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Abstract 

Title: How the teaching of mathematics is reflected in students´ understanding of the concept 

of the subtraction. 

Author: Åsa Engman, autumn term of 2016. 

Supervisor: Natalia Karlsson 

The purpose of this study is to investigate how the teaching of mathematics is reflected in the 

students' understanding of the concept of the subtraction. The empirical data is based on 

observations in the classroom and student interviews. The understanding of the concept of the 

subtraction is shown through vocabulary and choice of examples and representations. The 

study used both qualitative methods and quantitative reports. The data is represented by one 

school and one classroom in grade three. 

 

The theoretical framework is based on Liping Mas Subject Matter Knowledge and the 

variation theory of Marton and Booth and the relationship between these frameworks and 

concepts of variation, concretization, aids, subtraction and types of subtraction. 

 

The results show that the impact of education is that subtraction is understood as the invers of 

addition. Complement and add to, is the type of strategy most frequently used, followed 

closely by the strategy remove and count down. The strategy compare is the least used. The 

observations in the classrooms shows several aspects and variations of the concept of the 

subtraction. Although the number line, and various forms of representation used in teaching 

has shown small effects of these aids in the students' own counting. The conclusions that can 

be drawn is that more and other metaphors and tools are needed in education to deepen 

students' understanding of the concept of the subtraction. They also need to be connected in 

the teaching. The language and the mathematical ideas discussed plays a critical role in the 

pupils’ acquisition of understanding. 
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1. Inledning och bakgrund 

Enligt Styrdokumenten är syftet med undervisningen i matematik att utveckla elevernas olika 

förmågor och att kunna knyta dessa till vardagsnära situationer och olika ämnesområden. 

Genom undervisningen ska eleven bland annat ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

”värdera valda strategier och metoder” (Skolverket 2011, s. 63). Under rubriken Kunskapskrav 

för elever i slutet av årskurs 3 ska eleven kunna använda och välja i stort sätt lämpliga 

matematiska metoder med hjälp av konkret material, symboler, bilder och andra matematiska 

uttrycksformer för att kunna beskriva och samtala om tillvägagångsätt (Skolverket 2011, s. 67). 

  

Matematikens språk är abstrakt och lärare kan välja att använda olika typer av hjälpmedel för 

att översätta och åskådliggöra tankeformer och göra språket för eleven mer begripligt. Natalia 

Karlsson och Wiggo Kilborn (2015, s. 117) menar att en konkretisering av undervisningen 

ibland är nödvändigt för att utveckla elevens förståelse och ett mer abstrakt tänkande, särskilt 

då matematiken är svår att knyta till vardagsnära händelser. Madeleine Löwing (2008, s 32) 

framhåller att elever under de första skolåren behöver stöd utifrån konkretiserande förklaringar 

för att kunna abstrahera olika begrepp. I en rapport från skolverket (2012, s. 12) framförs dock 

en varning för en övertro till arbete med laborativt material, avsikten med materialet måste vara 

att förstärka det innehållsliga målet inte hanteringen av materialet i sig. 

 

Jag har under min utbildning till F-3 lärare presenterats och analyserat flera olika varianter av 

huvudräkningsstrategier i addition och subtraktion och jämfört detta med mina erfarenheter från 

min egen skolgång i grundskolan. Mina starkaste minnen från högskolan för att undervisa elever 

i tiotalsövergångar i subtraktion är genom uppställning och växling mellan tiotal och ental. 

Cuisenairestavar och tallinjer har presenterats som hjälpmedel för att åskådliggöra skillnaden 

mellan två tal och sambandet mellan addition och subtraktion.  

 

Tidigare forskning och resonemang i litteratur har gjort mig intresserad av hur lärare genom 

undervisning lyfter och diskuterar subtraktionsbegreppet och om det visar sig i elevens 

beräkningsstrategier. Att de elever jag har mött har problem med subtraktionsräkning är inget 

specifikt för just dem utan stämmer överens med Skolverkets (2008) rapport och internationella 

undersökning kallad TIMSS där resultaten från elever i årskurs 4 och 8 utvärderas. Rapporten 

visar att problem och felräkningar ofta uppstår när subtraktionsuträkningar kräver växling.  
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Orsaken till dåliga kunskaper diskuteras ofta ligga hos eleven själv, vad som saknas är koppling 

till undervisningen som orsak. Tidigare forskning inom detta fält har främst studerat läromedlet 

roll och påverkan. Senare internationell forskning belyser hur matematik undervisningen 

påverkas av hur ämnet och begreppet förstås och av didaktiska val. Professor Tim Rowlands 

(2009) studie är ett exempel som visar hur subtraktionsbegreppet förstås synliggörs via språket 

och de exempel som lyfts fram i undervisningen och sättet dessa presenteras.  

 

Även om det finns en hel del forskning kring subtraktion och undervisning så har den främst 

gjorts bland äldre elever.  Jag menar att det behövs fler bidrag för att öka förståelsen hos de 

yngre eleverna för att få en heltäckande bild om elevens brister och undervisningens roll för att 

förstå matematiska idéer och för att få fler elever att uppnå godkända resultat. Med anledning 

av detta anser jag att en undersökning av hur subtraktionsbegreppet beskrivs och diskuteras i 

undervisningen och vilka didaktiska medel som används i samband med detta skulle vara 

intressant. En undersökning som också kopplar samman detta till elevens förståelse av 

begreppet och faktiska användande av subraktionsstrategier i huvudräkning.  

 

Under min verksamhetsförlagda tid har jag sett lärare och elever arbeta med flertalet additions- 

och subtraktionsuppgifter och olika typer av strategier anknutna till dessa. Min erfarenhet av 

vad jag har sett av huvudräkning ute i fältet är att eleverna har svårt att använda effektiva 

strategier, särskilt i samband med subtraktion och tiotalsövergångar. Jag upplever även att vissa 

elever har vissa brister i taluppfattning. Professor Alistair McIntosh (2012) hävdar att det är 

viktigt att lärare reflekterar över sin undervisning och elevernas förståelse i matematik för att 

kunna stärka en elev med svag förståelse. McIntosh menar att en god taluppfattning hos eleven 

bidrar till större tilltro på sin förmåga att använda sig av lämpliga och effektiva strategier. 

Brister i taluppfattning skapar barriärer i elevens fortsatta lärande inom matematik och förmåga 

att bryta ner subtraktionsbegreppet. Löwing (2008, s. 40) menar att taluppfattning bland annat 

innefattar att behärska talens ordning och grannar och tals uppdelning i termer. Löwing (2008, 

s. 44-45) refererar till Gelman och Galistel att taluppfattning i sin tur bygger på fem 

grundläggande principer; abstraktionsprincipen, ett-till-ett principen, principen om godtycklig 

ordning, principen om talets stabila ordning och antalsprincipen, allt går hand i hand. Kunskaper 

inom matematik består av fler bitar, och vilka bitar som lärs ut av lärare och finns i densamma 

skiljer sig åt.   
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1.1 Syfte  

Den övergripande frågan undersökningen ämnar besvara är: Hur går undervisningen till för att 

åskådliggöra och diskutera subtraktionsbegreppet och huvudräkningsstrategier och vilka 

strategier och tankeformer görs synliga. Undersökningen utgår ifrån en överordnad 

frågeställning för att ge svar på detta. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur bryts begreppet subtraktion ner i undervisningen? Med fokus på: 

- Vilka hjälpmedel användes i undervisningen för att synliggöra olika 

subraktionsstrategier och tankeformer i huvudräkning? 

- Vilka erfarenheter har eleven av subtraktionsbegreppet, subraktionsstrategier 

och hjälpmedel samt hur överensstämmer detta med undervisningen? 

 

2. Teoretiska utgångspunkter  

I nedanstående avsnitt kommer jag att redogöra för de teoretiska utgångspunkter jag använt mig 

av för att förstå och beskriva hur subtraktionsbegreppet, beräkningsstrategier och hjälpmedel 

används i undervisningen och hur detta speglas i elevernas handlingar och ord. Avsnittet är 

uppdelat i tre delar. Den första delen fokuserar lärarens kunskaper i subtraktionsbegreppet och 

i den andra delen presenteras variationsteorin, variation och konkretisering. I avsnittet andra del 

definieras också didaktiska hjälpmedel för variation och konkretisering av 

subtraktionsbegreppet och subraktionsstrategier såsom tanketavla, tallinjen, laborativa material 

och diagnostiska frågor. I den tredje delen definieras begrepp såsom subtraktion, grundläggande 

subraktionsstrategier och huvudräkning. Sist i avsnittet beskriver jag hur de teoretiska 

utgångspunkterna och begreppen används i min undersökning.  

  

2.1 Subject Matter Knowledge (SMK) 

Liping Ma (1999) hävdar i sin avhandling Knowing and teaching elementary matematics att 

lärare själva måste ha en djup förståelse för grundläggande matematik för att kunna växla och 

variera mellan olika sätt att förklara och undervisa och för att i sin tur kunna erbjuda eleverna 

djupare förståelse. I avhandlingen beskriver hon Subject Matter Knowledge som intresserar sig 

för hur läraren omsätter sin kunskap i undervisningssammanhang och jämför skillnader i 

grundläggande matematiska kunskaper mellan kinesiska och amerikanska lärare, vilket bland 
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annat resulterar i bättre och sämre förklaringar i undervisningen. En framgångsfaktor som Ma 

ser i lärares undervisning är tydliga och väl förankrade algoritmiska kunskaper, det vill säga 

förmåga att följa ett visst handlingsmönster som leder till en lösning genom att använda en 

utvald stegvis rutin. I de fyra räknesätten addition, subtraktion, division och multiplikation ska 

läraren kunna visa på sambanden dem emellan för att få elever att nå högre förståelse inom 

matematiken. Detta görs genom att använda korrekt terminologi i matematiken och exempelvis 

använda metaforen att bryta ner ett högre värde (exempelvis tiotal till ental) i stället för uttrycket 

låna en tia när subtraktion med tiotalsövergång görs och koppla uppgifterna till de naturliga 

talens placering i positionssystemet med basen tio. Ett annat sätt är att arbeta med förståelsen 

av ett tals uppdelning i olika termer, vilket underlättar uträkningar i subtraktion. Efter 

elevaktivitet med matematikuppgifter förespråkas diskussion med utrymme för elevfrågor 

vilket öppnar möjligheter för fördjupad kunskap. För läraren är det viktigt att förstå varierade 

algoritmer för att flexibelt kunna följa elevers olika resonemang.  

 

2.2 Variationsteorin 

Variationsteorin bygger på en fundamental tanke att lärande görs genom erfarande och 

variation. I boken Om lärande som samlar 25 års forskning om skillnader inom området har 

Professor Ference Marton och fil. dr Shirley Booth (2000, s. 33) genom en fenomenografisk 

ansats särskilt intresserat sig för lärandet utifrån elevernas synvinkel. Detta görs bland annat 

genom att studera elevernas handlingar och vilka ord eleverna använder i samband med 

uppgifter. De ser att elevers sätt att ta sig an uppgifter varierar och förklaringen menar de är att 

människor lär sig och upplever olika vilket innebär skilda erfarenheter och lärande. Detta 

resulterar i sin tur till bättre och sämre förståelse av lärandets objekt (Marton & Booth 2000, s. 

41, s. 54). Lärares undervisning och förmedling är en del av de erfarenheter eleverna får av 

lektionsobjektet men ansvaret för användandet och bevarandet av kunskapen menar Marton och 

Booth (2000, s. 67) ligger hos eleverna själva. Hur eleverna lär sig exempelvis matematik är en 

komplex fråga som elever själva har svårt att besvara och eleverna kopplar inte sällan samman 

själva arbetet och handlingen med förmåga och lärande (Marton & Booth 2000, s. 79). Enligt 

Marton och Booth (2000, s. 83) förvärvas räknefärdigheter i tre steg: genom att först forma och 

räkna ut problem antingen med hjälp av föremål eller fingrar, i nästa steg använda 

räknestrategier utan föremål och i sista steget använda sig av huvudräkning med hjälp av 

automatiserade additions- och subtraktionstabellskunskaper. 
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Kritiska aspekter för utveckling av räknefärdigheter är förmågan att sinnligt erfara talens mängd 

och att kunna urskilja delarna och delarnas förhållanden inom helheten, vilket förenar 

aspekteten av ordningstal och grundtal (Marton & Booth 2000, s. 241). För framgångsrik 

undervisning måste lärare inta den lärandes perspektiv och visa en variation av 

beräkningsstrategier genom olika metoder och aktiviteter (Marton & Booth 2000, s. 229).  

Genom att synliggöra och visa alternativ av ett fenomens olika aspekter kan förståelse och 

erfarande av fenomenet växa. Ett exempel som Marton och Booth lyfter fram är förstaklassaren 

Jenny: 

 

Jenny förmår använda ordningstal i räkneramsa men saknar en numerisk innebörd i 

räkneorden som genom varierade övningar i olika sammanhang och konkretiserande 

hjälpmedel lär sig att förstå och se skillnader på ordningstal och grundtal. Övningarna 

byggs på Jennys förförståelse och kopplingar görs mellan Jennys erfarenheter och 

matematiska begrepp. Med hjälp av händer och tår och dockor görs Jenny medveten 

om att varje föremål har sitt separata namn men också ingår i en helhet och 

skillnaderna av talets två aspekter klarnar därmed (Marton & Booth 2000, s. 241- 

243).  

