Fuson 1992; Löwing 2008; 
Murdiyani et al. 2013; Lawrence, 2011; Oltenau & Oltenau, 2012; Johansson, 1982).  

Förutom att det är viktigt att ha kunskap om de begrepp som förklarats ovan finns 
det också andra begrepp, s.k. värdeord, som det är viktigt att elever förstår. I 
textuppgifter som innehåller subtraktion förekommer begrepp såsom äldre, yngre, 
högre, kortare, fler än, färre än, mindre m.fl. Eftersom de förekommer är det viktigt att 
eleverna har en förståelse för dessa begrepp. Det är således viktigt att förstå att de inte 
är knutna till ett räknesätt utan kan förekomma i både addition och subtraktion. Den 
språkliga aspekten inom matematiken är viktig och läraren måste aktivt arbeta med att 
stödja elevernas språkutveckling. Läraren bör också själv använda rätt terminologi i 
matematikundervisningen i klassrummet (Malmer, 2002). 
 
3.1.3.2 Sambandet mellan subtraktion och addition 
Det är viktigt att elever förstår sambandet mellan subtraktion och addition. Addition 
kan komma att användas i olika subtraktionsuppgifter vilket kan vilseleda eleverna om 
sambandet mellan de två räknesätten inte har tydliggjorts för dem.  Redan vid 
introduktionen av de två räknesätten måste relationen förtydligas för eleverna för en 
ökad förståelse för båda räknesätten, men framför allt vid subtraktionsräkning. Således 
bör räknesätten behandlas tillsammans. På så vis får eleverna möjlighet att se, använda 
och analysera de samband som finns. Idag är det många elever som kan använda sig av 
sambandet mellan addition och subtraktion vid beräkning med lägre tal. Elever kan 
använda sig av indirekt addition när de ska räkna ut talet 9 - 7. Eleverna räknar då från 
7 upp till 9 för att få fram differensen på 2. När sedan större tal kommer att användas 
ser inte längre eleverna relationen mellan de två räknesätten och har svårt att se när de 
kan använda sig av indirekt addition för att få fram ett svar (Torbeyns, Peters, De Smedt, 
Ghesquière & Verschaffel, 2016; Skolverket, 2011; Fuson, 1992; Oltenau & Oltenau, 
2012). 
 
3.1.3.3 Kommutativa lagens ickeexistens i subtraktion 
Ytterligare en kritisk aspekt kan vara att subtraktion inte ingår i den kommutativa lagen 
som addition och multiplikation gör. Till exempel: 2 + 4 = 4 + 2 och 2 x 4 = 4 x 2. I 
fallet subtraktion är 4 - 2 ≠ 2 - 4 eftersom svaret inte blir detsamma. Det är vanligt 
förekommande att elever byter plats på minuenden och subtrahenden när ett tal ska 
subtraheras för att förenkla beräkningen (särskilt när differensen blir ett negativt tal; 7 
- 9 = - 2). Elever använder istället strategier som tillhör addition (McIntosh, 2009; 
Oltenau & Oltenau, 2012). 

3.1.4 Variationsmönster  
Flera studier visar att lärare som medvetet använder sig av variation i sin undervisning 
förbättrar elevers chans till lärande (Lo, 2014; Johansson, 1982; Kullberg, 2017). Lärare 
behöver identifiera de kritiska drag som finns och därmed skapa möjligheter för lärande 
genom att använda sig av variationsmönster. Variationsmönster kan delas upp i fyra 
kategorier vilka är: separation (kombinerar olika drag med varandra för att skapa en 
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kontrast, t.ex. storlek: liten vs. stor), kontrast (kontrasterar två värden mot varandra), 
generalisering (generaliserar ett värde genom att ett behålls konstant medan andra 
varieras) och fusion (behärskar flera kritiska aspekter samtidigt där en välutvecklad 
simultanförmåga krävs) (Oltenau & Oltenau, 2012; Marton & Booth, 2000; Lo, 2014).   

 
3.2 Kontextbaserade matematikuppgifters fem kriterier  
Meyer, Dekker och Querelle (2001:525) listar sex kriterier som kännetecknar 
kontextbaserade matematikuppgifter av god kvalitet varav fem kommer att beskrivas 
nedan på grund av dess relevans för den avsedda nivån (årskurs 4). De vardagsanknutna 
subtraktionsuppgifter som finns i läromedlen kommer att analyseras utifrån dessa fem 
kriterier, vilka är: 

1). ”Context should support the mathematics, not overwhelm it” (ibid.). Det ska 
alltid vara möjligt att se matematiken i uppgiften, hur involverande kontexten än är. Det 
är lätt att det, i arbete med kontextbaserade uppgifter, läggs mer lektionstid åt att 
diskutera och förstå kontexten/problemet runt omkring än att ägna sig åt det 
matematiska innehållet. 

2). ”Context should be real, or at least, imaginable, to the student” (ibid.). Det ska 
vara lätt för eleverna att föreställa sig det scenario som presenteras och behöver inte 
nödvändigtvis ha upplevts av eleverna själva. Vad Meyer m.fl. dock poängterar är att 
eleverna behöver få veta när kontexten är ren fiktion och när det är verklighet för att 
missförstånd inte ska uppstå. 

3). ”Context should be varied, not repeated over and over” (ibid.). Kontexten i en 
matematikuppgift bör varieras, för att exemplifiera flera olika användningsområden. 
Däremot, bör kontexten inte varieras hela tiden. Elever behöver tid att anpassa sitt 
tankesätt i en ny kontext, men kan också bli understimulerade om kontexten används 
till problem efter problem. Det är således en skör gräns för när en kontext använts 
tillräckligt och är individuellt.  

4). ”Contexts should result in real problems to solve” (ibid.). Med detta kriterium 
menar Meyer m.fl. att det matematiska innehållet i en uppgift måste vara relevant. De 
använder sig av följande exempel: det är relevant att undersöka hur högt ett träd är 
genom att veta längden på en person som står bredvid, inte tvärtom. För att mäta 
personens längd, finns effektivare metoder även om det går att räkna ut hur lång en 
person är genom att veta längden på trädet. 

5). ”Contexts should be sensitive to cultural, gender, and racial norms and not 
exclude groups of students” (ibid.). Här är det viktigt, skriver Meyer m.fl., att känna av 
den sociala miljö som råder i klassrummet. Den kontext som används bör se till att inte 
enbart en norm finns representerad, att kontexten speglar den mångkulturella 
verkligheten och inte exkluderar grupper av elever.  
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4 Metod  
I det här avsnittet kommer det variationsteoretiska perspektivets innebörd för 
genomförandet av läromedelsanalysen att presenteras. Avsnittet innehåller sedan en 
beskrivning av det urval som har gjorts. Slutligen, kommer läromedelsanalysen 
förklaras stegvis.  
 
