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Förord 
Vi vill tacka både lärare och elever som har ingått i vår studie. Utan er hjälp hade vi 
inte kunnat genomföra vårt examensarbete. Vi vill även tacka vår handledare för stöd 
och snabb respons.  
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Syftet med vår studie har varit att undersöka elevers tidiga taluppfattning av sub-
traktionsbegreppet och hur subtraktion presenteras för dem. Vi ville också ta reda på 
vad lärare anser ingår i den tidiga taluppfattning samt vad eleverna ska behärska i 
matematik inför år 4. 
 
Vi använde oss av både observationer och intervjuer som datainsamlingsmetoder. 
Vår studie berör två klasser i år 3 där lärarna har blivit intervjuade och ett antal ele-
ver har blivit observerade. Observationerna visade att eleverna behärskade flera sub-
traktionsstrategier och att de oftast kunde anpassa dessa efter uppgiften. Intervju-
erna visade att lärarna hade en genomtänkt undervisning för att utveckla taluppfatt-
ning hos eleverna och en god förståelse för vad som ingår i taluppfattningen för de 
tidigare skolåren.  
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Inledning 
I läroplanen (Lpo 94) och kursplanen för matematik för grundskolan (2008) står det 
att eleverna ska få en grundläggande matematisk förståelse som kan användas i var-
dagslivet. Detta poängteras även under lärarutbildningen. En god taluppfattning i de 
tidigare åren förbereder eleverna för en mer abstrakt matematik under senare år en-
ligt Kilpatrick, Swafford och Findell (2001). Vi ville därför ta reda på vad som menas 
med god taluppfattning och hur vi som lärare kan hjälpa eleverna att utveckla en god 
taluppfattning i de tidigare åren. Inför våra kommande lärargärningar vill vi ha med 
oss didaktiska metoder som utvecklar taluppfattningen hos eleverna. Vi ville även ta 
reda på vad lärare anser är en god matematisk grund. Forskning visar att brister i den 
tidiga taluppfattningen kan ge matematiksvårigheter under senare år och att eleverna 
kan få en negativ inställning till matematiken som kan sitta i hela livet (Neuman, 
1993). Vi anser att vi som blivande lärare har ett uppdrag att ge eleverna grundläg-
gande matematikkunskaper och en positiv inställning till ämnet. Matematik är ett 
ämne som hela tiden bygger på tidigare kunskaper, det är viktigt att barnen får gå 
från det konkreta till det abstrakta. Eftersom taluppfattning är ett väldigt stort om-
råde ville vi begränsa oss till grundläggande aritmetik och ta reda på hur vi själva kan 
arbeta med att utveckla subtraktionsbegreppet hos eleverna. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vårt arbete var att undersöka elevers tidiga taluppfattning av subtrak-
tionsbegreppet och hur subtraktion presenteras för dem. Vi ville också ta reda på vad 
lärare anser ingår i den tidiga taluppfattningen samt vad eleverna ska behärska i ma-
tematik inför år 4. 
 
Frågeställningar: 
Vilka subtraktionsstrategier använder eleverna? 
Vad anser lärarna ingår i taluppfattningen i de tidigaste skolåren och hur presenteras 
subtraktionsbegreppet för eleverna? 

1.2 Arbetets disposition 
Vårt examensarbete är indelat i sex delar. Första delen beskriver vårt syfte och våra 
frågeställningar. Vi beskriver också varför vi valde att fördjupa oss i taluppfattningen 
i de tidigaste skolåren och olika subtraktionsstrategier hos eleverna. I del två redogör 
vi för tidigare forskning om matematisk kompetens, taluppfattning, olika subtrak-
tionsstrategier och undervisning som utvecklar dessa. I del tre har vi skrivit vilken 
metod vi använt i vår undersökning och hur vi gått tillväga. I fjärde delen redovisar vi 
resultatet indelat i de kategorier som finns i vårt observationsschema och våra inter-
vjufrågor. I femte delen redogör vi för vår slutsats av resultatet och svarar på våra 
forskningsfrågor. I sjätte delen finns vår diskussion och förslag till senare forskning.  
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2 Bakgrund 
Bakgrundsdelens första två stycken beskriver hur matematisk kompetens definieras i 
litteraturen som vi valt. Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) menar att synen på 
hur man definierar matematisk kompetens har svängt. Tidigare har en snabb och 
korrekt räknefärdighet värderats högt. Idag betonas kompetenser som förståelse, 
problemlösning, kunna se samband mellan olika matematiska idéer och kommuni-
cera matematik med andra. Kilpatrick et al. delar in den matematiska kompetensen i 
fem delar, begreppsförståelse, problemlösningsförmåga, matematiskt och logiskt re-
sonemang, räknefärdighet och positiv inställning till matematik. Dessa är beroende 
av varandra och utvecklas samtidigt. Redan tidigt måste eleverna få en undervisning 
som stimulerar utvecklingen av alla dessa områden för att det ska ske en progression 
i den matematiska kompetensen. När eleverna börjar skolan har de redan en viss ma-
tematisk kompetens som innebär att de har en viss färdighet och begreppsupp-
fattning som inte alltid är riktig. Därför måste läraren ta reda på hur långt eleverna 
har nått i sin matematiska utveckling för att bygga vidare och rätta till eventuella 
problem. För att få en positiv inställning till matematik menar Kilpatrick et al. att 
eleverna måste kunna förstå varför det är viktigt att kunna matematik. Insikten om 
att matematik är möjligt att lära sig även om det krävs en viss ansträngning måste 
förmedlas av läraren.   
 