 

Denna möjlighet till variation och variationens dimensioner är något som lärare med fördel kan 

uppmärksamma i sin undervisning för att medvetengöra skillnader och likheter genom olika 

arrangemang. Lärande bygger alltid på någon form av förförståelse och kunskap (Marton & 

Booth 2000, s. 237- 238). Den kunskap och förförståelse vi bär med oss är ofta ofullständig 

men ska enligt författarna betraktas som en helhet som behöver kompletteras, eller för att 

använda författarnas metafor, ett frö ur vilket ”giltig kunskap kan växa” (Marton & Booth 2000 

s. 10).  Variation kan också upptäckas genom andra elevers erfarenheter av samma begrepp och 

dessa alternativa erfarenheter kan också fungera som en brygga till högre förståelse.  

 

2.2.1 Variation 

Begreppet variation förstås i denna studie som ett sätt att variera undervisningsmetoder och 

matematiska uttryck genom att bland annat variera möjliga representationsformer. McIntosh 

(2012, s. 144) menar att förmågan att översätta en matematisk idé i olika representationer är 

något som behöver synliggöras och tränas. Variation förstås också genom Marton och Booth 

(2000) teori som olika sätt att förklara subtraktionsbegreppet och synliggöra olika 

subraktionsstrategier.  
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2.2.2 Konkretisering  

Konkretisering är enligt Karlsson och Kilborn en metod ursprungen ur en didaktisk syn med 

fokus på tydligt matematiskt innehåll och arbetsformer. För att kunna abstrahera ett 

lektionsobjekt kan konkretisering fungera som en förklaring, förtydligande eller för att 

åskådliggöra det abstrakta. Elevers brist på erfarenheter i matematik behöver kompenseras med 

hjälp av metaforer och konkretiserade material. Konkretisering är inte knutet till materialet utan 

fokus läggs på de tankar och förståelse materialet och laborerandet skapar (Karlsson & Kilborn 

2015, s. 8-11). Konkretisering är endast nödvändigt då abstraktionsförmågan för en idé saknas. 

När abstraktionen är klar är den lika konkret som materialet man tidigare använt för att 

konkretisera (Karlsson & Kilborn 2015, s. 125-126). Abstraktion innebär att viktiga och 

relevanta egenskaper kan urskiljas i exempelvis ett begrepp. Inom subtraktionsbegreppet 

innebär abstraktion bland annat behärskande av olika typer av strategier. Ofta sker abstraktion 

med hjälp av konkretisering (Karlsson & Kilborn 2015, s. 12). För att abstraktion ska ha ägt 

rum i matematik ska kopplingar kunna göras mellan konkretiserande material eller metaforer 

och formella algoritmer och idén ska kunna omsättas i olika sammanhang och generaliseras i 

större talområden. Karlsson och Kilborn (2015, s. 153) ser möjligheter att underlätta elevens 

inlärning i matematiken med hjälp av välbetänkt variation och genom att synliggöra 

generaliserbara mönster. 

 

De båda ovanstående begreppen variation och konkretisering är nära besläktade och går ofta i 

varandra men har inte samma betydelse eftersom att de innebär att belysa ett objekt genom olika 

infallsvinklar. Båda dessa begrepp kan användas i matematiska samtal och fungera som 

hjälpmedel för att synliggöra beräkningsstrategier och begreppsförståelsen.  

 

2.2.3 Tanketavlor med olika representationsformer 

Tanketavlor är en aktivitet och ett didaktiskt hjälpmedel vars syfte är att öka elevens 

begreppsförståelse. I en tanketavla är uppgiften att ”uttrycka en given matematisk idé på olika 

sätt” (McIntosh 2012, s. 144). Olika representationsformer är användbara hjälpmedel för att 

öka begreppsförståelsen i matematik och visa variation. I den som McIntosh kallar den ”lilla” 

tanketavlan arbetar elever med att i fem fält antingen rita bilder passande symbolerna och 

beräkningen i symbolfältet (fält i mitten), använda ord i en berättelse som passar ihop med 

symbolerna eller förklara sin räknestrategi och till sist beskriva samband mellan de olika fälten 

(McIntosh 2012, s. 145).  
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2.2.4 Tallinjen 

Löwing definierar tallinjen som ”En linje på vilken man avbildar tal” (2008, s. 266). Genom 

tallinjen kan samtal öppnas för talets grannar (Löwing 2008, s. 234).  McIntosh (2012, s. 148) 

använder den tomma tallinjen som ett användbart hjälpmedel för att synliggöra olika typer av 

räknestrategier. Tallinjen förstås lättast i samband med uppgifter med mätning och Gudrun 

Malmer (2002 s. 129) menar vidare att till exempel termometern är en typ av tallinje som 

konkretiserar räkning med negativa tal. 

 

2.2.5 Laborativa verktyg 

Laborativa verktyg har i sig varierade inriktningar. Malmer (2002) förespråkar användning av 

fysiskt material som ett didaktiskt hjälpmedel för elever med inlärningssvårigheter, men menar 

också att materialet är bra för alla elever när abstraktionsnivån är hög. Malmer (2002, s. 94) 

menar att plockmaterial används för att sortera, klassificera och jämföra. Löwing (2008, s. 88-

89) använder en ”räknesticka” i sin bok Grundläggande aritmetik – Matematikdidaktik för 

lärare i syfte att konkretisera och öka förståelsen av subraktionsstrategier. 

 

2.2.6 Diagnostiska frågor 

McIntosh (2012, s. 149) menar att ett sätt och en hjälp att starta samtal kring exempelvis 

beräkningsstrategier är att inleda med frågan ”hur tänkte du?”. Genom denna fråga kan effektiva 

och mindre effektiva strategier göras synliga. Här öppnas också möjligheter för att visa 

variation och olika typer av sätt att komma fram till lösningar. Eleverna tränas också att sätta 

ord på sina tankar. Genom att använda frågor som öppnar för flera svar görs elevens tankar och 

resonemang till en värdefull resurs även för andra.  

 

2.3 Subtraktionsbegreppet 

Matematiskt definierad är subtraktion den inversa operationen till addition, vilket betyder att 

operationen går att vända på exempelvis ”5 + 3 = 8” och ”8 – 5 = 3”. Kiselman och Mouwitz 

menar att termen differens är användbart för att visa på skillnaden mellan två tal eller det som 

återstår när en delmängd tas bort från en helhet (Kiselman & Mouwitz, 2008, s. 26-27). I 

subtraktionen ”8 - 4  = 4” kallas i Sverige siffrorna 8 och 4 innan likamedstecknet för termer 

och siffran 4 efter likamedstecknet kallas för differens. I andra länder kallas den första termen 

för subtrahend och den andra för minuend (Löwing, 2008, s. 85, s. 104-105).  
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2.4 Grundläggande subtraktionsstrategier 

Enligt Löwing (2008) finns tre grundläggande subtraktionsstrategier.  Den första strategin 

innebär att minska eller ta bort och nedräkning. I subtraktionsexemplet ”8 – 5” så räknar man 

från termen 8 bakåt och ner i fem steg (Löwing 2008, s. 88). Den andra strategin är att 

komplettera och lägga till. I användning av denna strategi räknar man framåt. I föregående 

subtraktionsexempel ”8 – 5” utgår man i stället från termen 5 och räknar uppåt och fram till 

termen 8. Denna strategi bygger på den uppfattningen att subtraktion är inversen av addition 

(Löwing, s. 2008, s. 89). Den tredje strategin är att jämföra. Strategin illustreras enklast med 

hjälp av jämförelse mellan två olika föremåls längd där skillnaden mellan föremålen görs 

central och räknas ut (ibid.). Löwing (2008, s. 87 - 89) menar att kunskap om ett tals uppdelning 

i termer öppnar för flera tolkningar av samma matematiska uttryck och förståelse av sambanden 

mellan addition och subtraktion. 

 

2.5 Huvudräkning 

Löwing framhåller att all räkning involverar huvudräkning då vissa beräkningar görs i huvudet 

även vid skriftlig räkning. Huvudräkning kan underlättas, om eleven görs uppmärksam på 

siffrans inbördes värde och hur talet kan delas exempelvis i ental, tiotal och hundratal. Med 

hjälp av matematiska samtal kan eleven upptäcka och effektivisera sina beräkningsstrategier 

och genom detta minska belastningen på arbetsminnet. Löwing påstår att man behöver kunna 

behärska fler olika strategier för att räknas som god huvudräknare som brukar 

minnesbesparande strategier (Löwing 2008, s. 107-111). 

 

För att undersöka hur subtraktionsbegreppet diskuteras i undervisningen och hur eleven förstår 

begreppet så kommer jag att utgå från ovanstående teoretiska utgångspunkter och begrepp. 

Detta gör jag genom att granska undervisningsmoment ur både ett ämnesdidaktiskt och 

didaktiskt perspektiv och genom observationer och intervjuer med elever. När uppdraget för att 

undervisa tillfaller läraren så spelar lärarens egen förståelse och kunskap av och inom ämnet 

roll. Förståelsen av subtraktionsbegreppet synliggörs exempelvis i hur lektionsinnehållet bryts 

ner i undervisningen. Variationen av strategier och matematiska uttrycksätt i undervisningen 

görs också genom didaktiska val som synliggör begreppen och strategierna på olika sätt och 

spelar roll för elevens möjligheter att ta till sig lektionsinnehållet. Viktigt är också hur samband 

mellan addition och subtraktion förmedlas. Eftersom att skillnader finns i hur elever erfar ett 

objekt och att bakgrunden till elevers erfarenheter kan härledas ur undervisning är 
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variationsteorin och konceptet Subject Matter Knowledge intressant för att undersöka om 

elevers förståelse av subtraktionsbegreppet och beräkningsstrategier stämmer överens med 

undervisningen.  

 

3. Tidigare forskning 

Eva Thanheiser, Christine Browing, Meg Moss, Tad Watanabe och Gina Garza-Kling (2010) 

undersöker och beskriver i sin artikel Developing Mathematical Content Knowledge for 

Teaching Elementary School Mathematics på vilket sätt grundskollärarstudenters matematiska 

kunskaper utvecklas för att undervisa i matematikämnet, genom att analysera fyra stycken 

utbildningsscenarier i USA. De utgår från Hill, Balls och Shillings ramverk som inkluderar två 

delar; Pedagogical Content Knowledge och Subject Matter Knowledge.  I delen Subject Matter 

Knowledge ingår både specialiserad ämneskunskap och allmänna didaktiska kunskaper vilka 

anses höra ihop för en flexibelt anpassad undervisning, där matematiska idéer, begrepp och 

regler förklaras.  De framgångsfaktorer studien visar är då undervisningen utvecklar och bygger 

på tidigare kända förkunskaper och då utrymme ges för ett undersökande arbetssätt och 

variation synliggörs. Mina egna resultat från lektionsobservationerna jämför jag med 

forskningen gjord av Thanheiser, Browing, Moss, Watanabe och Garza-Kling.  

 

Joakim Samuelsson (2013) visar i sin undervisningsforskning och avhandling Den skicklige 

matematikläraren en alternativ bild av undervisningen i matematik, än den negativa som 

framförs i massmedia och forskningssammanhang. Genom en etnografisk studie har 

Samuelsson följt en högstadielärares undervisning i matematik. Undervisningen har ett 

återkommande mönster; en pendling mellan konkreta och abstrakta representationsformer 

(2013, s. 52). Hans resultat visar bland annat att effektivare strategier görs synliga genom samtal 

och frågor om lösningar. Genom samtal får läraren chans att individanpassa undervisningen 

och upptäcka kritiska drag, det krävs av läraren goda kunskaper i ämnet och förmåga att se 

utifrån elevens perspektiv (2013, s. 66-67). Joakim Samuelssons forskning är relevant till min 

egen studie då Samuelsson studerat hur praktisk påverkan i undervisningen och lärarens 

förståelse inom ämnet kan ge effekter på elevers kunskapsinhämtande och känsla för 

matematik. Jag jämför Samuelssons studie med mina egna resultat från lektionsobservationer 

där variationer av subtraktionsstrategier och förståelse av begreppet synliggörs med eller utan 

stöd av konkretiserande hjälpmedel. 
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Universitetslektor Angelika Kullberg (2010) diskuterar i sin avhandling, What is tauhgt and 

what is learned, hur och om lärarens undervisning färgas i elevernas kunskap. I Kullbergs 

avhandling ingår två studier gjorda i två skolor som arbetat med ett forskningsprojekt kallad 

learning studies, där lektionsobjekts kritiska drag identifieras. Kullberg observerar åtta 

matematiklärares undervisning i årskurserna 5, 6, 7 och 8 och jämför detta med sexton 

elevgruppers resultat från för- och eftertester. Kullberg ser att lärarens förmåga att lyfta 

lektionsobjektets alla kritiska drag som avgörande för elevens förståelse och lärande inom 

samma område. Exempel på kritiska drag i subtraktion är att det ska ses både som skillnad 

mellan tal och något man tar bort. Subtraktion kan också ses som skillnad mellan två tal på 

tallinjen. Tallinjen användes i studien för att åskådliggöra att talets värde ökar ju längre till 

höger man kommer på den. Kullbergs (2010, s. 178) resultat visar att lärare och elever också 

gemensamt bidar till möjligt lärande, elevfrågor ställda under lektionerna spelar en avgörande 

roll för vad som görs synligt. Resultaten från Kullberg visar också att elevers möjligheter till 

erfarande reflekteras i lärandet (Kullberg 2010, s. 177). Kullbergs avhandling är intressant att 

jämföra med mitt eget empiriska material då Kullberg liksom jag i min undersökning utgår från 

en variationsteoretisk ansats för att studera vilken effekt undervisningen har på elevens 

förståelse och räknande. Jag intresserar mig också liksom Kullberg för hur de kritiska dragen i 

lektionsobjekt hanteras i undervisningen, i mitt fall subtraktionsbegreppet. 