4.1 Variationsteoretiskt perspektiv 
Den metod som valdes för att möjliggöra att studiens syfte kunde besvaras var 
läromedelsanalys. Därför användes ett variationsteoretiskt perspektiv som teoretisk 
utgångspunkt. Genom att analysera ett läromedel utifrån ett variationsteoretiskt 
perspektiv används också tillhörande begrepp (lärandeobjekt, kritiska aspekter och i 
viss mån variationsmönster) (Lo, 2014; Marton & Booth, 2000). När lärandeobjektet 
bestämts; subtraktion i vardagsanknutna textuppgifter, kunde forskning om vilka 
kritiska aspekter detta lärandeobjekt kunde innehålla sökas. Därefter, vilket också var 
den sista delen av analysen, kunde det analyseras hur den vardagsanknutna kontexten 
bidrog till att de kritiska aspekterna synliggjordes/ inte synliggjordes.  
 
4.2 Urval 
För att kunna besvara studiens syfte behövde olika läromedel analyseras. Det finns en 
mängd läromedel att välja mellan, gamla som nya. Vid vårt val av läromedel har vi 
använt oss av ett subjektivt urval (Denscombe, 2009). Det gjordes alltså ett medvetet 
urval för att det resultat analysen gav skulle vara givande för såväl yrkesverksamma 
lärare som lärarstudenter. De läromedel som valdes skulle innehålla två kriterier: ett 
subtraktionskapitel (eller en kombination av addition och subtraktion) och vara 
konstruerad för att matcha den senaste läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmets [Lgr11] centrala innehåll och kunskapskrav (Skolverket, 2018a). Detta 
resulterade i att tre läromedel valdes ut. Dessa är följande: Mattespanarna 4A 
(Hernvald, Kryger, Persson & Zetterqvist, 2011a), Alfa Matematikboken (Undvall, 
Melin & Olén, 2011a) och Koll på matematik 4A (Björklund & Dalsmyr, 2014a). 

4.2.1 Mattespanarna 4 A  
Läromedelsserien Mattespanarna (Hernvald et al., 2011a) innehåller sex grundböcker. 
Dessa riktas till olika årskurser i mellanstadiet och vanligtvis används två böcker per 
läsår. Det finns också en s.k. spanarbok, som är en högläsningsbok av skönlitterär 
karaktär som är tänkt att engagera eleverna till att delta i ett matteuppdrag.  En grundbok 
innehåller enskilda uppgifter, gruppuppgifter, problemlösningsuppgifter och 
undersökande uppgifter. Eleverna startar med ett grundspår med tillhörande diagnoser. 
Därefter följer tre olika nivåer som väljs beroende på det behov eleven har att repetera, 
fördjupa eller utmana sina matematikkunskaper. Utöver grundböckerna finns också 
bashäften, som följer grundböckerna men med fler repetitionsuppgifter innan eleverna 
går vidare till någon av nivåerna. Som stöd för läraren finns en tillhörande 
lärarhandledning - lärarboken (Hernvald et al., 2011b). Lärarboken följer och 
kommenterar grundböckerna och ger stöd i hur lektionerna kan planeras. Det ingår 
också kunskapskrav och en bedömningsmatris för varje kapitel. Likaså finns en 
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sammanfattad kunskapsöversikt. Mattespanarna 4A följer således samma upplägg som 
presenterats ovan.  
 

4.2.2 Alfa Matematikboken 
Matematikboken Alfa (Undvall et al., 2011a) är en av tre grundböcker i serien 
matematikboken Alfa, Beta och Gamma. De tre grundböckerna är tänkta att användas 
en årskurs i taget; Alfa - årskurs 4, Beta - årskurs 5 och Gamma - årskurs 6. Eftersom 
denna studie ämnar undersöka läromedel för årskurs 4 används den första grundboken: 
Alfa. Alfa består av ett grundkapitel följt av tre svårighetsnivåer. I slutet av varje nivå 
finns en par-/diskussionsuppgift och en diagnos som sedan följs av antingen en “träna 
mera”- eller “fördjupningsdel”. I varje kapitel i grundboken finns också avsnitten “Kan 
du begreppen?”, “Tänk och räkna” och “Kan du förklara?”. 

Utöver grundboken Alfa, finns det en A+B-del som är komprimerade versioner av 
grundboken där eleverna skriver direkt i boken. Det finns också ett bashäfte som 
erbjuder repetitionsuppgifter och utmaningshäftet “Utmaningen” för en bredare och en 
fördjupad förståelse av innehållet i grundboken. Inkluderat i läromedlet är sedan en 
lärarhandledning som dels ger konkreta lektionsförslag men också kopieringsunderlag 
och facit, tester och diagnoser (Undvall et al., 2011b). Den pedagogiska tanken med 
Alfa är att läraren utför gemensamma genomgångar och att eleverna därefter arbetar 
individuellt och utmanas på sina individuella nivåer, både genom meningsfulla 
uppgifter läraren ger men också genom svårighetsnivåerna i grundboken. 

4.2.3 Koll på matematik 4 A  
Läromedlet Koll på matematik (Björklund & Dalsmyr, 2014a) består av två läroböcker 
per läsår i årskurs 4-6; en A-och en B-del. Varje lärobok är uppdelad i olika kapitel som 
behandlar olika räknesätt. Varje kapitel består av ett introduktionsuppslag som förklarar 
vilka matematiska förmågor (metodval, problemlösning, begrepp, kommunikation eller 
resonemang) kapitlet behandlar och tränar. Introduktionsuppslaget består också av 
öppna frågor som är tänkt att skapa förförståelse för vad som komma skall i kapitlet. 
På uppslaget finns det också en informationsruta med begrepp som är relevanta för 
kapitlet. Eleverna uppmuntras också till att tänka och tala matematik med varandra. I 
kapitlet möts eleven först av en grundkurs. Därefter kommer ett avsnitt som heter “välj 
bland förmågorna” vilka behandlar samma innehåll som grundkursen men istället 
fokuserar på de olika matematiska förmågorna. När både grundkurs och avsnittet “välj 
bland förmågorna” är slutförda genomför eleven en “mattekollen” vari eleven får se var 
hen ligger. Baserat på resultatet i “mattekollen” fortsätter eleven att arbeta med 
avsnitten “träna mera” eller “fördjupning”. I serien finns också en lärarhandledning som 
har extra kommentarer till uppslagen i läroboken samt kompletterande arbetsblad och 
tester (Björklund & Dalsmyr, 2014b). 
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4.3 Läromedelsanalysens genomförande 
I studien har en innehållsanalys gjorts. Anledningen till detta är för att 
innehållsanalysen bidrar till struktur i läromedelsanalysen och förenklar analysarbetet 
(Denscombe, 2009). Liksom Denscombe föreslår, har analysen baserats på relevanta 
kategorier. De kategorier som används är: typ av subtraktion, kritiska aspekter och 
vardagsanknytning i läromedlen. Det är således dessa kategorier som skapat grunden 
för analysmodellen nedan (figur 4).  
 