Reys, Reys, Emanuelsson, Johansson, Maerker, Nilsson och Rosén (1995) menar att 
kursplanerna i matematik betonar vikten av förståelse, reflektion och meningsfullhet. 
En god taluppfattning hos eleverna är en av förutsättningen för att utveckla matema-
tiska kunskaper. De anser att det är viktigt att genom forskning och utvecklingsarbete 
ta reda på hur man utvecklar god taluppfattning. Dessa färdigheter får stå tillbaka till 
förmån för färdighetsträning. Matematikundervisningen behöver därför förändras för 
att eleverna skulle kunna utveckla dessa kunskaper. Enligt Reys, Reys och Emanuels-
son(1995) så har läraren en viktig roll att få eleverna att känna tilltro till sin egen 
förmåga att lära sig matematik. En progressiv utveckling av matematikkunskaper 
bygger på tidigare kunskaper. Det krävs en tankeprocess hos varje elev för att göra 
kunskapen till sin egen. Läraren måste skapa ett klassrumsklimat som tillåter reflek-
tion, värdering och rimlighet över olika lösningar. Eleverna måste bli motiverade till 
att resonera kring och förklara sina tankegångar. Läraren måste ta reda på elevernas 
kunskapsnivå för att ge dem utmanande uppgifter. Löwing och Kilborn (2002) menar 
att matematiken är progressiv och bygger på förkunskaper. En elev som saknar för-
kunskaper inom ett visst område kommer inte vidare i sin matematikutveckling inom 
detta område. De menar att eleverna måste få möjlighet att i egen takt bygga upp sin 
förståelse. De menar också att det krävs en långsiktig planering från förskola till 
gymnasium så att det är klart när och hur olika moment tas upp i undervisningen. 
Löwing och Kilborn anser att de skriftliga diagnoserna är ett verktyg att hitta elever 
med kunskapsluckor. Det är däremot inte säkert att de visar var den bristande förstå-
elsen finns. För att ta reda på dessa brister bör diagnoserna kompletteras med elev-
intervjuer. Diagnoser ska inte användas som en rangordning mellan eleverna utan ses 
som ett verktyg där man tar reda på elevernas förkunskaper för att tidigt upptäcka 
elevernas svårigheter. Eftersom litteraturen säger att en god taluppfattning är en för-
utsättning för att utveckla den matematiska kompetensen så beskriver vi detta be-
grepp i de två nästa styckena. Vi tar även upp vilken undervisning som utvecklar god 
taluppfattning hos eleverna. 
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Löwing (2008) beskriver Gelman och Galistels fem grundläggande principer för 
barns allra tidigaste taluppfattning. Abstraktionsprincipen är den första principen 
som innebär att barnet har förståelse för att man kan bestämma att det finns ett visst 
antal element i en mängd. Nästa princip, ett-till-ett-principen, innebär att barnet kan 
koppla ihop ett element i en mängd med ett element i en annan mängd och avgöra 
om det är lika många element. Den tredje principen om godtycklig ordning innebär 
att barnet har förståelse för att det inte spelar någon roll i vilken ordning uppräknan-
det sker (den kommutativa lagen). Den fjärde principen om talens stabila ordning 
innebär att barnet har lärt sig talraden och att varje tal kan paras ihop med ett visst 
element i den mängd som ska räknas. Den sista principen är antalsprincipen och in-
nebär att barnet har förståelse för att det sist uppräknade talet i talraden bestämmer 
antalet element. Löwing skriver att Gelman och Galistel menar att de tre första prin-
ciperna är genetiskt medfödda och utvecklas tidigt. De andra principerna utvecklas i 
sociala sammanhang och måste läras in. Löwing menar att de flesta barn behärskar 
dessa principer när de börjar skolan. De barn som har brister i dessa principer måste 
diagnostiseras för att rätt åtgärder ska sättas in i undervisningen.  
 