 

Christian Selter, Susanne Prediger, Marcus Nührenbörger och Stephan Hußmann (2011) har 

tillsammans intagit ett longitudinellt perspektiv för att undersöka och följa upp två modeller av 

subtraktion (ta bort och jämföra), och hur fokus läggs på subtraktionens inversa relation till 

addition. Detta gör författarna genom att jämföra empiriska forskningsresultat och metoder från 

det senaste seklet med start 1916 och fram till i dag. Resultaten visar att elever mer ofta 

använder strategin att ta bort och räkna ner även när strategin att komplettera och räkna upp är 

mer effektiv. Även strategin att jämföra används mer sällan. Anledningen till detta ser de är 

sociomatematiskt betingad. Både strategin att ta bort och räkna nedåt och strategin att jämföra 

används i skolan, dock ser författarna fördelar i strategin jämföra när elever räknar med negativa 

tal och menar att denna strategi borde vara den första att lära (ibid). Förståelsen av sambanden 

mellan addition och subtraktion och subtraktion som jämförelse kan spela en avgörande roll för 

förståelsen av algebra. I artikeln framkommer också att elever som börjat använda 

algoritmuppställning har svårigheter att förklara och sätta ord på hur de räknat ut uppgiften och 

se rimligheten i resultaten (ibid). Den tomma tallinjen är återkommande i ovanstående 

författares studie och fungerar som ett viktigt representationsverktyg för att förklara mentala 



16 

 

strategier och fungerar att visa båda ovanstående modeller. Forskningen gjord av Selter, 

Prediger, Nührenbörger och Hußmann används i min undersökning för att jämföra mina resultat 

av brukade strategier och hjälpmedel vid undervisningsmoment, observation och intervjuer. 

 

Cecilia Kilhamn (2011) beskriver i sin avhandling Making sense of negative numbers hur elever 

förstår och lär sig matematik. Hon har under en treårsperiod samlat material genom att 

observera matematikundervisningen, i en svensk skola i en klass med 21 elever, och intervjuat 

eleverna årligen i årskurs 6, 7 och 8. Huvudfrågan för studien är om elevernas taluppfattning 

förändras då talområdet utvidgas med negativa tal och hur metaforer spelar roll i 

undervisningen. Kilhamn (2011, s. 273, 276) upptäcker i samband med sin studie förutom 

brister i brukande av korrekt matematisk terminologi i klassrummet en avsaknad av tallinjen 

som mental struktur och att de tallinjer som används enbart ger en begränsad visuell bild av 

negativa tal. Kilhamn ser också att eleverna har svårigheter att använda tallinjen i sina 

resonemang och som ett mentalt redskap. Kilhamns slutsats är att fler metaforer och 

representationer behövs i undervisningen för att visa fler aspekter av lektionsobjektet, då 

Kilhamn anser att varje metafor är begränsad och hon ser även behov av jämförelse dem 

emellan (2011, s. 277). I min egen undersökning jämför jag Kilhamns resultat av metaforer och 

av tallinjen som didaktiskt hjälpmedel i samband med subtraktion. Lärarens och elevernas 

användning av matematisk terminologi, metaforer och av tallinjen i undervisningen jämför jag 

med Kilhamns forskning.  

 

4. Metod 

I nedanstående avsnitt följer en redogörelse för val av metod, urval av skola samt lärar- och 

elevinformanter. Vidare redogörs även studiens genomförande, avgränsningar och etiska 

aspekter. Avslutningsvis följer ett resonemang där studiens trovärdighet och generaliserbarhet 

diskuteras. 

 

I min undersökning har jag använt mig av det Lalander (2015, s. 100) kallar passiva 

observationer där jag som forskare hållit en relativt låg profil. Semistrukturerade intervjuer har 

använts för att skapa en känsla av frihet i samtalet, en form som Dahlen (2008, s. 34) definierar 

som intervjusamtal utan fast struktur. Intervjuerna har utgått från en intervjumall (se bilaga 4). 

I enlighet med Dalen (2008, s. 35-36) har intervjumallen baserats på de frågor och teman som 

undersökningen ämnar besvara. 
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En kvalitativ metod och en kvantitativ redovisning fungerar som utgångspunkt för att finna svar 

på mina frågeställningar hur subtraktionsbegreppet bryts ner i undervisningen. Genom en 

kvalitativ metod ges en kvalitativ empiri, vilket Ahrne och Svensson (2005, s. 10) menar kan 

bestå av intervjusamtal och observationsanteckningar. Då jag i min undersökning utgår från 

elevers yttrande och erfarenheter kategoriserar jag detta med Ahrne och Svenssons (ibid) 

beskrivning av kvalitativ metod. I observationerna och intervjuerna används också en 

kvantitativ metod genom att redovisa de mätbara resultaten i tabellform. 

 

Jag har använt mig av triangulering genom att jag gjort observationer och eleverna har fått chans 

att beskriva sina egna erfarenheter utifrån inspelat videomaterial. Enligt Svensson och Ahrne 

(2015, s. 25 – 26) innebär triangulering en ökad tillförlitlighet då samma fenomen fångas in och 

beskrivs med hjälp av olika metoder.  

 

4.1 Urval 

I undersökningens inledande skede uppsökte jag fyra skolor och rektorer i Mellansverige och 

presenterade min forskningsfråga och idé. Genom dessa möten fick jag möjlighet att ta min 

forskningsfråga vidare till klasslärare på aktuella skolor och dela ut min Deltagarblankett (se 

bilaga 1). När jag presenterade min undersökning för lärarna valde jag att tala om hur elevens 

beräkningsstrategier i subtraktion synliggörs mer generellt, för att främja ett naturligt agerande 

hos min kommande informant.  

 

Urvalet av informant utifrån de fyra deltagarblanketter jag fått in baserades på tre kriterier: hur 

länge läraren varit yrkessam inom yrket och vilken klass läraren undervisade i för tillfället. Det 

sista kriteriet var att läraren hade följt en och samma klass från årskurs 1. Syftet med kriterierna 

var att hitta en lärare som arbetat en tid i yrket och som känner sig trygg i sin lärarroll. En lärare 

som också har arbetat med samma elever ett antal år där elevernas kunnande skulle kunna vara 

effekter av undervisningen. Valet av informant blev en kvinnlig klasslärare som vid 

undersökningstillfället, hösten 2016, arbetade i årskurs 3. Denna lärare hade då varit yrkessam 

inom yrket i cirka 10 år och följt klassen från årskurs 1. En annan anledning som avgjorde valet 

av lärare för studien var för att läraren anses skicklig av skolledningen att undervisa och möta 

elevers varierade behov och har rollen att leda fortutbildning inom området på sin arbetsplats. 

Anledningen varför undersökningen valdes att utföras i årkurs 3, är för att elever i denna årskurs 

förväntas kunna visa sina färdigheter efter att ha arbetat med flertalet olika subraktionsstrategier 
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och fått flera möjligheter i olika typ av aktiviteter att praktisera dessa. I klassen delade 

klassläraren ut blanketten Samtyckesblankett till vårdnadshavare (se bilaga 2) till samtliga 

elever. Urval av informanter att intervjua och filma gjordes utifrån de 14 blanketter jag fått in 

och närvaron av dessa elever påverkade valet av informanter vid de aktuella observation- och 

intervjutillfällena.  

 

4.2 Genomförande 

Jag har utfört fyra klassrumsobservationer gjorda i samma klass, årskurs 3, ledda av en och 

samma lärare. Observationerna har gjorts under matematikundervisning där 

subtraktionsbegreppet och huvudräkningsstrategier var i fokus. I klassen har tio elever 

intervjuats, fyra i par och sex fördelat i två grupper på tre personer, sammanlagt har jag därmed 

utfört fyra elevintervjuer. 

 

Undersökningens tillvägagångssätt var först observationer därefter intervjuer. Anledningen till 

detta var för att ge eleverna möjlighet att förklara sina tankar utifrån inspelat videomaterial, 

som gjorts i samband med observationerna. Det gav även möjlighet att upptäcka om lärarens 

diskussion kring subtraktionsbegreppet och åskådliggörande av strategier som visats i samband 

med undervisningen spelar roll för elevens förståelse av begreppet.  

 

Jag valde att ge eleverna uppgifter i samband med intervjuerna som liknade de uppgifter 

eleverna arbetat med tidigare under observationerna för att öka mina möjligheter att följa 

elevernas tankar och resonemang (se bilaga 4). Anledningen till varför uppgifterna upprepades 

i intervjuerna var för att de skulle fungera som ett komplement till observationerna. Ulla 

Eriksson–Zetterqvist och Göran Ahrne (2015, s. 53) menar att intervjuer och observationer 

endast ger en begränsad bild men att de tillsammans kan ge ett bredare perspektiv.  Eriksson- 

Zetterqvist och Ahrne (2015, s. 37) refererar till Hawthornestudiens fem regler och i själva 

intervjusituationen har jag använt delar av dessa regler genom att ge informanterna tid för 

eftertanke, undvika att avbryta och ge råd samt heller inte argumenterat med den som talar. 

 

För att få med informanternas egna ord har ljudinspelning används vid alla intervjuer, då Dahlen 

(2008, s. 33) menar att detta är särskilt viktigt vid kvalitativa undersökningar. Genom 

transkribering av ljudinspelningarna bekantade jag mig med materialet, en process som Dahlen 

finner viktig (2008, s. 69).  
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Vid observationstillfällena satt eleverna samlade på en matta framför tavlan och observatören 

satt strax bakom eleverna vid ett bord och förde anteckningar med stöd av observationsschemat 

(se bilaga 3). I elevernas egna arbetsmoment rörde jag mig runt i rummet och filmade 

arbetsprocessen. Efter observationernas slut kompletterades och renskrevs kortfattade notiser 

och sekvenser ur videoinspelning.  

 

Efter en inledande lektionsgenomgång och när instruktioner för elevernas fortsatta individuella 

arbete givits har videoinspelning används. Videoinspelning har enbart använts på de elever där 

vårdnadshavare lämnat medgivande för detta (se bilaga 2). Syftet med videoinspelning var att 

fånga diskussionerna kring uppgifterna och att inspelningen skulle fungera som stöd för samtal 

vid senare intervju. Varför jag valde att inte spela in den inledande delen av lektionen var för 

att försöka skapa en så naturlig miljö som möjligt, där lärare och elever kände sig bekväma och 

för att jag såg svårigheter att placera utrustningen strategiskt för att urskilja och fånga rösterna 

i klassrummet. 

 

Intervjuerna genomfördes med de informanter som observerades i ett för klassrummet 

angränsande rum där elever och intervjuare fick sitta ostört. Intervjun delades upp på så sätt att 

frågor ställdes till paret eller gruppen, men jag valde att ta enskilda samtal med en elev i taget 

om deras lösningar och strategier kring uppgifterna. Detta val gjorde jag för att undvika att 

eleverna påverkas av varandra. Videosekvenser från observationerna fungerade sedan som stöd 

i samtalet i fråga 6 (se bilaga 4). Trots att intervjuerna gjordes i par eller grupp valde jag att 

rikta frågorna till den enskilda eleven och inleda med exempelvis ”vad tycker du…”, för att 

undvika gruppåverkan (se bilaga 4). 

 

4.3 Avgränsningar  

I observationerna och intervjuerna framgick att eleverna använder algoritmuppställning när 

talområdet blev tresiffrigt. Detta är dock något jag ej valt att fokusera i denna studie. 

Anledningen till detta var för att jag valt att fokusera grundläggande huvudräkningsstrategier 

som är fundamental i matematiken. Jag valde även bort att analysera och diskutera vad som 

menas med problem och problemlösning och olika personers uppfattning av detta. För att 

avgöra om uppgifterna kan kallas problem så skulle en analys ha behövts för att avgöra om 

eleverna i detta fall saknade färdiga lösningsmetoder innan de började lösa uppgiften, men detta 

var inte undersökningens huvudsakliga intresse. Genusaspekten har heller inte varit min 
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ambition att undersöka och därför har resultaten av elevernas beräkningsstrategier och 

jämförelsen pojke, flicka valts bort.  Detta på grund av att studien baserats på en normalsvensk 

skolklass där en blandning av pojkar och flickor anses vara en självklarhet.  