 
 
Figur 4. Läromedelsanalysens upplägg  

I varje kategori i analysen har olika analys-glasögon använts. Först kategoriseras typen 
av subtraktion: subtraktion som ta bort, utjämning eller jämförelse. Genom att göra en 
kategorisering av detta slag mäts läromedlets innehåll kvantitativt. Det skapar en 
överblick över vilka kategorier som är under- respektive överrepresenterade i 
läromedlet. I nästa kategori som sedan följer analyseras de tre utvalda kritiska aspekter, 
vilka tidigare forskning informerat om, som går att finna i uppgifterna. I detta skede 
utgör överblicken som tillhandahölls i steg 1 utgångspunkten för steg 2 och skapar 
ytterligare en dimension i de redan kategoriserade uppgifterna. Den tredje kategorin 
som representeras i analysmodellen är vardagsanknytningens relevans. I detta steg 
analyseras den kontext som subtraktionsuppgifterna är placerade i utifrån Meyer, 
Dekker och Querelles (2001) kriterier (se avsnitt 3.2 ovan).  

De tre kategorierna analyseras i läromedlen var för sig där fokus är på ett läromedel 
åt gången. När varje läromedelsanalys har slutförts jämförs de och diskuteras utifrån de 
gemensamma mönster och likheter som gick att finna (om de finns).  

 
4.4 Etiska överväganden  
Vetenskapsrådet (2017) skriver om 4 huvudkrav som bör följas när en studie 
genomförs. Huvudkraven är: samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitets-
kravet och nyttjandekravet.  

Inför läromedelsanalysen kontaktades de tre olika läromedlens förlag: Liber och 
Sanoma utbildning. Via mail fick vi ett godkännande att publicera inskannat material 
ur böckerna ifall detta skulle behövas för att förtydliga resultatredovisningen, förutsatt 
att det inte var hela sidor eller uppslag och att källhanteringen var noggrant och korrekt 
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genomförd. Genom att informera de två förlagen har informationskravet uppfyllts. 
Vidare har samtyckeskravet uppfyllts eftersom de inblandade, som i detta fallet är 
förlagen Liber och Sanoma utbildning, samtycker och godkänner att deras material får 
användas i studien.   

Konfidentialitetskravet innebär att inga personuppgifter får publiceras. I denna 
studie behövs inte detta krav tas hänsyn till eftersom inga privatpersoner är involverade. 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter som tagits del av under denna studie inte får 
skickas vidare eller användas under icke vetenskapliga syften (Denscombe, 2009; 
Vetenskapsrådet, 2017).   

 
4.5 Tillförlitlighet och transparens 
Begreppet tillförlitlighet har fyra olika delkriterier som är trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). I denna studie 
ökar tillförlitligheten och mätnoggrannheten genom att undersökningen utfördes ett 
flertal gånger och på så sätt säkerställdes att de olika läromedelsanalyserna fick samma 
förutsättningar. 

Vidare menar Allwood och Erikson (2012) att trovärdigheten i studien ska kunna 
verifieras och andra forskare ska kunna komma fram till liknande resultat. Vår studies 
trovärdighet stärks då vi använt samma metod och frågor till alla tre läromedel för att 
svara på studiens syfte och frågeställningar. Studiens överförbarhet, alltså relevans är 
god då studien kan komma att användas i andra sammanhang och kontexter (Bryman, 
2011).  Då läromedel inte längre granskas är det viktigt att veta vilka kritiska aspekter 
som kan komma att finnas i ett läromedel (Johnsson Harrie, 2009). Därav kan denna 
studie förhoppningsvis vara till hjälp för andra lärare. Genom att tänka på 
tillförlitligheten och alla dess delkategorier skapar studien en god transparens eftersom 
vi är tydliga med vår forskningsprocess och hur vi kommer fram till vårt resultat 
(Bryman, 2011). 
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5 Resultat och analys  
I detta avsnitt kommer studiens resultat och analys att presenteras. Varje läromedel 
kommer inledningsvis att introduceras var för sig för att skapa en tydlig struktur. Först 
kommer typen av subtraktion som förekommer i lärobokens textuppgifter att redogöras 
för (se tabell 1, 2 och 3). Därefter kommer resultatet av vilka kritiska aspekter som 
synliggjorts redovisas. I resultatet ingår också en analys av det samma. Slutligen, 
kommer varje läromedels vardagsanknutna textuppgifter i subtraktion att analyseras 
utifrån Meyer, Dekker och Querelles (2001) fem kriterier. 
 
5.1 Mattespanarna 4A 
5.1.1 Typ av subtraktion i Mattespanarna 4A 
I läroboken Mattespanarna 4A gjordes följande kategorisering av de vardagsanknutna 
textuppgifter som gick att finna: 

 Subtraktion som  
ta bort 

Subtraktion som 
utjämning 

Subtraktion som 
jämförelse 

Antal: 
 

10 st  1 st  5 st 

Uppgifter: 33, 78 a-b, 89 b, 91, 96, 99, 
100 b, 101, 104 

88 b 32, 42, 51, 90, 92 b 

Tabell 1. Kategorisering av vardagsanknutna textuppgifter i subtraktion i Mattespanarna 4A. 
 
I tabellen ovan klargörs dels hur många uppgifter i varje kategori som gick att finna 
men också vilka dessa uppgifter i kapitlet var. Det var tio stycken vardagsanknutna 
textuppgifter som innehöll subtraktion som ta bort. En uppgift innehöll subtraktion som 
utjämning. Det var, till sist, fem stycken vardagsanknutna textuppgifter som innehöll 
subtraktion som jämförelse. Värt att nämna är också att mindre än hälften av 
matematikuppgifterna i addition och subtraktions-kapitlet var placerade i en 
vardagsanknuten kontext.  