Reys och Reys (1995) menar att begreppet taluppfattning är svårt att definiera men 
att egenskaper som en intuitiv känsla för tal, tolkning av tal, noggrannhet vid beräk-
ningar, bedömning av svarens rimlighet och att kunna göra uppskattningar ingår i 
detta begrepp. Taluppfattning finns inom alla kunskapsområden i matematiken och 
utvecklas hela tiden. Läraren har en viktig roll att utveckla taluppfattningen hos ele-
verna genom en undervisning som bygger på förståelse och inte bara mekanisk räk-
ning. En sådan undervisning innebär att eleverna ska få reflektera över och motivera 
sina lösningsstrategier och att lära sig att ställa frågor när de löser uppgifter eller 
problem. Det är viktigt att eleverna får ta del av andras lösningsstrategier och reso-
nera runt dessa. Enligt Reys, Reys, Emanuelsson, Holmquist, Häggström, Johansson 
et al. (1995) så är den matematiska kompetensen beroende av en god taluppfattning. 
De anser att en god taluppfattning främjar elevernas förmåga att utnyttja sin mate-
matiska kompetens i meningsfulla sammanhang. De menar att taluppfattning är 
svårt att mäta med traditionella tester i matematik och delar in taluppfattningen i sex 
olika aspekter. Aspekterna tar exempelvis upp att eleverna ska behärska positionssy-
stemet, kunna uttrycka och presentera tal på olika sätt, begreppsförståelse för olika 
matematiska operationer och bedömning av rimlighet, omskrivning av ekvivalenta 
uttryck och aritmetiska räkneregler, kunna hitta egna strategier för att lösa uppgifter 
eller problem och verklighetsanknytning till olika måttenheter. Även Skolver-
ket(1997) skriver i Kommentar till grundskolans kursplan och betygskriterier i ma-
tematik att en god taluppfattning kännetecknas av dessa sex aspekter. Löwing (2008) 
menar att det som ingår i en grundläggande taluppfattning är att behärska talens 
ordning och grannar, positionssystemet med basen 10 och 10- och 100-övergångar, 
de grundläggande räknelagarna (de kommutativa, de associativa, den distributiva), 
dela upp tal i termer och faktorer samt att kunna storleksordna och avrunda. Löwing 
anser att grundläggande taluppfattning handlar om att kunna reflektera över och ha 
en känsla för hur tal är uppbyggda. I taluppfattningen ingår även att kunna räkna 
med talen. Barn måste få hjälp med att bygga upp den grundläggande taluppfattning-
en genom en genomtänkt undervisning och att praktiskt få tillämpa kunskapen. Den-
na kunskap måste fördjupas och arbetas med under hela skoltiden. Enligt McIntosh 
(1995) är det viktigt att hjälpa elever att hitta flera och effektiva strategier för huvud-
räkning och hantering av tal. Genom att eleverna får lösa problem och tillämpa sina 
kunskaper utvecklas dessa strategier. Traditionella prov av huvudräkningsförmåga 
skapar ofta stress och oro. En del elever fastnar i dåliga strategier och upplever att de 
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är dåliga och får en negativ inställning till matematik. Om eleverna möts på deras 
egen nivå i undervisningen så skapas förutsättningar för att eleven ska förstå olika 
strategier. Inom taluppfattningen har vi valt att fördjupa oss i subtraktion. Följande 
tre stycken handlar om subtraktion och hur en bra undervisning kan se ut för att ut-
veckla just den biten av taluppfattningen i de tidigare skolåren. 
 