 

4.4 Etiska aspekter 

Jag har följt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets-, och nyttjandekrav och varit noga med information till studiens informanter 

om principernas innebörd (se bilaga 1 och 2). I de fall namn används i resultatredovisningen är 

de fingerade. 

 

4.5 Trovärdighet och generaliserbarhet 

För att undvika att undervisningen och agerande från lärare och elever utifrån mitt val av öppen 

observation skulle iscensättas och påverkas och ge en vad Philip Lalander (2015, s. 100) kallar 

forskareffekt valde jag bort explicit information om undersökningsfrågan. Öppen observation 

är enligt Lalander (2015, s. 99) en observation som görs efter att forskaren har informerat 

informanterna om studien syfte och frågeställning. Ambitionen med intervjufrågorna är att få 

svar på hur elever erfar subtraktionsbegreppet genom konkreta och icke ledande frågor. 

Intervjufrågorna har också anpassats efter elevernas språkliga nivå. Klimatet mellan mig och 

elevinformanterna kändes avspänt men jag kan inte bortse från att min roll som vuxen och 

eleverna som barn kan ha skapat en hierarkisk relation. Viktigt var därför i intervju- och 

observation situation att visa eleverna intresse, nyfikenhet och respekt för att undvika att 

eleverna kände förväntningar på specifikt agerande och givna svar. Monica Dahlen (2011, s. 

45) menar att detta är nödvändiga förutsättningar för att av barn i intervjusituationer få ärliga 

svar. Dock går tillförlitligheten till exempel på elevernas svar på fråga 4 i intervjumallen (bilaga 

4: ”Hur kan du beskriva begreppet subtraktion? Vad är subtraktion för dig?”) att ifrågasätta, då 

de kan ha påverkats av varandras svar. Svaret på denna fråga synliggjordes bättre i elevernas 

ord och handlingar i samband med uträknandet av uppgifterna. 

 

Jag valde att filma trots att Synneve Dahlin - Ivanoff (2015, s. 91) varnar för att videoinspelning 

kan hämma gruppens interaktion. Detta uppfattar jag inte haft en större betydelse för elevernas 

agerande i denna studie, då videoinspelning i klassen är ett återkommande inslag och ofta 

fungerar som hjälpmedel för återkoppling. De elever vars vårdnadshavare hade samtyckt om 

filmning är de som medverkat i videoinspelningarna (se bilaga 2). 
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Svensson och Ahrne (2015, s. 27) menar att generaliserbarheten visas bland annat genom att 

resultaten går att jämföra med andra liknande studier. Studien är relativt liten för att dra en 

absolut generaliserbar slutsats då den endast är gjord på tio elever under fyra tillfällen. Dock 

ska nämnas att denna studie kan ge en indikation på yngre elevernas subtraktionsförståelse. 

 

5. Analysmodell  

Jag har valt att analysera och koda mitt material utifrån tre analysverktyg: begreppsförståelse i 

subtraktion, grundläggande subtraktionsstrategier och hjälpmedel. Dessa utgår ifrån 

variationsteorin, Subject Matter Knowledge, konkretisering och variation. Då variation och 

konkretisering många gånger går hand i hand så ingår ofta båda dessa begrepp tillsammans med 

dessa verktyg, då de belyser subtraktionsbegreppet och beräkningsstrategier genom olika 

infallsvinklar. Syftet med dessa analysverktyg är att fånga både innehållsliga aspekter i 

undervisningen och elevers förståelse av subtraktionsbegreppet och beräkningsstrategier utifrån 

handlingar och ord. Definitionen av analysverktygen utarbetar jag med hjälp av andras 

diskussioner och definitioner inom samma område. De analytiska verktygen presenteras och 

redogörs kortfattat här nedan. Elevsvar från elevintervjuer som faller utanför modellens ram 

väljer jag bort att redovisa i detta arbete. En översikt över de analytiska kategorierna ges i tabell 

1-6 i resultatavsnittet. 

 

5.1 Begreppsförståelse i subtraktion 
 

I denna studie avses undersöka hur begreppet subtraktion förklaras i undervisningsmomentet. 

När det gäller elevernas begreppsförståelse analyseras hur eleverna förklarar och använder 

begreppet subtraktion i observationer och intervjuer i relation till undervisningen. Jag tar hjälp 

av Ma (1999) för att analysera hur subtraktionsbegreppet diskuteras och bryts ned och Kiselman 

och Mouwitz (2008) definition av begreppet. Jag analyserar även efter Marton och Booth 

(2000) syn på subtraktion och tillhörande kritiska aspekter i förståelsen mellan delar och helhet.  

 

5.2 Grundläggande subtraktionsstrategier 

Materialet analyseras efter Löwings (2008, s. 88-89) grundläggande subraktionsstrategier: ta 

bort, komplettera och jämföra. Dessa strategier görs synliga och diskuteras i observationer 

och intervjuer. 
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5.3 Hjälpmedel  

Hjälpmedel kan användas både för att öka eller visa förståelse. McIntosh (2012, s. 148) 

använder den tomma tallinjen för att förklara och förtydliga olika typer av räknestrategier. 

Förståelsen ökar också genom flera representationsformer i tanketavlan (McIntosh 2012, s. 144- 

145). Malmer (2002) föredrar att översätta matematikens abstrakta språk med hjälp av 

laborativt material. Karlsson och Kilborn (2015) använder begreppet konkretisering för att 

åskådliggöra den abstrakta matematiken och i det vidgade begreppet figurerar både bildspråk, 

tallinjer och en del fysiska laborativa hjälpmedel. I denna studie kategoriseras dessa som 

hjälpmedel och kan vara både metaforer, liknelser, diagnostiska frågor och fysiskt material. I 

min undersökning analyserar jag vilka hjälpmedel som används i undervisningsmomenten, i 

observationerna och i intervjusamtal med eleverna och om det föreligger skillnader mellan 

dessa.  Jag kommer i min undersökning analysera om diagnostiska frågor används för att öppna 

för variation och synliggörande av elevers beräkningsstrategier, och om dessa frågor även gör 

elevens begreppsförståelse synlig. 

 

5.4 Komplikationer 

Definitionen av subtraktionsbegreppet och subtraktionsstrategier överlappar och hör i hop då 

subtraktionsstrategier avspeglar subtraktion.  Detta kommer att synas i min analys trots att jag 

försökt hålla dem isär.  

 

6. Resultat från lektionsobservationer  

Här nedan följer resultat från klassrumsobservationerna som indelas i rubrikerna Lektion 1, 2, 

och 3. Under varje rubrik beskrivs lektionerna efter indelningen: inledning, elevarbete och 

avslutande del. Ett urval av uttalen från lärare och elever presenteras utifrån studiens 

observationsschema (se bilaga 3). Därefter följer en sammanställning av samtliga observationer 

gjorda under lektion och valda delar redovisas i form av tabell under en egen rubrik.  

 

6.1 Lektion 1  

Lektion 1 var fördelad i två sekvenser: inledande del på 45 minuter med avbrott för rast och 

därefter arbete med uppgifter i par som avslutades med gemensamt samtal (cirka 40 minuter).  

 

Lektionen börjar när eleverna sitter samlade på mattan framför tavlan. Lektionens mål och syfte 

beskrivs utifrån arbete i par med en problemlösningsuppgift, öka elevernas förmåga att lösa 

uttryck med öppen utsaga i subtraktion. Läraren beskriver för eleverna att hon identifierat öppna 
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utsagor i subtraktion som en svårighet i samband med tidigare diagnostiska tester. Eleverna ska 

göra en räknehändelse, rita en bild och förklara sin strategi för att lösa uppgiften på ett papper 

med fyra olika fält, aktiviteten kallas ”fyrfältare”. Läraren repeterar olika typer av 

räknestrategier genom att själv visa olika typer av strategier på tavlan och genom att ställa frågor 

till eleverna om vilka strategier som används vid huvudräkning. Exempel på strategier är räkna 

bakåt och framåt med eller utan användning av uppdelning av tal i termer och förkunskaper 

som tiokamraterna. En elev beskriver hur den använder hundrarutan som hjälpmedel för att 

räkna uppgifter i addition och subtraktion och refererar till klassens aktuella lärobok i 

matematik. Hur man med hjälp av positionssystemet flyttar antingen ner eller upp i de skilda 

räknesätten markeras med ritade pilar på tavlan i genomgången. När ord som plus och minus 

används i samtalet översätts orden till addition och subtraktion. 

 

En elev menar att hen använder algoritmuppställning som strategi för att räkna ut tal i huvudet 

och läraren nedtecknar elevens strategi med ett exempel på tavlan, där eleven får hjälp då 

problem uppstår att reda ut skillnaden mellan ental och tiotal. Att strategin att ta bort och räkna 

ner är en strategi knutet till räknesättet subtraktion visas genom följande dialog mellan lärare 

och eleven Nina, se exempel 1.  

 

Exempel 1: Lärarens beskrivning av strategin att räkna ner hör samman med räknesättet 

subtraktion. 

 

Läraren: Är det någon som har en strategi som bara gäller för subtraktion? En ren 

subtraktionsstrategi?  

Nina: När man räknar nedåt? 

Läraren: Precis! Till exempel om man har 13 kronor och köper en godisbit för 5 kronor 

så vill man veta hur mycket pengar man har kvar. Då tar man först bort 3 kronor och 

är nere på 10 kronor. Då har man kvar att ta bort två kronor. Då tar man 10 kronor 

minus 2 kronor och kvar blir 8 kronor. 

 

Efter genomgången får eleverna uppgiften att arbeta i par utifrån uppgiften ”11 - __ = 9” och 

göra en räknehändelse, rita en bild och beskriva med ord vilken strategi de använde när de 

räknade ut uppgiften i en ”fyrfältare”. 

 

I observationen av eleverna i deras eget arbeta synliggjordes svårigheter att förklara och sätta 

ord på den strategi som användes för att lösa uppgiften. Två elever, Tilda och Nils använde sig 
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av addition i uppgiften och räknade uppåt, men lämnade fältet där de skulle förklara sin strategi 

tom. Ett annat par hade ambitionen att lösa uppgiften med hjälp av algoritmuppställning och 

fick resultatet 11. Paret ifrågasatte rimligheten i resultatet och ändrade därefter strategi till att 

hoppa två hopp bakåt på en ritad tallinje och svarade i stället 2.  

 

Lektionen avslutas med en gemensam genomgång av olika exempel på lösningar. Flera elever 

beskriver en räknehändelse och en bild som överensstämmer med uppgiften ”11 – 2 =  ” . Godis 

finns med i flera räknehändelser och bilder där någon tar godis och andra delar med sig. En 

korrekt elevtolkning av uttrycket fungerar som facit och jämförs med andras exempel. När Tilda 

och Nils får frågan om vilka strategier de använt och hur de tänkte när de räknade beskriver de 

strategin att räkna nedåt med hjälp av tallinjen. Elevernas olika uträkningar åskådliggörs på 

tavlan och hopp både framåt och bakåt i strategierna ta bort och komplettera, visas med hjälp 

av en ritad tallinje och penna. En elev säger att hen har automatiserat sin kunskap att ”9 + 2 = 

11” och att hen använder subtraktion för att kontrollera svarets riktighet. Läraren illustrerar och 

visar med hjälp av tallinjen en uträkning framåt och poängterar att skillnaden mellan talen är 

det centrala, se exempel 2. 

 

Exempel 2: Lärarens beskrivning av elevens erfarande av sambandet mellan räknesätten och 

synliggörande av skillnaden, differensen mellan talen. 

 

Du vände på det och jag visar med hjälp av två hopp fram på tallinjen. Du visste att 

du skulle komma fram till något med summan 11, du räknade ”9 + __= 11”. 

Differensen är 9 mellan 11 och det okända talet i uttrycket ”11 - __= 9”. I en 

subtraktion tar man reda på skillnaden, differensen mellan två tal. 

 

Lektionen avslutas med ett annat exempel med öppen subrataktionsutsaga och frågan om vilken 

term som saknas i uttrycket ”12 - __ = 8”. Fyra! Utropar flera elever.  

 

6.2 Lektion 2  

Lektion 2 var cirka 50 minuter inklusive inledning, genomgång, elevarbete med uppgifter och 

avslutande gemensamt samtal. Lektionen började med gemensam genomgång med eleverna 

placerade på mattan och läraren framför tavlan. Lektionens mål och syfte beskrivs som arbete 

i par med att lösa subtraktionsuppgifter i ett utökat talområde. Uppgiften liknar den föregående 

lektionen (se lektion 1) där eleverna i fyra fält ska skriva en räknehändelse, rita en bild och 
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förklara sina strategier för ett visst uttryck. Eleverna får frågan hur de tänker ett matematiskt 

uttryck då man vill ta reda på skillnaden mellan två personers längd, en på 170 centimeter och 

den andra på 143 centimeter. Fyra förslag ges, alla med öppna utsagor. Därefter diskuteras 

begreppet skillnad med hjälp av jämförelse mellan två olika långa streckgubbar. Vid en vertikal 

linje görs en markering vid 170 och en annan markering vid 143, skillnaden mellan gubbarnas 

längd åskådliggörs. Läraren vänder därefter på den vertikala tallinjen och gör den horisontell 

och visar samma sak och hur skillnaden kan räknas ut med hjälp av att hopp fram på tallinjen, 

först från 140 till 150 i ett hopp med sju enheter på tallinjen, sedan från 150 till 170 i ett stort 

hopp innehållande tjugo enheter. Uträkningen förklaras också gå att göra bakåt och räkna ner i 

stället för upp och framåt. 