5.1.2 Kritiska aspekter i Mattespanarna 4A  
I läroboken Mattespanarna 4A introduceras eleverna inledningsvis för vilka delar 
kapitlet addition och subtraktion innehåller. De olika delarnas relevans förklaras också 
i detta introduktionsuppslag. Utifrån den information som ges på uppslaget visas att de 
tre kritiska aspekterna (subtraktionsbegreppets innebörd, sambandet mellan addition 
och subtraktion och kommutativa lagens ickeexistens i subtraktion) kommer att 
synliggöras i kapitlet (Hernvald, 2011a). Huruvida en vardagsanknuten kontext hjälper 
till att synliggöra dessa aspekter eller inte, kommer att presenteras i resonemanget om 
läromedlet nedan. 

Första gången en vardagsanknuten subtraktionsuppgift finns med i kapitlet är när 
räknemetoden subtraktion med omgruppering tränas på. Denna metod påvisar att den 
kritiska aspekten kommutativa lagens ickeexistens synliggörs eftersom eleverna ska 
särskilja subtrahenden från minuenden och det visas att det inte går att byta plats på de 
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båda. Genom att de två vardagsanknutna textuppgifter som finns på sidan båda 
behandlar subtraktionsfunktionen subtraktion som ta bort ges eleverna exempel på hur 
textuppgifter som behandlar funktionen kan se ut. 

Den andra räknemetoden som eleverna ska träna på att använda, är subtraktion med 
uppställning. I de vardagsanknutna textuppgifter som används synliggörs även här den 
kritiska aspekten kommutativa lagens ickeexistens: 

 
Bild 1: Hernvald et al., (2011a:57) 
I exemplet ovan förstärks det faktum att den kommutativa lagen inte är applicerbar i 
subtraktion eftersom eleven här i en utvecklad version av uppställningsmetoden ska 
träna på att använda minnessiffror och växling. Bland de textuppgifter som eleverna 
med hjälp av denna metod ska räkna ut används både subtraktion som ta bort och 
subtraktion som jämförelse. Den kritiska aspekten subtraktionsbegreppets innebörd ges 
alltså ytterligare en dimension. 

I de tre nivåer som eleverna sedan ska välja mellan (spår 1, spår 2 eller spår 3) 
blandas räknesätten addition och subtraktion med varandra. De metoder som 
introducerades i grundspåret tränas vidare på i dessa spår – om än i olika utsträckning. 
Ju högre nivå en elev väljer, desto fler vardagsanknutna textuppgifter möter hen. 
Förutom att de olika subtraktionsfunktionerna subtraktion som ta bort och subtraktion 
som jämförelse används, används också värdeord och begrepp: fler än, färre än etc. som 
också ingår i den kritiska aspekten subtraktionsbegreppets innebörd. I Lärarguiden 
uppmanas läraren till att diskutera begreppen och vilken innebörd de har beroende på 
vilket sammanhang de sätts in i för att kunna urskilja huruvida det är räknesättet 
addition eller subtraktion som ska användas (Hernvald et al., 2011b). 

Som nämndes inledningsvis förklaras den kritiska aspekten sambandet mellan 
addition och subtraktion på introduktionsuppslaget. I de vardagsanknutna textuppgifter 
som finns i kapitlet synliggörs inte sambandet. Däremot finns det en informationsruta 
som förklarar det. 

5.1.3 Vardagsanknytning i Mattespanarna 4A  
Mattespanarna 4A utgår från en skönlitterär ramberättelse som finns i Spanarboken. 
Eleverna leds därmed in i en kontext från början och det är också det tema som används 
genom hela läroboken. Denna fiktiva kontext innehåller i sin tur vardagsanknutna 
inslag vilket gör att läroboken behandlar två olika typer av kontextbasering. 

Addition och subtraktions-kapitlet i Mattespanarna 4A har sin utgångspunkt där 
Spanarbokens inledande kapitel slutar: i ”Arnes sportshop” (Hernvald, 2011a). De 
vardagsanknutna textuppgifter som sedan följer i kapitlets grundspår går sedan att 
relatera till denna kontext. Eftersom de vardagsanknutna textuppgifterna i sin tur 
bygger på en egen kontext är de därför möjliga att analysera fristående från såväl 
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ramberättelsens som kapitlets inledande kontext. I spår 1, 2 och 3 är den 
vardagsanknytning som sker sedan helt oberoende av ovan nämnda kontexter. De 
kontexter som finns är: spara pengar till sportutrustning (handbollsskor, rollerblades), 
mätning (springa en sträcka), gå till affären (köpa godis och glass), rastaktivitet (spela 
kula), traditionsenlig kontext (fira jul) och familjesemester (resa till Göteborg och 
Liseberg). 

Av Meyer, Dekker och Querelles (2001) fem kriterier uppfyller Mattespanarna 4A, 
till övervägande del, alla. Vardagsanknytningen hjälper hellre än stjälper matematiken, 
är såväl verklig som föreställningsbar för eleven, varieras under kapitlets gång, berör 
reella och/eller rimliga problem och riktar sig samtidigt till en bred socioekonomisk 
elevgrupp. Samtidigt går det att ifrågasätta somliga textuppgifters vardagsanknytning. 
I uppgift 100 (Hernvald et al., 2011a:66) beskrivs ett julfirande – en vardagsanknytning 
vars utgångspunkt i dagens icke-konfessionella skola kan te sig som en irrelevant 
generalisering eftersom det inte går att förvänta sig att alla elever har kunskap om denna 
högtid. 
 
5.2 Alfa Matematikboken  
5.2.1 Typ av subtraktion i Alfa Matematikboken 
I läroboken Alfa gjordes följande kategorisering av de vardagsanknutna textuppgifter 
som gick att finna:  
 Subtraktion som  

ta bort 
Subtraktion 
som utjämning 

Subtraktion som jämförelse 

Antal: 
 

9st 0st 22st 

Uppgifter: 64, 74, 108, 112, 
158, 160, 161, 211, 
237 

 79, 82, 83b, 89, 95, 102, 111, 
119, 145, 147, 148, 152, 155, 
164, 166, 170, 172, 202, 210, 
230 

Tabell 2. Kategorisering av vardagsanknutna textuppgifter i Alfa matematikboken 
I den tabell som visas ovan går det att se att det finns fler textuppgifter som innehåller 
subtraktion som jämförelse än de andra kategorierna. Det finns nio stycken subtraktion 
som ta bort-uppgifter och inga som innehåller subtraktion som utjämning. 