Sollervall (2007) menar att det finns två beräkningsstrategier för subtraktion, bort-
tagningsmetoden och utfyllnadsmetoden. Utfyllnadsmetoden används både vid jäm-
förelser (jämförelse av två temperaturmätningar där man räknar ut skillnaden) och 
komplettering (räkning från delen och upp till helheten, 237 – 89 = 11 + 100 + 37 = 
148). Sollervall poängterar sambandet mellan addition och subtraktion och att det 
kan användas vid kontrollräkning. Löwing (2008) menar att subtraktion kan uppfat-
tas som tre olika ”räknesätt” som svarar mot olika händelser i vardagen. Man kan ta 
bort en i taget från en given mängd och frågar hur många som finns kvar (9-2). Upp-
giften kan gå ut på att man söker en differens mellan två tal och då blir det naturligt 
att lägga till/komplettera (7 +_ = 9). Det är även möjligt att göra en jämförelse mel-
lan två mängder, differensen blir det som är över efter jämförelsen. Löwing menar att 
läraren måste få eleverna att förstå att ett subtraktionstal kan svara mot alla tre stra-
tegierna. Genom att behärska alla strategierna, räknelagar och räkneregler kan eleven 
anpassa räkneoperation efter uppgift. Eleverna måste förstå att subtraktion även kan 
tolkas som addition. Skrivsätten bör blandas under inlärningen (7 - 2 = 5, 5 + 2 = 7, 7 
- _ =2). 
 
Löwing (2008) strukturerar de tio första heltalen i det som kallas för lilla subtrak-
tionstabellen (36 kombinationer inom talområdet 0-10). Dessa kombinationer måste 
vara automatiserade eftersom de är grunden för subtraktioner även i högre talområ-
den, och tiotalsövergångar. Det är viktigt att eleverna får träna upp förmågan i hu-
vudräkning eftersom det ger dem en förståelse för olika räknestrategier beroende av 
uppgifter. När elever behärskar olika räknestrategier så stärks taluppfattningen, kun-
skapen om räkneregler och räknelagar. Detta bidrar till en god grund för att lära sig 
algebra och funktionslära. Huvudräkning kräver en grundläggande taluppfattning. 
Vid huvudräkning med subtraktion gäller framförallt att man kan talraden framåt 
och bakåt, tiotalsövergångarna, tals uppdelning i termer och åtminstone lilla sub-
traktionstabellen. Undervisning av skriftlig räkning i form av algoritmer måste bygga 
på förståelse och inte en metod för mekanisk räkning. Neumans (1993) sätt att struk-
turera de tio första heltalen kan delas i två delar på 25 olika sätt. Talet 2 kan delas i 
delarna 1 och 1, talet 3 kan delas i delarna 2 och 1, talet 4 kan delas i delarna 3 och 1 
samt 2 och 2 o.s.v. Varje del kan presenteras i 12 olika kombinationer genom addition 
eller subtraktion och öppna utsagor (ex. 2 + 7 = _ , 9 - 7 = _ och 7 + _ = 9 o.s.v). Ne-
uman skiljer på att kunna räkna med talen och att ”se” talen. Om eleverna kan ”se” 
strukturen genom att dela upp talen i helhet och delar och lär sig dessa kom-
binationer så kan dessa kunskaper tillämpas vid beräkningar i svårare talområden. 
Detta leder även till att eleverna använder den smidigaste strategin automatiskt. Att 
”räkna” innebär att det sker en upp- eller nedräkning av siffror (räkneord) och förstå-
elsen bakom siffrorna saknas. När föreställningarna av heltalskombinationerna har 
befästs så övergår dessa konkreta bilder till ett mer abstrakt tänkande. Även tabell-
träning av addition och subtraktion blir meningsfull om eleverna har förståelse för 
talens struktur och inte bara lär sig utantill. Neuman menar det skiljer sig hur elever 
använder fingrarna när de räknar. Fingrarna kan användas som en modell för hur 
talen kan uppdelas eller till ”dubbelräkning” där eleven håller reda på antalet räkne-
ord när de räknar uppåt eller neråt. Dubbelräkning är ingen hållbar strategi vid räk-
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neuppgifter som kräver flera tankeoperationer eftersom det då sker en för stor be-
lastning av arbetsminnet. Neuman menar att det som skiljer elever som inte har ma-
tematiksvårigheter mot de som har det är att de har ett flexibelt tänkande när de räk-
nar och är säkra i talområdet 0-10. Elever som inte klarar detta när de lämnar år 3 tar 
med sig problemet under hela skolgången och detta kan leda till en negativ in-
ställning till ämnet och en allt sämre självkänsla. 
 