 

I observationen där elever i par arbetar med subtraktionsuppgiften ”150 – 138 = ” så uttrycker 

eleverna Nina och Tilda en frustration, se exempel 3. 

 

Exempel 3: Ninas och Tildas beskrivning av att räkna uppgiften ”150 – 138 =” 

 

Nina: Det går inte det här talet! Hur ska man veta om svaret är rätt? 

Tilda: Man kan inte rita så här många karameller på ett papper! 

 

I lektionens avslutande del samlades eleverna återigen på mattan framför tavlan för att redovisa 

och diskutera olika strategier. Genom frågorna ”hur tänkte ni?” och ”hur kom ni fram till just 

det svaret?” ger eleverna olika förslag på lösningsexempel som innehåller talsortsräkning och 

vissa algoritmuppställningar. Läraren använder tallinjen som hjälpmedel för att åskådliggöra 

hopp fram och räknar samtidigt uppåt och hopp bak och räknar då ner. Flera elever har vänt på 

uttrycket och arbetat med addition och förkunskaperna tiokompisar. Lektionen avslutas med 

påståendet att det som räknas ut är skillnaden mellan talen, oavsett om additions- eller 

subtraktionsräknesätt används.  

 

6.3 Lektion 3  

Lektion 3 var cirka 60 minuter lång inklusive inledning med genomgång av exempel, elevarbete 

i par med uppgifter och avslutande gemensamt samtal. Lektionen inleds med beskrivning av 

lektionens mål och syfte som är att arbeta med problemlösning i textuppgifter. På tavlan visas 

exempel på lösningar på följande textuppgift: Peter är 12 år, Stina är 7 år. Hur många år äldre 

är Peter än Stina? Varierade uttryckssätt används: ”12 – 7 = 5”, ”7 + __ = 12”, ”12 - __ = 7” 
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och sist ” ___  + 7 = 12”. Dessa olika uttrycksätt visualiseras genom att läraren ritar hopp med 

pennan och hoppar fram och räknar uppåt på en tallinje och därefter även hoppar bak och räknar 

ner. Eleverna turas om att svara och fylla i den tomma platsen i operationen.  

 

Eleverna fick sedan uppdraget i par att lösa textuppgiften: Ville och Anna är 12 år tillsammans. 

Hur många år är de tillsammans om 4 år? Under texten ges direktivet att också rita och förklara 

med ord sin lösning till uppgiften. 

 

Under observationerna i pararbetet kontrollerar Egon om svaret stämmer genom att läsa 

uppgiften igen, Petra kontrollerar genom att jämföra skillnaden med hjälp av addition, se 

exempel 4. 

 

Exempel 4: Egons och Petras metoder för att kontrollera svarets riktighet. 

 

Egon: Vi läser uppgiften igen!  

Petra: Vi kontrollerar genom att ta ”12 + 4 = 16” och mellan 12 och 16 är det 4 hopp 

 

I den avslutande genomgången i helklass så skrivs och visas elevernas olika lösningar och 

strategier upp på tavlan. De lösningar som synliggörs innehåller alla addition och de flesta även 

division. Tallinjen fungerar i genomgången som ett hjälpmedel för att visa hur beräkningen kan 

göras upp och framåt. Lektionen avslutas med att läraren beskriver och visar med hjälp av 

algoritmuppställning att addition går att använda för att kontrollera svaret i en subtraktion och 

vise versa, se exempel 5. 

 

Exempel 5: Lärarens beskrivning av samband mellan addition och subtraktion. 

 

Det är det som är speciellt med addition och subtraktion, de är varandras 

kontrollanter, de hänger ihop! 

 

Vokabulär som används i samband med uträkningen med tiotalsövergång i 

algoritmuppställning är växla och låna från tiotalen.  
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6.4 Sammanfattning av samtliga lektionsobservationer 

I nedanstående tabell 1 går att utläsa vilka hjälpmedel som användes av läraren för att bryta ner 

begreppet subtraktion och vilka strategier läraren lyfte i samband med begreppet och hur 

frekvent dessa används. Tabellen visar också antalet diagnostiska frågor.  Tabellen visar också 

en frekvens av elevens förståelse av subtraktionsbegreppet och vilka hjälpmedel och strategier 

eleven själv använder vid lektion. Aktiviteten där olika representationsformer synliggjordes i 

en ”fyrfältare” tas inte med i tabellen eftersom att resultaten mellan lärare och elev inte är 

intressant att jämföra. De representationsformer som synliggjordes i ”fyrfältaren” och under 

lektionerna i övrigt var bilder, skriftliga räknehändelser och symbolspråk. Mer om det som inte 

redovisas i tabell 1 och anledningen till varför de diagnostiska frågorna presenteras i tabellen 

diskuteras senare under rubriken Resultatanalys av lektionsobservationerna och diskussion. 

 

Tabell 1: Antalet och typen av hjälpmedel och antalet och typen av strategi samt antalet och 

typ av begreppsförståelse subtraktion som differens och/eller inversen av addition. 

Tabell 1 Lärare                                       Elev 

Diagnostiska frågor som hjälpmedel 21 0 

Tallinje som hjälpmedel 8 5 

Subtraktionsstrategi; jämföra  2 0 

Subtraktionsstrategi; ta bort 5 5 

Subtraktionsstrategi: komplettera 6 7 

Diskuterar begreppet subtraktion som 

differens  

4 0 

Diskuterar begreppet subtraktion som 

additionens invers 

2 3 

 

Utifrån tabell 1 kan man utläsa att flera diagnostiska frågor används i undervisningen. Både 

lärare och elever använder tallinjen som hjälpmedel för att åskådliggöra subtraktionsbegreppet 

och subtraktionsstrategier, dock använder läraren den mer frekvent. Bara läraren använder 

strategin jämföra och diskuterar subtraktion som differens. Strategin att ta bort och räkna ner 

använder lärare och elever lika frekvent. Elever använder strategin komplettera oftare än att 

läraren synliggör denna strategi. Samma gäller begreppet subtraktion som additions invers. 

 



28 

 

8. Resultat av intervjuer 

Utifrån samtliga elevpars- och elevgruppsintervjuer redovisas nedan de subtraktionsstrategier 

och hjälpmedel eleverna använder för att åskådliggöra sina tankar vid uträkning av uppgifterna 

i intervjumall (se bilaga 4). Resultaten kommer att presenteras med varje räkneuppgift för sig i 

tabell 2-5. I samband med att räkneuppgifterna presenteras och diskuteras visas också ett urval 

av citat från intervjuerna. Svar på elevernas uppfattning av subtraktionsbegreppet görs också 

synliga i tabell 6. Vilka representationsformer och hjälpmedel eleverna föredrar och erbjuds i 

undervisningen presenteras senare i samma avsnitt i löpande text. Samma gäller även svaren på 

frågan var och hur eleven lärts sig räkna med subtraktion. Avsnittet avslutas med en 

sammanställning av tabell 2-5, i tabell 7. 

 

Uppgift 1: 12 - __ = 8  

 

Två elever jämför talet 12 med talet 8 och ser med hjälp av två linjaler skillnaden dem emellan. 

En elev räknar ner från med början av talet 11 och hoppar åtta hopp på en ritad tallinje. Två 

elever utgår från den förkunskapen om additionens invers på subtraktion och räknar framåt 

genom att använda strategin att komplettera. Två elever svarar att de inte kan förklara då de 

menar har automatiserat kunskapen. 

 

Tabell 2: Antalet och typen av hjälpmedel samt antalet och typen av strategi. 

Tabell 2 Uppgift: 1 

Tallinje som hjälpmedel 3 

Plockmaterial 0 

Subtraktionsstrategi; jämföra 2 

Subtraktionsstrategi; ta bort 1 

Subtraktionsstrategi: komplettera 5 

 

 

Uppgift 2: 17 – 8 = 

 

Tilda frågar efter plockmaterial för att lösa uppgiften och lägger därefter ut 17 enheter och tar 

därefter bort åtta enheter och svarar 9. Petra använder tallinjen men känner sig osäker på svarets 

korrekthet. Hon räknar då om upprepade gånger och startar nedräkningen när hon sätter fingret 

på talet 17. Nina som sitter i samma rum under intervjun rättar Petra, se exempel 6. 



29 

 

Exempel 6: Ninas kommentar till Petra. 

 

Du börjar ju räkna redan på sjutton! Du ska ju räkna hoppen! 

 

I tre av övriga svar som inte redovisats i tabellen använder eleverna förkunskaperna av talets 

grannar, genom att lägga till 1 till 17 så får man i stället ”18 – 8= 10”. Därefter tas 1 bort från 

10 och får resultatet 9.  

 

 

Tabell 3: Antalet och typen av hjälpmedel samt antalet och typen av strategi. 

Tabell 3 Uppgift: 2 

Tallinje som hjälpmedel 1 

Plockmaterial 1 

Subtraktionsstrategi; jämföra 0 

Subtraktionsstrategi; ta bort 6 

Subtraktionsstrategi: komplettera 1 

 

 

Uppgift 3: 12 – 4 = 

 

En elev använder strategin att räkna ner med hjälp av hopp på tallinjen. Två elever ser 

sambandet mellan uppgift ”12 - __ = 8” och ”12 – 4 =  ”, varav den ena därefter använder 

strategin att komplettera och den andra vars svar inte redovisas i tabellen hänvisar till 

ovanstående uppgift 1. Sex elever totalt använder strategin att komplettera i denna uppgift, tre 

elever använder strategin ta bort och räknar ner.  

 

Tabell 4: Antalet och typen av hjälpmedel samt antalet och typen av strategi. 

Tabell 4 Uppgift: 3  

Tallinje som hjälpmedel 1 

Plockmaterial 0 

Subtraktionsstrategi; jämföra 0 

Subtraktionsstrategi; ta bort 3 

Subtraktionsstrategi: komplettera 6 
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Uppgift 4: 140 – 128 = 

 

En elev använder tallinjen som hjälpmedel i samband med uppgiften för att räkna ner med åtta 

hopp från talet 20 efter att först ha talsortsräknat ner hundratal och tiotal för sig. Talsortsräkning 

med hjälp av nedtecknade mellanled på papper är vad samtliga elever använder som klarat 

uppgiften. I uppgift 4 svarar tre elever fel och två elever ger också upp att försöka lösa 

densamma. Fyra av dessa elever som svarar fel eller ger upp har använt sig av 

algoritmuppställningar eller försökt lösa uträkningen utan stöd av hjälpmedel och gjort 

talsortsräkning i huvudet. Tilda som använder plockmaterial för att räkna i uppgift 2 uttrycker 

frustration och önskar hjälpmedel i samband med uträkning av uppgiften, se exempel 7. 

 

Exempel 7: Tildas reaktion över uppgift 4 och önskemål om hjälpmedel. 

 

Oj, jag måste ha pluppar att räkna med! Annars måste jag ha en tallinje som är från 

140 och nedåt. Det går inte!  

 

Nils som utan hjälpmedel svarar att återstoden av ”40 – 20”, är 20, fortsätter sedan med att 

addera 20 med 8 och svarar 28. Nils tvekar därefter och ändrar sig sedan till att svara 18, se 

exempel 8. 

 

Exempel 8: Nils uträkning av uppgift 4. 

 

Jag tänker att fyrtio minus tjugo är tjugo och kvar är åtta, då blir det tjugoåtta. Nej, 

det kan inte stämma, arton, det bli arton! 

 

 

Tabell 5: Antalet och typen av hjälpmedel samt antalet och typen av strategi. 

Tabell 5 Uppgift: 4 

Tallinje som hjälpmedel 1 

Plockmaterial 0 

Subtraktionsstrategi; jämföra 0 

Subtraktionsstrategi; ta bort 3 

Subtraktionsstrategi: komplettera 2 

 

 



31 

 

Utifrån tabell 6 kan man utläsa att tre elever på frågan vad subtraktion innebär, ser subtraktion 

som differens eller skillnad mellan tal. Tre elever ser sambandet mellan addition och 

subtraktion, att uttryckssätten går att skifta, vilket också framgår i samband med tidigare 

presenterade tabeller (se tabell 2 och 4). Det som inte framkommer av tabellen men värt att 

nämna är att samtliga tio elever kopplar subtraktionsbegreppet med strategin ta bort och minska. 

 

Tabell 6: Begreppsförståelse subtraktion som differens och/eller inversen av addition  

Tabell 6  

Diskuterar begreppet subtraktion som 

differens  

3 

Diskuterar begreppet subtraktion som 

additionens invers 

3 

 

 

På frågan om hur eleven helst väljer att visa hur den räknar så beskriver eleverna symbolspråk, 

bilder, muntligt berättande, tallinjen, plockmaterial och uppställning som önskvärda 

representationsformer och hjälpmedel för att synliggöra sina tankar och lösningar. De beskriver 

att de hjälpmedel som erbjuds dem är detsamma. Videosekvenser ifrån observationerna 

fungerade som stöd i samtalet i denna fråga för att ge eleverna konkreta exempel på 

representationsformer och hjälpmedel i praktiskt bruk. Petra beskriver med hjälp av en 

videosekvens att hon använder tallinjen som hjälpmedel, se exempel 6. 