5.2.2 Kritiska aspekter i Alfa Matematikboken 
I de inledande sidorna i det kapitel som behandlar både addition och subtraktion finns 
följande förklaring av de begrepp som tillhör subtraktion (term, term och differens): 
”När du tar ett tal minus ett annat tal kallas det för subtraktion. Talen som du subtraherar 
kallas termer. Svaret kallas differens” (Undvall et al., 2011:21). I anknytning till 
definitionen finns också en textuppgift med vardagsanknytning, en tillhörande 
uträkning med siffror och en tallinje. Inledningsvis möter eleven således fyra av fem 
representationsformer. Representationsformerna är i kapitlet sedan blandade med 
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varandra och de vardagsanknutna textuppgifterna behandlas tillsammans med andra 
typer av uppgifter. 

Det är tre olika metoder som eleverna ska träna på att använda i kapitlet: 
subtraktion med hjälp av en tallinje, subtraktion i flera steg och subtraktion som 
uppställning. De förstnämnda två är huvudräkningsmetoder. Genom att eleven får lära 
sig olika räknemetoder vid uträkning av subtraktionsuppgifter synliggörs den kritiska 
aspekten den kommutativa lagens ickeexistens. Vid användning av räknemetoden 
uppställning går det inte att byta plats på termerna i talen eftersom differensen då blir 
annorlunda.  

När eleverna räknar med hjälp av en tallinje synliggörs också den kritiska aspekten 
sambandet mellan addition och subtraktion. Detta eftersom eleverna kan välja att 
använda räknesättet subtraktion eller indirekt addition (räkna uppåt). Här bör dock 
poängteras att detta tankesätt inte finns förklarat i läroboken men att en sådan förklaring 
hade kompletterat och förtydligat sambandet mellan räknesätten. 

Subtraktionsbegreppets innebörd synliggörs eftersom eleverna möter uppgifter 
som både behandlar subtraktion som ta bort och subtraktion som jämförelse. 
Funktionen subtraktion som jämförelse exemplifieras i följande textuppgift: 

 
Bild 2: Undvall et al., (2011a:32) 
I dessa uppgifter används värdeorden: ”fler”, ”färre”, ”längre” osv. I textuppgiften 
ovan: “färre”. Den kritiska aspekten subtraktionsbegreppets innebörd synliggörs 
därmed ytterligare. Däremot, synliggör inte någon vardagsanknuten textuppgift 
subtraktion som utjämning. 

När eleven ska räkna ut de uppgifter som finns i avsnitten ”Träna mera” och 
”Fördjupning” efter kapitlets grunddelar är färdiga syns en tydlig skillnad de olika 
delarna emellan. Detta eftersom avsnittet ”Träna mera” innehåller vardagsanknutna 
textuppgifter i samma utsträckning som i grunddelarna medan avsnittet ”Fördjupning” 
inte innehåller några.  

5.2.3 Vardagsanknytning i Alfa Matematikboken 
Alfa matematikboken varierar de olika representationsformerna genom hela addition- 
och subtraktionskapitlet. Representationsformen vardagsanknytning används för att 
exemplifiera räknemetodens användning i en kontext. Majoriteten av textuppgifterna 
är korta och koncisa och ingen onödig information som står i vägen för matematik-
innehållet presenteras. 

Som syns i tabell 2 ovan är subtraktionsfunktionen subtraktion som jämförelse 
överrepresenterad i läroboken. Den vardagsanknytning som finns är således av en 
jämförande karaktär. I dessa kontexter mäts t.ex. längd, temperatur, höjd, sträcka, 
storlek, ålder och antal kulor. Eftersom det inte finns några vardagsanknutna 
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textuppgifter som behandlar subtraktion som utjämning är resterande uppgifter 
subtraktion som ta bort. De kontexter som används i dessa uppgifter är att räkna antal 
kronor som finns kvar efter att ett annat antal tagits bort vid ett köp. 

Som nämndes ovan är de vardagsanknutna textuppgifterna blandade med andra 
representationsformer. Ett undantag är avsnitt 1.7 En resa till Kolmården (Undvall et 
al., 2011:43) där eleven endast möter textuppgifter. Dessa uppgifter innehåller både 
addition och subtraktion i alla tre svårighetsnivåer (spår 1, 2 och 3). Eleven följer i detta 
avsnitt en familj som ska åka från Ljungby till Kolmården och vistas en dag i 
djurparken. Uppgifterna i detta avsnitt är således placerade i ett tema som behålls 
konstant. De övriga vardagsanknutna textuppgifterna behåller sällan samma kontext i 
fler än två uppgifter. Det går dock att konstatera att de, den breda variationen av 
kontexter till trots, uppfyller Meyer, Dekker och Querelles (2001) fem kriterier 
eftersom de blandas med andra representationsformer. Vad som bör uppmärksammas 
är dock den relevans temat i avsnitt 1.7 har. Eftersom det är en familjs resa som 
presenteras och att läraren i lärarhandledningen dessutom uppmuntras fråga vilka elever 
som har varit på Kolmården och vilka djur de minns (Undvall et al., 2014:17), finns 
risken att elever jämför sig med denna kontext och ser den som norm. Meyer, Dekker 
och Querelles (2001) femte kriterium uppfylls således inte här eftersom kontexten kan 
komma att exkludera vissa elever av annan socioekonomisk bakgrund. 
 
5.3 Koll på matematik 4A 
5.3.1 Typ av subtraktion i Koll på matematik 
I läroboken Koll på matematik gjordes följande kategorisering av de vardagsnära 
textuppgifter som gick att finna:  
 Subtraktion som  

ta bort 
Subtraktion som 
utjämning 

Subtraktion som jämförelse 

Antal: 
 

12 st   0 st 19 st 

Uppgifter: 25, 30, 31, 45, 48, 57, 
63b, 86, 87c, 93 
Träna metod: 4 
 

 37,43,44,46,47,54,56,59, 
62c, 64a,b, 82, 83, 84, 89 
Träna metod: 1,2,3,5 

Tabell 2. Kategorisering av vardagsanknutna textuppgifter i subtraktion i Koll på matematik 
Tabellen ovan visar hur många av de textuppgifter i läroboken som finns i varje 
kategori. 12 uppgifter innehåller subtraktion som ta bort och 19 uppgifter innehåller 
subtraktion som jämförelse. Det är inga uppgifter som innehåller subtraktion som 
utjämning. Kapitlet är, utöver de introducerade sidorna, uppdelade i två nivåer: “träna 
mera” och “fördjupning”. Den sistnämnda innehåller fler vardagsanknutna text-
uppgifter än den första. Fördjupningsdelen innehåller också fler uppgifter som 
innehåller subtraktion som ta bort.  
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5.3.2 Kritiska aspekter i Koll på matematik 4A 
Addition- och subtraktionskapitlet i Koll på matematik 4A inleds med ett 
introduktionsuppslag vari målen för kapitlet presenteras. Eleverna ska bl.a. träna på 
olika metoder för att subtrahera tal och förstå sambandet mellan addition och 
subtraktion. Vidare introduceras eleverna för de begrepp som tillhör räknesätten 
addition och subtraktion. Begreppen som presenteras tillhöra subtraktion är term, 
subtraktion, subtrahera och differens. 

Kapitlets inledande delar separerar räknesätten och avsnittet subtraktion behandlar 
följande räknemetoder: talsortsräkning, nära/lite och uppställning. De vardags-
anknutna textuppgifterna blandas med andra typer av uppgifter. Genom att använda de 
olika räknemetoderna synliggörs alla tre kritiska aspekter. Subtraktionsbegreppets 
innebörd synliggörs när eleverna ska använda talsortsräkning. Likaså den kommutativa 
lagens ickeexistens i subtraktion blir tydlig eftersom eleven uppmuntras att endast 
använda räknemetoden ”om talsorterna räcker till när du subtraherar” (Björklund & 
Dalsmyr, 2014a:66). Det förutsätts alltså att eleverna vet att de inte kan byta plats på 
siffrorna när de subtraherar.  

Sambandet mellan addition och subtraktion blir synligt i räknemetoden nära/lite 
där eleverna uppmanas att använda indirekt addition och ”räkna upp” de gånger talen 
är nära varandra. Följande textuppgift ger ett exempel där eleverna ska se att talen 
som används är nära varandra: 

 
Bild 3: Björklund & Dalsmyr, (2014a:67).  
I textuppgiften ovan är det således enklare att ”räkna upp” från 209 till 213 för att få 
fram differensen; 4 km kvar till stugan. 

Den tredje räknemetoden som används i kapitlet är subtraktion med uppställning. 
I denna metod synliggörs och förtydligas att den kommutativa lagen inte är 
applicerbar på subtraktion. Detta eftersom det ges exempel på hur eleverna ska växla 
för att kunna utföra subtraktionen när inte en-tio-eller hundratalen räcker till. 

De subtraktionsfunktioner som finns representerade i kapitlet är, som tabell 3 visar, 
subtraktion som ta bort och subtraktion som jämförelse. I de vardagsanknutna text-
uppgifter som finns får eleverna således träna på att se subtraktion av olika 
karaktärstyper. Däremot saknas representation av subtraktionsfunktionen subtraktion 
som utjämning. 

Efter att båda räknesätten (addition och subtraktion) har behandlats var för sig 
följer avsnittet “Samband mellan addition och subtraktion” (Björklund & Dalsmyr, 
2014a:72). De vardagsanknutna subtraktionsuppgifter som följer i detta avsnitt inne-
håller alla subtraktion som jämförelse. I denna subtraktionsfunktion används 
värdeorden ”fler än”, ”färre än”, ”längre än” osv. Subtraktionsbegreppets innebörd blir 
därför synlig även här. Som hörs på avsnittets rubrik synliggörs också sambandet 
mellan addition och subtraktion. Eleverna får möjlighet att träna på att kontrollräkna 
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subtraktionstal med hjälp av addition där relationen är: c-b=a, c-a=b, a+b=c (Weaver, 
1979) ponera att c=479, b=131, a= 348. Exempel på kontrollräkning blir då: 479 – 131 
= 348; 479 – 348 = 131 i subtraktion och 348 + 131 = 479 i addition (Björklund & 
Dalsmyr, 2014a:73). 

De avsnitt som följer i kapitlet är ”träna mera” och ”fördjupning”. I den sistnämnda 
delen finns endast vardagsanknutna textuppgifter i två olika teman. I fördjupningsdelen 
presenteras enbart subtraktion som ta bort. Däremot används textuppgifter som kräver 
en väl utvecklad simultanförmåga hos eleverna. Ofta kräver textuppgifterna först att en 
additionsuträkning ska göras och efterföljs i nästa steg av en subtraktionsuträkning. 

5.3.3 Vardagsanknytning i Koll på matematik 4A 
De kontexter som används i Koll på matematik 4A varieras ofta. I de avsnitt där endast 
textuppgifter används, blandas subtraktions- och additionsuppgifter. En uppgift kan i 
dessa avsnitt innehålla en a, b och c- fråga där kontexten är densamma, men räknesättet 
som ska användas för att räkna ut uppgiften varieras. De kontexter som används i 
kapitlet är av olika kvalitet och skiljer sig därmed åt. Analysen av de vardagsanknutna 
textuppgifterna blir därför tudelad. Kontexter som t.ex. beräknar hur mycket pengar 
som finns kvar på ett bankkort efter ett köp, jämföra två systrars längd med varandra, 
beräkna priset på en morfars skjorta när han också köpt en klänning till sitt barnbarn 
Amira och räkna ut sträckan till en sommarstuga uppfyller alla Meyer, Dekker och 
Querelles (2001) fem kriterier. De är relevanta och innehåller situationer som är 
åtminstone föreställningsbara om inte verkliga för eleverna. Vardagsanknytningen 
utgör i dessa fall en relevans, stödjer matematiken och exemplifierar hur de olika 
räknemetoderna kan användas i verkligheten. Likaså exkluderas inte några elever i 
kontexter som dessa.  

Kontexten i de vardagsanknutna subtraktionsuppgifterna varieras som nämndes 
ovan ofta. Den breda variationen är försvarbar genom att de vardagsanknutna 
uppgifterna blandas med andra typer av uppgifter. Det innebär därför att det inte 
behöver utgöra ett problem att kontexten ändras och uppfyller således Meyer, Dekker 
och Querelles (2001) tredje kriterium som påpekar att en varierad kontext är att föredra 
istället för att repetera denna om och om igen. Däremot, är det värt att värdera 
relevansen av den vardagsanknytning som sker. 

Det finns många kritiska moment som kan komma att bidra till att eleverna 
fokuserar mer på kontexten än det matematiska innehållet. Begrepp som fridykarklubb 
kan ställa till det eftersom det, för att kunna se denna kontext som vardagsanknuten, 
krävs att eleven vet vad en fridykarklubb är för något. Om inte denna kunskap finns, är 
risken att kontexten inte stödjer det matematiska innehållet vilket Meyer, Dekker och 
Querelles (2001) första kriterium hävdar att kontexten bör göra. 