 

Exempel 6: Petras erfarande av sitt bruk av tallinjen som hjälpmedel 

 

Ja, tallinjen! Den är bra att hoppa framåt och nedåt på för att räkna och visa hur man 

tänker. 

 

Videosekvensen som visar Tildas och Nils uträkning med addition och uppräkning i det egna 

arbetsmomentet kring uppgift ”11- __ = 9” i lektion 1 var användbar och öppnade möjligheter 

för att fråga varför de svarade att de använt nedräkning i diskussionen vid lektionens avslutande 

del. De kunde dock inte förklara varför de svarade annorlunda mot det de själva praktiserade.  

 

Samtliga tio elever beskriver att de lär sig räkna med subtraktion i skolan. Åtta elever beskriver 

även att hemmet fungerar som en plats för lärande.  
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Tabell 7: Sammanfattande tabell över antalet och typen av hjälpmedel samt antalet och typen  

av strategi. 

Tabell 7 Uppgift 1 Uppgift 2 Uppgift 3 Uppgift 4 Totalt 

Tallinje som hjälpmedel 3 1 1 1 5 

Plockmaterial 0 1 0 0 1 

Subtraktionsstrategi; jämföra 2 0 0 0 2 

Subtraktionsstrategi; ta bort 1 6 3 3 13 

Subtraktionsstrategi: 

komplettera 

5 1 6 2 14 

 

Utifrån tabell 7 kan man utläsa att strategin komplettera och ta bort används mest frekvent och 

relativt lika vid uträkning av uppgifterna. Strategin jämföra används i relativt liten utsträckning. 

Tallinjen var det hjälpmedel som eleverna använde för att räkna och synliggöra lösningarna. 

Plockmaterial användes av en elev vid ett tillfälle.  

 

9. Resultatanalys och diskussion av lektionsobservationerna 

I följande avsnitt analyseras ett urval av mina resultat av lektionsobservationerna utifrån 

analysverktygen: begreppsförståelse i subtraktion, grundläggande subtraktionsstrategier och 

hjälpmedel som är sammanknutna och hur dessa verktyg relaterar till Subject Matter 

Knowledge, variationsteorin och konkretisering. För läsbarhetens skull tas samma exempel upp 

i analysen som redovisats tidigare i avsnitt 7 Resultat av lektionsobservationer. 

Resultatanalysen följs av en sammanfattande diskussion av samtliga lektionsobservationer. 

 

9.1 Analys av lektionsobservationerna 

Den första lektionens mål och syfte var att utveckla förståelsen av subtraktionsbegreppet och 

arbete med en tidigare identifierad kritisk aspekt; öppna subtraktionsutsagor. ”Fyrfältaren” som 

används i lektion 1 och 2 är snarlik McIntoshs (2012, s. 145) lilla tanketavla som syftar till att 

öka elevers begreppsförståelse där bild, ord och symbolspråk visar olika varianter och 

representationsformer av matematiska idéer, i detta fall subtraktion. Vad som skiljer McIntoshs 

lilla tanketavla från ”fyrfältaren” är att fältet där samband ska visualiseras och förklaras saknas. 

Samband mellan olika räknesätt drogs i stället under gemensamma samtal i lektionens 

inledande fas och avslutande fas. Elevernas förkunskaper används för att utveckla vidare 

kunskaper och upptäcka samband. Detta genom att koppla matematiken till vardagsnära 
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händelser på ett enkelt språk som eleverna förstår. I lektion 1 är godis ett återkommande tema 

där likheter och skillnader diskuteras i olika elevexempel av räknehändelser, bilder och 

förklaringar av använda beräkningsstrategier. Även förkunskaper som tiokamraterna används i 

undervisningen för att addera och subtrahera. I diskussionen görs skillnader mellan två 

matematiska uttrycken synliga genom att uppfatta olikheten av att helheten 9 minskar genom 

att ta bort 2 i uttrycket ”11 – 2 =  ” och att i stället utreda vad som har tagits bort och måste 

kompletteras i uttrycket ”11 -__ = 9”. Språket som används i denna lektion liknar det språk Tim 

Rowland (2009, s. 1843) beskriver i sin studie där en lärare i grundskolan använder ord som 

differens eller skillnad och frågar efter ”hur många fler än..”  och ”hur många tar man bort” i 

samband med subtraktion. 

 

Bilder är exempel på representationsformer som även Samuelsson (2013, s. 60-61) ser att den 

skickliga matematikläraren Leif använder i sin undervisning för att illustrera och konkretisera 

matematiska operationer eller för att visa hur eleven tänker (2013, s. 60-61). Ett språk som 

eleverna enkelt förstår och kopplingar till elevens vardag ser Samuelsson (2013) känneteckna 

effektiv matematikundervisning. Undervisningsformen som går att urskilja i samtliga lektioner 

samstämmer även med de framgångsfaktorer som Thanheiser, Browing, Moss, Watanabe och 

Garza-kling (2010) visar i sin forskning. 

 

I dialogen mellan lärare och elever och ett citat hämtat ur lektionsobservationen visar tydligt 

hur läraren använder Löwings (2008, s. 89) strategi komplettera och räkna framåt med hjälp av 

tallinjen, se exempel, 2. 

 

Lektion 1 observation, se exempel 2. 

 

Du vände på det och jag visar med hjälp av två hopp fram på tallinjen. Du visste att 

du skulle komma fram till något med summan 11, du räknade ”9 + __= 11”. 

Differensen är 9 mellan 11 och det okända talet i uttrycket ”11 - __= 9”. I en 

subtraktion tar man reda på skillnaden, differensen mellan två tal. 

 

Ovanstående citat visar också att tallinjen används i lektionsmomentet för att förklara och 

förtydliga hoppen mellan talen. Citatet visar även förståelse av begreppet subtraktion som 

skillnad mellan tal efter Kiselman och Mouwitz (2008, s. 26-27) definition och även begreppet 

differens används. Genom citatets korrekta terminologi där addition kopplas samman med 
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summa och där subtraktion kopplas samman med differens visas också tecken på 

grundläggande matematikkunskaper vilket Ma (1999) menar innefattar Subject Matter 

Knowledge. 

 

Tilda och Nils som räknade med addition vid observationen av deras eget arbete svarar 

överraskande vid genomgången när alla återsamlats att de använt strategin ta bort och räkna 

bakåt på frågan om vilken strategi de använt. En förklaring till detta kan vara att de påverkas 

av den Selter, Prediger, Nührenbörger och Hußmann (2011, s. 392) kallar sociomatematiska 

norm som dominerar i de flesta klassrum, att subtraktionstecknet signalerar att något ska tas 

bort och minskas från den större termen. Genom Tilda och Nils skillnad på svar på frågan och 

faktiska räknande förstås vikten av att göra undervisningen explicit och belysa de matematiska 

idéerna för att stärka eleverna i sin självkänsla. Dock visar resultaten i lektionsobservationerna 

motsatsen till ovanstående norm, då elever och lärare i undersökningens studie oftare använder 

strategin komplettera än strategin ta bort. 

 

Subtraktionsbegreppet diskuterades i lektion 2 som skillnaden mellan två tal och skillnaden 

visades genom en jämförelse mellan två längdmått vilket Löwing (2008, s. 87) menar är en bra 

form för att åskådliggöra strategin jämföra. Även Löwings (2008, s. 86 – 87) strategi ta bort 

och räkna ner och strategin komplettera och räkna upp synliggjordes i undervisningen. Precis 

som i lektion 1 användes tallinjen som hjälpmedel för att förtydliga strategierna och 

subtraktionsbegreppet. Min tolkning med stöd av Karlsson och Kilborn (2015, s. 139) är att 

tallinjen i detta fall användes som didaktiskt hjälpmedel i syfte att konkretisera det abstrakta 

begreppet skillnad genom att koppla samman jämförelse av två olika längdmått och uppgiften 

170 - 143. Konsekvensen av undervisning där flera variationer och aspekter av begreppet 

synliggörs är en fördjupad förståelse enligt Marton och Booths (2000) teori.  

 

Nina och Tildas uttryck för frustration visar att de inte tagit med sig lektionens inledande del 

där undervisningsmomentet visat olika strategier för att räkna ut tresiffriga tal genom att 

åskådliggöra dessa med hjälp av tallinjen. De kopplar heller inte den egna uppgiften med 

räknehändelse och bild till jämförelsen med längdmått, se exempel 3. 
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Lektion 2 observation, se exempel 3. 

 

Nina: Det går inte det här talet! Hur ska man veta om svaret är rätt? 

Tilda: Man kan inte rita så här många karameller på ett papper! 

 

Lektion 3 undervisningsmoment visar återigen förståelsen av begreppet subtraktion som den 

inversa operationen till addition (Kiselman & Mouwitz, 2008, s. 26-27) genom att lektionens 

inledande del lyfter varierade uttryckssätt där både additionstecknet och subtraktionstecknet 

figurerar då likhetstecknet byter plats. Både strategin ta bort och komplettera används. Strategin 

komplettera bygger på uppfattningen att subtraktion är inversen av addition menar Löwing 

(2008, s. 89).  Tallinjen används som hjälpmedel för att visa de olika strategierna. 

 

Att båda räknesätten kan användas för att kontrollera korrektheten i svaret och sambandet dem 

emellan visas i citat från läraren, se exempel, 5. 

 

Lektion 3 observation, se exempel 5. 

 

Det är det som är speciellt med addition och subtraktion, de är varandras 

kontrollanter, de hänger ihop! 

 

Även om positionssystemet lyftes i undervisningen i lektion 1 så saknades kopplingen mellan 

talens placering i de uppgifter som förekom och positionssystemet. I den tredje lektionen 

användes ord som växla och låna när tiotalövergång gjordes i algoritmuppställning. Detta går 

att knyta till Ma (1999) studie där hon diskuterar att en fördjupad förståelse för 

subtraktionsbegreppet ges genom att synliggöra talens platsvärde i positionssystemet och andra 

ord än låna och växla är nödvändiga för att förstå tiotalets övergång till ental.  Detta menar Ma 

(1999) skiljer kinesiska lärares framgångsrika undervisning från de amerikanska lärarnas.  

 

9.2 Diskussion av lektionsobservationerna  

Varför antalet diagnostiska frågor är intressanta att visa i resultaten är att frågorna kan ge 

indikation på hur eleven i undervisningen ses som viktig förmedlare av kunskap. McIntosh 

(2012, s. 149) menar att didaktiska frågor öppnar för flera tolkningar av samma uppgift och 

möjligheter att kritiskt granska olika strategier. Elevens tänkande är det centrala i samtalet. 

Kullbergs (2010, s. 178) forskning visar att frågor kan spela en avgörande roll för att belysa ett 
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lektionsobjekts alla aspekter. Jag ser genom mina resultat att samtalet ses som en utgångspunkt 

för vidare matematikundervisning och undervisningen och frågorna varierar efter behov. 

 

Den kritiska aspekt som läraren inför lektion 1 hade identifierat som svårigheter att lösa öppna 

utsagor i subtraktion ser jag som svårigheter att förstå subtraktion som additions invers och 

förståelsen av ett tals uppdelning i termer samt förmåga att urskilja delarna och delarnas 

förhållanden inom helheten. Detta kopplar jag vidare till både Kiselman och Mouwitz (2008), 

Löwing (2008), Ma (1999) och Marton Och Booth (2000) definition och förståelse av 

subtraktionsbegreppet. Undervisningen och arbetsmomenten i lektion 1 indikerar effekter i 

elevernas förståelse då fyra elever i lektion 2, direkt ger olika förslag med öppna utsagor både 

i addition och subtraktion när det efterfrågas möjliga matematiska uttrycksätt för att visa 

skillnad mellan två tal. Likhetstecknet olika placering visar tals möjliga uppdelning i termer. I 

och med detta ser jag också att eleverna själva lyfter de kritiska drag Kullberg (2010, s. 176) 

diskuterar i sin avhandling följer subtraktionsbegreppet, att subtraktion både innebär att ta bort 

och en skillnad mellan tal. Eleverna i min studie ser också sambandet mellan addition och 

subtraktion. Resultatet måste dock tolkas med försiktighet då en annan tolkning är att de fyra 

eleverna redan tidigare hade förstått sambandet mellan de båda räknesätten och likhetstecknets 

olika placering. 

 

Resultaten från lektionsobservationerna visade på flera variationer av matematiska uttryck och 

representationsformer. Flera olika lösningar och strategier gjordes synliga, likheter och 

skillnader jämfördes. Förutsättningar för fördjupad kunskap i subtraktion ges i och med detta 

enligt Ma (1999), Marton och Booth (2000).  Dock saknar jag det Samuelsson (2013, s. 57) såg 

i matematikläraren Leifs undervisning, en avslutande diskussion där olika typer av lösningar 

också värderas. Jag ser ändå genom mina resultat att eleverna enligt de krav som ställs efter 

årskurs 3 (Skolverket 2011, s. 67) fått utrymme att välja metoder genom olika 

representationsformer och fått många chanser att förklara och samtala om tillvägagångssätt. 