Förutom begrepp som kan vara svåra att förstå, finns det situationer där kontexten 
inte stödjer matematiken eller resulterar i föreställningsbara problem vilket motsäger 
Meyer, Dekker och Querelles (2001) andra och fjärde kriterium. Exempel på kontexter 
som inte uppfyller detta kriterium är t.ex. jämföra antalet takpannor på en sommarstuga 
med antalet takpannor på ett båthus och jämföra antalet päron som finns i ett päronträd 
med antalet päron som finns i grannens päronträd. Det finns varken relevans eller logik 
i dessa kontexter eftersom de inte skulle inträffa i verkligheten. 
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6 Diskussion 
I detta avsnitt presenteras först en metoddiskussion därefter redogörs en komparativ 
resultatdiskussion i två olika delar: uppställningens betydelse och 
vardagsanknytningens syfte och relevans. Slutligen presenteras studiens slutsatser och 
förslag till framtida forskning.  

6.1 Metoddiskussion 
I ett tidigt skede av studien var tanken att genomföra en empirisk studie i Indien där vi 
gjort vår VFU III. Detta var inte möjligt eftersom elevernas matematikundervisning var 
på Malayalam och inte engelska, därav fick vi tänka om. Vi bestämde oss för att göra 
en läromedelsanalys i tre svenska läromedel med fokus på subtraktion och vardags-
anknytning. 

Syftet med studien är att bidra med kunskap och synliggöra de kritiska aspekter 
som kan komma att finnas i olika läromedel inom textuppgifter i subtraktion. Eftersom 
läromedel idag används frekvent och bidrar till lärarens trygghet, blir valet att göra en 
läromedelsanalys relevant till studiens syfte (Johansson, 2006). Eftersom läromedel 
slutade granskas 1991 är det viktigt att läraren är medveten om hur de kritiska 
aspekterna i läromedlet kan synliggöras (Johnsson Harrie, 2009).  

Alla de tre läroböckerna som valts ut är utformade efter Lgr 11 (Skolverket, 2018a). 
De läroböckerna som valts har tillhörande böcker, såsom lärarhandledning, bashäfte, 
utmaningsbok med flera. En viktig aspekt att tänka på är att i studien granskades bara 
läroböckerna och i viss mån lärarhandledningarna. Kanske hade det varit bra att granska 
alla böckerna i läromedelsserien för att få ett helhetsperspektiv och att inte ta läroboken 
ur sin kontext. I efterhand har också tankar kring urvalet av läromedel diskuterats. Ett 
annat alternativ hade varit att undersöka vilka läromedel som används mest i 
kommunen och göra urvalet därefter. Detta för att göra studien mer relevant. 
 
6.2 Komparativ resultatdiskussion 
Resultatredovisningen visar att de tre kritiska aspekterna i subtraktion till stor del är 
synliggjorda i alla läromedel. I de fall de inte synliggjordes i de vardagsanknutna 
textuppgifterna gjordes de det i de övriga uppgifterna. 

Vardagsanknytningen i läroböckerna uppfyller Meyer, Dekker och Querelles 
(2001) fem kriterier i de flesta fall men visar sig också ha ett annat syfte än att skapa en 
meningsfull vardag. Dessutom syns tydliga stereotypa samhällsnormer i de använda 
kontexterna vilket gjorde att kriterium fem inte uppfylldes i vissa fall.  

Utifrån vad resultatet visade kommer främst följande två delar att diskuteras i detta 
avsnitt: uppställningens betydelse och vardagsanknytningens syfte och relevans. 
Diskussionen följs sedan av de slutsatser som genom läromedelsanalysen kunnat dras. 

 6.2.1 Uppställningens betydelse 
Ett tydligt mönster som framkommer i alla tre läroböcker är vikten av räknemetoden 
uppställning och den funktion den fyller. Läroböckerna förklarar metoden likadant och 
belyser också dess relevans. Vid ett behärskande av metoden uppställning elimineras 
risken att misslyckas i sin subtraktionsuträkning. Inget utrymme lämnas för något 
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missförstått antagande om att den kommutativa lagen är applicerbar även i subtraktion. 
Läroböckerna förklarar, förstärker och praktiserar användandet av den. 

I de vardagsanknutna subtraktionsuppgifter som i läroböckerna ingår i 
praktiserandet av metoden, får eleverna ett tränat öga för när metoden är lämplig eller 
mindre lämplig. Den ger också metoden sammanhang genom att placera den i 
situationer utanför matematikklassrummet. Eleverna ges ett titthål ut ur lärobokens 
begränsade värld där metoden kan vara användbar. 

Räknemetoden uppställning används i alla tre läromedel som ett förslag på hur det 
går att visa att den kommutativa lagen inte är applicerbar på subtraktionstal. Även om 
metoden är väl presenterad i läromedlen och satt i ett sammanhang, är det lärarens 
ansvar att säkerställa att eleven förstått innebörden av såväl metoden som 
sammanhanget den satts in i (Oltenau & Oltenau, 2012; Vappula & Clausen-May, 
2008). 

Ett steg i detta arbete är att, som denna studie ämnat göra, medvetandegöra lärare 
om de kritiska aspekter som finns vid inlärning av lärandeobjektet (Lo, 2014) – i denna 
studie: subtraktionsräkning. Arbetet slutar dessvärre inte där. Även om läraren är 
medveten om vilka kritiska aspekter som finns och vilka metoder som kan användas 
för att synliggöra dem krävs att läraren anpassar sin undervisning efter varje elevs 
behov. 

6.2.2 Vardagsanknytningens syfte och relevans 
Meyer, Dekker och Querelles (2001) fem kriterier vars syfte är att agera checklista för 
den goda kvaliténs uppfyllelse/ icke uppfyllelse i läromedlen har i alla tre kunnat påstås 
vara uppnådda, om än i olika utsträckning och grad. Resultatet visar att 
vardagsanknytningen kan ha en relevans för att skapa variation hos de kritiska 
aspekterna, men inte nödvändigtvis för att underlätta faktiska vardagsproblem eller se 
matematiken i vardagen. Syftet med att vardagsanknyta textuppgifterna är att visa en 
variation i subtraktionens olika funktioner och göra eleverna bekanta och trygga i 
urskiljandet av dem. Detta genom att använda begrepp och värdeord i olika 
sammanhang som bidrar till att fler dimensioner av subtraktionsbegreppets innebörd 
visas. 

För att till fullo kunna tillgodogöra sig innebörden och se de funktioner subtraktion 
kan innehålla krävs således ett medvetet praktiserande av de begrepp som också 
tillhör räknesättet – något alla läromedel gör. Därför blir relevansen om huruvida det är 
sammanhang eleverna kan tänkas uppleva eller inte irrelevant eftersom kontexten fyller 
en relevans som sedan kan hjälpa och underlätta i verkliga situationer och händelser. 
Genom att göra eleverna medvetna om de kopplingar som finns mellan använda 
begrepp och subtraktionens funktion förstärks subtraktionens syfte: att belysa 
skillnaden. 

Vardagsanknytningen bidrar inte bara till en utökad begreppsförståelse utan kräver 
en välutvecklad simultanförmåga. I alla tre läromedel blandas, som nämnts innan, 
subtraktionsuppgifter med additionsuppgifter längre in i kapitlen. Inte sällan, 
inkluderas de båda räknesätten i en och samma uppgift. För att möjliggöra en förståelse 
för vilket räknesätt som bör användas, krävs att eleven kan identifiera sambandet mellan 
addition och subtraktion men också har en förståelse för subtraktionsbegreppets 
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innebörd och den kommutativa lagens ickeexistens. Alla de tre kritiska aspekterna som 
till en början behandlats separerade från varandra, knyts nu samman och kräver att 
eleven nått en högre nivå av variation - fusion (Lo, 2014; Marton & Booth, 2000). 
Vardagsanknytningen i läroböckerna har, som presenterats ovan, en annan innebörd än 
den meningsskapande (Rampal, 2015).  

De normer som presenteras i böckerna tillhör svensk medelklass. Alla läromedel 
har försökt att variera sitt utbud av kontexter så att de inkluderar många elever t.ex. 
genom att någon sparar pengar till något eller önskar sig något istället för att direkt 
köpa. Men, de misslyckas också i andra fall. Exempel som stärker detta uttalande går 
att finna i kontexterna: resan till Göteborg och Liseberg i Mattespanarna 4A (Hernvald 
et al., 2011a), resan till Kolmården i Alfa matematikboken (Undvall et al., 2011a) och 
resan till sommarstugan i Koll på matematik 4A (Björklund & Dalsmyr, 2014a). I dessa 
kontexter finns ett generellt antagande att resor som dessa är någonting alla elever har 
möjlighet och tillgång till under sin uppväxt. Eftersom detta är långt ifrån sant är detta 
en förvrängd bild av verkligheten och drabbar således de elever som har sämre 
socioekonomiska förutsättningar och ett exkluderande sker. Likaså används 
traditionella kontexter så som julfirande trots den svenska skolans icke-konfessionella 
roll (Skolverket, 2018a). Den stereotypa familjekonstellationen av mamma, pappa, barn 
är också den enda som representeras, vilket också skapar exkluderande normer. 

 6.2.3 Slutsatser  
Studiens resultatredovisning visade att de olika kritiska aspekter som finns i subtraktion 
synliggörs i läromedlen. Resultatet visar också hur de kritiska aspekterna synliggörs 
och varieras, men lämnar fortfarande läraren (och den blivande läraren) ansvarig för att 
möjliggöra att de synliggörs. Med en studie av denna karaktär, är det därför omöjligt 
att säga hur mycket av det innehåll som är representerat i läromedlen som faktiskt 
används och synliggörs i matematikklassrummet.  

Den komparativa resultatdiskussionen visade också vilka hinder och möjligheter 
den vardagsanknutna situationen har för textuppgifter i subtraktion. 
Vardagsanknytningen fyller en viss funktion - träna räknemetoder och subtraktionens 
funktioner. Däremot synliggörs inte om den vardagsanknytning som förekommer i 
läromedlen faktiskt ses som vardagsanknuten av eleverna. Likaså här ställs krav på 
läraren att reflektera över de kontexter som används, komplettera dem i de fall hen 
bedömer att det behövs och kanske använda vardagsanknutna uppgifter utanför 
läromedlets textinnehåll. Här bidrar Meyer, Dekker och Querelles (2001) fem kriterier 
med handfasta riktlinjer som hjälper läraren att bedöma kvaliteten i den kontext som 
används. Att vardagsanknyta matematikundervisningen kan skapa många möjligheter, 
men resultatredovisningen i denna studie lämnar fortfarande lika många frågetecken 
som förstärkta utropstecken. Lärare behöver veta när den vardagsanknutna 
matematiken passar (Vappula & Clausen-May, 2006; Meyer, Dekker & Querelle, 2001; 
Eriksson, Helenius & Ryve, 2018) eftersom den kan skapa svårigheter och exkludera 
elever av annan socioekonomisk bakgrund än den representerade 
(Sullivan, Zevenbergen & Mousley, 2001; Cooper & Harries, 2007). Lärare behöver 
också veta på vilket sätt vardagsanknytningen ska ske på bästa sätt för att möjliggöra 
att lärande sker. De svar som söks på när och på vilket sätt uteblir i studien. Däremot, 
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har studien visat att varje inlärningstillfälle är individuellt och att det är upp till läraren 
att arbeta med det material som erbjuds och genom en momentan metareflektion kunna 
anpassa undervisningen utefter varje, enskild elev.  
 
6.3 Förslag till framtida forskning 
Baserat på de slutsatser som har dragits från den genomförda läromedelsanalysen finns 
flera områden där forskningen skulle kunna nå ytterligare nivåer. För det första skulle 
forskning kunna bidra till att mer konkret ge förslag på hur, när och på vilket sätt en 
vardagsanknuten matematikundervisningen passar, i olika åldrar. För det andra, skulle 
en forskningsstudie av detta slag kunna ge lärare, yrkesverksamma som blivande, 
kunskap om matematikundervisningen överhuvudtaget bör anknytas till vardagen i den 
form det sker i läroböcker idag för den tänkta årskursen. Viktigt blir det, i en sådan 
studie, att i så fall säkerställa huruvida fokus bör ligga på att vardagsanknyta eller erfara 
kunskap om olika räknemetoder som passar för olika räknesätt först för att sedan 
vardagsanknyta det matematiska innehållet i ett senare skede.  

I läromedelsanalysen som gjorts har enbart läromedel granskats. Vidare går det 
diskutera om ett nästa steg i studien skulle kunna vara att observera hur olika lärare 
arbetar i klassrummet. Detta eftersom lärarens genomgångar och diskussioner i 
klassrummet är väsentliga för att se om läraren tar till vara på de möjligheter som 
läroboken erbjuder och/eller kompenserar för de brister som finns i läroboken. 
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