 

Trots att flera varianter av strategier och tallinjen presenterades i den andra lektionen så använde 

eleverna främst algoritmuppställning och talsortsräkning för att lösa uppgiften med tresiffriga 

tal. Löwing (2008, s. 117) menar att strategin jämföra och lika tillägg är att föredra när talen 

blir större. Resultaten av lektionsobservationerna visar dock att ingen av eleverna använt sig av 

strategin jämföra. I undervisningen saknas en generalisering inom talområdet 0-100 och en 

förklaring i algoritmens uppbyggnad, där samband med fördel kan dras mellan 
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algoritmuppställning och de strategier som visades med hjälp av tallinjen. Kopplingar kan 

exempelvis göras mellan varje tals placering på tallinjen och talen och siffrornas placering i 

algoritmuppställningen och också jämföras med placeringen i positionssystemet. Detta 

resonemang samstämmer med tidigare forskning gjord av Selter, Prediger, Nührenbörger och 

Hußmann (2011) som samtidigt hävdar att det är viktigt att visa samband mellan olika strategier 

och metoder i undervisningen för att förmå eleverna att själva kritiskt granska sina resultat. 

Kilhamn (2011) menar också att jämförelser mellan metaforer är nödvändigt och att fler 

metaforer behövs när talområdet utvidgas och här ser jag begränsningar i användning av enbart 

tallinjen i undervisningen då talområdet ökar till två- och tresiffriga tal. Vidare diskuterar Ma 

(1999), Marton och Booth (2000), Samuelsson (2013), Thanheiser, Browing, Moss, Watanabe 

och Garza-Kling (2010), Rowland (2009), Kullberg (2010), Karlsson och Kilborn (2015) på 

olika sätt nödvändigheten med ämneskunskap för att flexibelt kunna följa resonemangen och 

fördjupa förståelsen för lektionsobjektet i undervisningen bland annat genom att lyfta de 

kritiska aspekterna med hjälp av variation och konkretisering.  

 

10. Resultatanalys och diskussion av intervjuerna 

I avsnittet nedan analyseras ett urval av mina resultat av elevintervjuerna utifrån samma grepp 

och analysverktyg som i avsnitt 9. Samma exempel tas upp i analysen som tidigare redovisats 

i avsnitt 8 Resultat av intervjuer för läsbarhetens skull. En sammanfattande diskussion av 

intervjuerna följer resultatanalysen. 

 

10.1 Analys av intervjuerna 

Trots att eleverna beskriver att de använder bilder för att visa hur de räknar förekom inga bilder 

i samband med förklaringarna till lösningen av uppgifterna vid intervjun. Tallinjen, muntligt 

berättande, symbolspråk, plockmaterial och uppställning användes dock.  

 

Eleverna beskriver subtraktion både som differens och inversen av addition och förknippar 

strategin ta bort och minska med begreppet. Även om differens kopplades samman med 

subtraktionsbegreppet använder enbart två elever strategin jämföra på uppgift 1. Till hjälp för 

att räkna används linjaler som fungerar likt Löwings (2008, s. 88-89) ”räknesticka”. 

 

I intervjun med Petra och Nina gör Petra det misstaget i uppgift 2 (17 – 8), att räkna från och 

med 17 i stället för hoppen emellan de bägge talen. Petra är en av de elever som på frågan 4 i 

intervjumall (bilaga 4: ”Hur kan du beskriva begreppet subtraktion? Vad är subtraktion för 
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dig?”) enbart svarar minska och ta bort. Detta stämmer överens med Löwing (2008, s. 85 - 86) 

som identifierar att dessa misstag och räknefel görs när elever har ensidig uppfattning att 

subtraktion handlar om att ta bort och minska.  

 

Jag fortsätter att spåra att ingen av eleverna visade sig använda strategin jämföra i större 

talområde med tresiffriga tal i uppgift 4. En önskan efter ett mentalt verktyg eller hjälpmedel 

som är mindre begränsat visas genom elevcitat i exempel 7 där Tilda önskar en tallinje som 

sträcker sig över 140, se exempel 7.   

 

Elevintervju, Exempel 7: Tildas önskemål om hjälpmedel. 

 

Oj, jag måste ha pluppar att räkna med! Annars måste jag ha en tallinje som är från 

140 och nedåt. Det går inte!  

 

Enligt TIMSS rapport (Skolverket 2008, s. 37-38) orsakar subtraktionsuppgifter som kräver 

växling problem för de elever som inte har utvecklat en säker taluppfattning. I den stegvisa 

proceduren gör eleverna fel versioner och vänder exempelvis på entalen. 

 

Ett svar hämtat från elevintervjuerna visar tydligt svårigheter att urskilja termernas 

ordning, se exempel 8. 

 

Elevintervju, Exempel 8. 

 

Jag tänker att fyrtio minus tjugo är tjugo och kvar är åtta, då blir det tjugoåtta. Nej, 

det kan inte stämma, arton, det bli arton! 

 

 

10.2 Diskussion av intervjuerna 

Att inga bilder användes för att beskriva tankegångarna för uträkning av uppgifterna kan bero 

på att de var nakna uppgifter och inga räknehändelser med text. Bilder som metaforer användes 

av eleverna endast vid tillfället med ”fyrfältaren” i lektion 1 och 2. Bakgrunden till detta skulle 

kunna vara att matematiken i de nakna uppgifterna inte knyts till vardagliga händelser.  Ett 

problem som Karlsson och Kilborn (2015, s. 117) ser är att all matematik inte går att 

konkretisera och exemplifiera och drar själva paralleller till annan litteratur i ämnet. 
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Resultaten utvisar att det inte går att se skolundervisningen som den enda kunskapsgivande 

källan utan även hemmet påverkar. Jag spårar vidare och återkopplar till resultaten i lektion 1 

att läroböcker också kan påverka elevers erfarande av subtraktionsbegreppet. Dessa resultat 

antyder likt Marton och Booth (2000, s. 67) beskrivning, att lärarens förmedling och 

undervisning är en del av andra erfarenheter elever får av lektionsobjektet. 

 

Tilda som får problem att lösa uppgift 2 efterfrågar plockmaterial som stöd och önskar 

detsamma för att lösa uppgift 4. Trots att Malmer (2002, s. 94) beskriver plockmaterial som ett 

material för att sortera, klassificera och jämföra använder Tilda strategin ta bort i uppgift 2. 

Plockmaterial menar Löwing (2008) fungerar när talen är små men i större talområde behövs 

andra strategier och jämförelser. Löwing (2008, s. 117) menar att en variation av uppfattningar 

kan underlätta beräkningar. Ett sätt som skulle kunnat underlätta uträkningen i uppgift 2 och 4 

är att lägga till lika tillägg på bägge termerna och få exempelvis ”19 – 10 = 9”, alternativt, ”152 

– 140 = 12”. Ett annat sätt är att använda strategin jämföra och exempelvis i sistnämnda 

uppgiften jämföra 152 och 140 vilket ger ”10 + 2”.  

 

Min teori om varför Tilde väljer att använda sig av dessa hjälpmedel är att hon saknar tilltro på 

sin egen förmåga och har brister i taluppfattningen. Kanske finns förklaringen att finna i brister 

i någon eller några av Gelman och Galistels fem principer (se Löwing 2008, s. 44- 45) som är 

en nödvändig grund för att förstå del- och helhetsaspekten. Detta visas också i hennes problem 

när talområdet ökar i uppgift 4.  Bekräftelse på detta ges också när Tilde och Nils svarar att de 

använt sig av strategin att räkna ner under lektion 1 avslutande genomgång, men i realiteten 

använt addition och räknat upp och samtidigt har svårt att förklara varför vid intervjun (se 

avsnitt 9.1).  

 

En orsak till varför uppgiften 4 var svår att lösa skulle kunna vara för lite träning i ett utökat 

talområde eller att de inte har anammat någon fungerande strategi vid denna typ av uppgift. 

Kanske skulle mer explicit undervisning och fler konkretiserande hjälpmedel och metoder 

behövas som också visar variation. En annan möjlig orsak är att grunden i 

huvudräkningstrategierna inte är tydligt förankrad om man saknar förmågan att generalisera i 

ett större talområde. 
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11. Avslutande diskussion och slutsatser av studien 

I detta avsnitt presenteras en avslutande diskussion och slutsatser gjorda utifrån mina resultat. 

I samma avsnitt kommer även uppsatsens frågeställningar besvaras. Avsnittet avslutas med en 

kritisk granskning av mina resultat. För att svara på hur undervisningen går till för att 

åskådliggöra och diskutera subtraktionsbegreppet och huvudräkningsstrategier och vilka 

strategier och tankeformer som görs synliga har jag utgått från en överordnad fråga och två 

underordnade frågor som presenterades tidigare i avsnitt 1.1 Syfte och 1.2 Frågeställningar. 

 

Undersökningens syfte var att undersöka hur begreppet subtraktion bryts ner i undervisningen 

och vilka hjälpmedel som används för samma syfte. Syftet med undersökningen var också att 

analysera överenstämmelse emellan undervisningen och elevernas erfarande av 

subtraktionsbegreppet. Jag kan konstatera att tallinjen är ett återkommande didaktiskt 

hjälpmedel som används i undervisningen både för att förtydliga och förklara men också som 

ett hjälpmedel för eleven när den räknar i en uppgift. Laborativa verktyg såsom räknesticka 

används av enbart två elever då linjaler fungerar synonymt som hjälpmedel för att jämföra vid 

ett intervjutillfälle och plockmaterial används av endast en elev vid ett annat intervjutillfälle. 

Olika representationsformer och metaforer är ett annat återkommande didaktiskt hjälpmedel 

som används i undervisningen med syfte att visa variation av subtraktionsbegreppet samt för 

att synliggöra olika strategier. Eleverna använder olika representationsformer i samband med 

textuppgifter och aktivitet såsom ”fyrfältare” där så krävs. Variation av strategier och lösningar 

synliggörs också med hjälp av diagnostiska frågor i gemensamma klassrumsdiskussioner. I 

motsats till den rapport från skolverket (2012) som togs upp i uppsatsens inledande del så anser 

jag genom mina resultat att undervisningen med hjälpmedel i syfte att åskådliggöra 

subtraktionsbegreppet innehåller gott om matematik med ett huvudsak fungerande syfte.   

 

Resultaten från lektionsobservationerna och intervjuerna visar att den subtraktionsstrategi som 

används mest frekvent av både lärare och elever är strategin komplettera. Detta indikerar en 

förståelse av sambanden mellan addition och subtraktion. Minst frekvent användes strategin 

jämförelse och resultaten visar även här en överensstämmer mellan undervisningen och elevers 

brukande. I resultaten uppvisas problem i räkning i ett större talområde med två och tresiffriga 

tal och en trolig orsak som jag ser är att elevens taluppfattning brister och/eller heller inte ser 

och förstår likheter och skillnader mellan olika subtraktionsstrategier. 
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En saknad överenstämmelse mellan undervisningen och elevernas brukande av strategi visas i 

samband med att en uppgift i ett större talområde presenteras. Även om eleverna i lektion 2 fick 

en genomgång av hur skillnad räknas ut mellan talen 170 och 143 med hjälp av visualiserade 

små och stora hopp på en tallinje så var det enbart en elev som använde tallinjen som hjälpmedel 

för att räkna ut uppgiften som liknade densamma vid intervjun. En del elever gjorde 

talsorträkning i huvudet eller med hjälp av penna och papper och en del andra använde 

talsorträkning i algoritmuppställning. Här går att ifrågasätta om tallinjen var ett fungerade 

hjälpmedel för att abstrahera skillnad och generalisera subtraktion i talområde med tresiffriga 

tal.  Genom mina resultat och med stöd av Kilhamns (2011) forskning kan jag dra slutsatsen att 

tallinjen i ett tresiffrigt talområde var ett begränsat didaktiskt hjälpmedel. 

 

Relevant att nämna är att resultaten som framkommer i undersökningen kan ha påverkats av att 

hur förberedda informanterna var inför min ankomst och hur frågorna uppfattades vid 

intervjuerna. Eventuellt kan också resultaten ha påverkats av min närvaro. Trots att min 

ambition var att förhålla mig så objektiv som möjligt så finns det rimliga skäl att anta att 

resultaten kan att påverkats av mina egna tolkningar och värderingar och relativt ovana roll som 

forskare. En del teoretiska utgångspunkter fanns med innan fältarbetet men empirin från 

observationer och intervjuer har spelat en betydande roll innan generella slutsatser dragits. I 

och med detta har jag följt Torsten Thuréns (2007, s. 22-26, 28–29) resonemang och 

tillvägagångssätt i båda slutsatserna induktion och deduktion.  

 

Avslutningsvis visar mina resultat att undervisningen ger effekter på elevers förståelse av 

subtraktionsbegreppet och att det i viss mån avspeglas i elevernas eget praktiserande. Det finns 

en diskrepans mellan de hjälpmedel som används i undervisningen för att åskådliggöra 

subtraktionsbegreppet och de hjälpmedel elever själva väljer för samma sak. 

 

12. Vidare forskning 

Under min forskningsgång har jag funnit fler intressanta frågor att forska vidare kring. Något 

som har väckt mer nyfikenhet är hur beräkning i olika stora talområden görs generaliserbara i 

undervisningen och vilka metaforer och hjälpmedel som används i samma syfte. Intressant vore 

också att en forskning på hur språk och vissa ord i en räknehändelse påverkar elevens val av 

räknesätt och strategi.  Eftersom att elevers taluppfattning är grunden för vidare förståelse i 

matematik så vore en forskning intressant som undersöker hur elevers förståelse i Gelman och 

Galistels fem grundläggande principer testas och kollas av i förskoleklass och årskurs 1. 



42 

 

12. Litteratur- och källförteckning 

12.1 Tryckta källor 

Ahrne, Göran & Svensson, Peter (2015). Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen. I: 

Ahrne, Göran & Svensson, Peter (red.) Handbok i kvalitativa metoder. 2. uppl. Stockholm: 

Liber AB 

 

Dahlin – Ivanoff, Synneve (2015). Fokusgruppsdiskussioner. I: Ahrne, Göran & Svensson, 

Peter (red.) Handbok i kvalitativa metoder. 2. uppl. Stockholm: Liber AB. 

 

Dalen, Monica (2011). Intervju som metod. Malmö: Gleerups Utbildning AB 

 

Eriksson – Zetterquist, Ulla & Ahrne, Göran (2015). Intervjuer. I: Ahrne, Göran & Svensson, 

Peter (red.) Handbok i kvalitativa metoder. 2. uppl. Stockholm: Liber AB 

 

Karlsson, Natalia & Kilborn, Wiggo (2015). Konkretisering och undervisning i matematik. 

Matematikdidaktik för lärare. Lund: Studentlitteratur 

 

Kilhamn, Cecilia (2011). Making sense of negative numbers. Tillgänglig: 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/24151/1/gupea_2077_24151_1.pdf  [Hämtad 2016-10- 

30] 

 

Kiselman, Christer & Mouwitz, Lars (2008). Matematiktermer för skolan. Göteborg: Livréna 

AB 

 

Kullberg, A. (2010).  What is taught and what is learned. Professional insights gained and 

shared by teachers of mathematics. Diss. Göteborgs universitet: Göteborg. Tillgänglig: 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/22180/1/gupea_2077_22180_1.pdf  [Hämtad 2016-11-

19] 

 

Lalander, Philip (2015). Observationer och etnografi. I: Ahrne, Göran & Svensson, Peter 

(red.) Handbok i kvalitativa metoder. 2. uppl. Stockholm: Liber 

 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/24151/1/gupea_2077_24151_1.pdf
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/22180/1/gupea_2077_22180_1.pdf


43 

 

Löwing, Madeleine (2008). Grundläggande aritmetik. Matematikdidaktik för lärare. Lund: 

Studentlitteratur AB 

 

Ma, Liping (1999). Knowing and teaching elementary mathematics. Teachers understanding 

of fundamental mathematics in China and the United States. Mahwah, N.J.: Lawrence 

Erlbaum Associates 

 

Malmer, Gudrun (2002). Bra matematik för alla. Nödvändigt för elever med 

inlärningssvårigheter. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Marton, Ference & Booth Shirley (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur 

 

McIntosh, Alistair (2012). Förstå och använda tal- en handbok. Bohus: Ale Tryckteam  

 

Rowland, Tim (2009). FOUNDATION KNOWLEDGE FOR TEACHING: CONTRASTING 

ELEMENTARY AND SECONDARY MATHEMATICS. Proceepings of CERME 6 Tillgänglig: 

http://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/cerme6/wg10-16-rowland.pdf  [Hämtad 

2016-11-23] 

 

Samuelsson, Joakim (2013). Den skicklige matematikläraren. Tillgänglig: https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:615567/FULLTEXT02.pdf [Hämtad 2016-11-20] 

 

Selter, Christoph & Prediger, Susanne, Nührenbörger, Marcus & Hußmann, Stephan (2011). 

Taking away and determining the difference-a longitudinal perspective on two models of 

subtraction and the inverse relation to addition. Educational Studies in Mathematics, Vol. 79, 

No. 3. Tillgänglig: SöderScholar (2016-11-20) 

 

Svensson, Peter & Ahrne, Göran (2015). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. I: 

Ahrne, Göran & Svensson, Peter (red.) Handbok i kvalitativa metoder. 2. uppl. Stockholm: 

Liber AB 

 

Skolverket (2008). Svenska elevers matematikkunskaper i TIMSS 2007. Tillgänglig: 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

http://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/cerme6/wg10-16-rowland.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:615567/FULLTEXT02.pd
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:615567/FULLTEXT02.pd
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2126.pdf%3Fk%3D2126


44 

 

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2126.pdf%3Fk%3D2126 [Hämtad 2016- 11-19] 

 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Fritzes. 

 

Skolverket (2012). Laborativ matematik, konkretiserande undervisning och 

matematikverkstäder. En utvärdering av Matematikverkstäder. Tillgänglig: 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fdf2724.pdf%3   [Hämtad 2016-11-14] 

 

Thanheiser, Eva & Browning, Christine & Moss, Meg & Watanabe, Tad & Garza-Kling, Gina 

(2010). Developing Mathematical Content Knowledge for Teaching Elementary School 

Mathematics. Mathematics and Statistics Faculty Publications and Presentations. The 

Journal. Vol 1. Tillgänglig: 

http://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1077&context=mth_fac 

[Hämtad 2016-11-12] 

 

Thurén, Torsten (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber AB 

 

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer. Tillgänglig: 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska _principer_2002.pdf [Hämtad 

2016-11-12] 

 

 

12.2 Otryckta källor 

Observationstillfälle 1, 2016-10-19. 

Observationstillfälle 2, 2016-10-19. 

Observationstillfälle 3, 2016- 10-26. 

Observationstillfälle 4, 2016-10-26. 

 

 

 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2126.pdf%3Fk%3D2126
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2126.pdf%3Fk%3D2126
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fdf2724.pdf%253
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fdf2724.pdf%253
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fdf2724.pdf%253
http://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1077&context=mth_fac
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska%20_principer_2002.pdf


45 

 

Inspelat bildmaterial från observationstillfällena, sammanlagt 30. 07 minuter  

 

Intervju med elevgrupp 1, 2016-10-27, 44:49 min. 

Intervju med elevpar 2, 2016-10-27, 21:37 min. 

Intervju med elevpar 3, 2016-10-27, 42:55 min. 

Intervju med elevgrupp 4, 2016-10-28, 43:25 min. 
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13. Bilagor 
 

Bilaga 1 - Deltagandeblankett 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej, mitt namn är Åsa Engman. Jag studerar till F-3 lärare vid Södertörnshögskola och befinner 

mig just nu på min sista avslutande termin 8. Min uppgift är att utföra en undersökning i en 

fråga som särskilt intresserar mig inom skolans värld.  Jag har valt att göra en undersökning i 

ämnet matematik och där är ambitionen att undersöka huvudräkningsstrategier i samband med 

subtraktion. Jag har valt att vända mig till dig som arbetar i årkurs 2 och 3 med förhoppningen 

att elever i dessa årskurser kan föra matematiska resonemang. 

 

Min önskan är att få sitta med och observera vid fyra matematiktillfällen där huvudräkning i 

subtraktion har central plats under vecka 42-43. I samband med detta kan ljud- och 

bildinspelning vara aktuellt som minnes- och samtalsstöd. Jag önskar också intervjua 10-12 

elever i klassen i nära samband med detta. Om du är intresserad av att delta så kommer jag att 

räcka alternativt skicka dig färdiga samtyckesblanketter till vårdnadshavare och dessa är jag är 

tacksam om du är villig att maila eller dela ut i klassen.  

 

Jag kommer självklart följa de forskningsetiska principerna och kommer att förvara allt material 

på sådant sätt så att ingen annan än jag själv kan ta del av det. Inga personer vare sig det gäller 

observationer eller intervjuer kommer att kunna identifieras i den färdiga texten. 

Undersökningen är på frivillig basis och du har när som helst rätt att avbryta ditt deltagande om 

du så önskar.  

 

Jag är oerhört tacksam om du genom din medverkan vill hjälpa mig att göra denna undersökning 

möjlig. För dig kan min undersökning bidra till reflektion över din egen undervisning av 

huvudräkningsstrategier. Kan du tänka dig att delta i denna undersökning så behöver jag i så 

fall uppgifter för att kunna komma i kontakt med dig. Antigen kan du maila uppgifterna eller 
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fylla i dessa på raderna nedan. Jag önskar också få veta hur många år du varit verksam som 

klasslärare, när du avslutade din lärarutbildning och hur länge du varit klasslärare i din aktuella 

klass för tillfället.  

 

Med vänliga hälsningar Åsa Engman 

 

Mina kontaktuppgifter: XXX 

 

Dina kontaktuppgifter:  

 

Namn:_____________________________________________________________ 

 

Antal år som verksam klasslärare:________________________________________ 

 

Avlutat lärarutbildningen (år)____________________________________________ 

 

Klasslärare i aktuell klass_______________________________________________ 

 

Mail:_______________________________________________________________ 

 

Telefon:_____________________________________________________________ 
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett till vårdnadshavare 
 

 

 

 
 

 

 

 

Hej, jag heter Åsa Engman. Jag studerar till lärare för årskurserna F-3 vid Södertörns högskola. 

Jag läser just nu min sista termin på högskolan där uppgiften är att utföra ett självständigt arbete 

utifrån frågor som särskilt intresserar oss inom skolan. Jag har valt att göra en undersökning i 

ämnet matematik. Min ambition är att undersöka elevers och lärares huvudräkningsstrategier i 

samband med subtraktion. 

 

Undersökningen kommer att baseras på observationer i klassrummet under 

matematikundervisning och på intervjuer med elever. Elevintervjuerna kommer att ske i par 

eller gruppform. Sammanfattningsvis kommer undersökningen innehålla fyra observationer 

och ett tillfälle med intervju. I samband med detta kan ljud- och bildinspelning tänkas användas 

som stöd för minnet. 

 

Viktigt för er att veta är att det material som samlas in enbart kommer att användas för denna 

undersökning. Det som presenteras i undersökningen kommer inte avslöja några namn på ort, 

skola, elever eller lärare. I sådant fall att namn kan tänkas användas är identifikation av person 

omöjlig att göra eftersom att namnen i de fallen är fingerade. Jag kommer också att förvara det 

insamlade materialet på ett säkert sätt så att ingen än jag själv kan ta del av det. 

Självklart är deltagande i undersökningen helt frivillig. Era barn väljer själva om de vill 

medverka eller också kanske avbryta sin medverkan. Jag hoppas att ni föräldrar vill lämna ert 

samtycke för detta. Ni är välkomna att höra av er via mail om ni har några frågor. 

 

Vänliga hälsingar Åsa Engman 

 

Mina kontaktuppgifter: XXX  

 

Elevens namn och klass:_______________________________________________________ 
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Underskrift av vårdnadshavare:__________________________________________________ 

 

Namnförtydligande ___________________________________________________________ 
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Bilaga 3 - Observationsschema 
 

Lektionens inledande del 

 Lärare Elev  

Hur diskuteras 

subtraktionsbegreppet? 

  

Vilka strategier* synliggörs?   

Vilka hjälpmedel används 

för att åskådliggöra 

strategierna/begreppet? 

  

Diagnostiska frågor   

Elevernas paruppgift  

 Elev 1  Elev 2 

Hur diskuteras 

subtraktionsbegreppet? 

  

Vilka strategier* synliggörs?   

Vilka hjälpmedel används 

för att åskådliggöra 

strategierna/begreppet? 
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Lektionens avslutande del 

 Lärare  Elev 

Hur diskuteras 

subtraktionsbegreppet? 

  

Vilka strategier* synliggörs?   

Vilka hjälpmedel används 

för att åskådliggöra 

strategierna/begreppen? 

  

Diagnostiska frågor   

*Strategier kan innebära både subraktionsstrategier och additionsstrategier. 
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Bilaga 4 - Intervjumall för elevintervju  

 

1. Hur många år är du? 

2. Hur många elever går i din klass? 

3. Vad tycker du är roligast i skolan? 

4. Hur kan du beskriva begreppet subtraktion? Vad är subtraktion för dig? 

5. Hur har du lärt dig att räkna subtraktion (minus) i huvudet? Av vem och var har du lärt 

dig? 

6. Hur väljer du helst att visa hur du räknar ut en huvudräkningssubtraktionsuppgift? Kan 

du visa på flera sätt? Vilka då? (stöd av inspelat videomaterial) 

7. Har du erbjudits hjälpmedel för att visa hur du räknat ut svaret på en 

huvudräkningssubtraktionsuppgift (minus). Vilka hjälpmedel är det i så fall?  

8. Är det något du vill fråga om, som känns oklart? 

9. Är det något mer du vill tillägga? 

  

Kan du lösa dessa uppgifter och berätta högt hur du tänker när du löser uppgifterna? 

 

1. 12 - __ = 8 

 

2. 17 – 8 =  

 

3. 12 – 4 = 

 

4. 140 - 128 = 

 

      Kolla och diskutera videoinspelat material tillsammans. 

 

 