Löwing (2008) räknar upp några kriterier som behövs för att man ska anses behärska 
subtraktion. Eleverna bör ha kunskaper om att använda subtraktion som en modell 
d.v.s. kunna avgöra om ett visst problem ska lösas med hjälp av subtraktion. Kunna 
förstå sambandet mellan addition och subtraktion samt använda sig av olika sub-
traktionsstrategier som lägga till/komplettera, ta bort och jämföra. De måste även 
kunna utföra lämpliga subtraktionsberäkningar. Dessa bör även vara automatiserade 
så att huvudräkning och algoritmräkning sker med flyt. Så småningom ska eleverna 
kunna behärska operationer i ett tresiffrigt talområde, kunna använda grundläggande 
räknelagar, använda en algoritm och välja lämplig subtraktionsstrategi med säkerhet. 
Läraren måste ta reda på hur eleverna uppfattar subtraktionsbegreppet för att kunna 
korrigera felaktiga strategier. Även Kilborn (2002) menar att elever måste behärska 
dessa olika subtraktionstankar för att effektivt kunna lösa olika typer av uppgifter. 
Många elever verkar ha flera subtraktionsstrategier innan de börjar skolan. Men un-
der den första skoltiden blir de antingen uppåträknare eller nedåträknare. Kilborn 
anser att detta kan bero på att eleverna inte får flera strategier presenterade för sig. 
Detta leder till att eleverna får svårighet att lösa vissa typer av uppgifter och att lös-
ningarna blir onödigt komplicerade. 
 
Avslutningsvis vill vi visa på några av de mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slu-
tet av det tredje skolåret. De finns beskrivna i kursplanen för matematik för grund-
skolan (2008). Eleverna ska förstå grundläggande matematiska begrepp och symbo-
ler, kunna välja lämpliga lösningsmetoder och räknesätt, uppskatta samt kunna av-
göra om lösningen är rimlig. Eleverna ska kunna räkna med positiva heltal inom om-
rådet 0-1000 samt ha god taluppfattning i detta område. 
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3 Metod 
Vi valde att göra en kvalitativ undersökning eftersom vi ville ta reda på vilka subtrak-
tionsstrategier eleverna använder. Vi ville även undersöka hur läraren ser på talupp-
fattning, vad elever ska behärska i matematik när de lämnar år 3 och hur de presente-
rar subtraktionsbegreppet för eleverna. Enligt Stukát (2005) så innebär ett kvalitativt 
synsätt att den som gör undersökningen tolkar resultatet för att få förståelse för det 
man undersöker och det är inte alltid möjligt att generalisera. Vi använde oss av me-
todtriangulering. Stukát (2005) menar att det är bra att kombinera intervju med ob-
servation för att ta reda på om det som läraren säger verkligen sker i undervisningen.  
Han menar även att ostrukturerade intervjuer är ett av de viktigaste arbetsredskapen 
inom utbildningsvetenskap eftersom de ger djupare och mer innehållsrika svar än de 
kvantitativa metoderna. Resultatet gav oss förståelse för hur just de observerade ele-
verna och de intervjuade lärarnas syn på våra frågeställningar. Både klasserna och 
lärarna som ingår i undersökningen är utvalda av oss och någon generalisering var 
inte möjlig på grund av vårt begränsade urval. 

3.1 Datainsamlingsmetod 
Vi utförde ostrukturerade intervjuer och strukturerade observationer. Enligt Stukát 
(2005) så innebär en ostrukturerad intervju att den som intervjuar ställer förbe-
stämda öppna frågor men att ordningen på frågorna sker efter hur samtalet utvecklar 
sig. Denscombe (2000) menar att en ostrukturerad intervju liknar mer ett samtal. Vi 
intervjuade lärarna för respektive klass för att få svar på våra frågor. Eftersom vi ville 
ta reda på hur eleverna uppfattar subtraktionsbegreppet valde vi att använda obser-
vation som metod att samla in data. Enligt Denscombe (2000) så är fördelen med en 
systematisk observation att observatören har fokus på det som ska undersökas. 
Stukát (2005) menar att det är viktigt att göra ett kategorischema i förväg för att ob-
servationen ska bli strukturerad. Vårt fokus var att eleverna skulle visa vilka subtrak-
tionsstrategier som de behärskade. Matematikuppgifter (9 stycken) som var typiska 
för de olika strategierna förbereddes inför våra observationer. Uppgifterna konstrue-
rades utifrån målen för år 3 i kursplanen för matematik för grundskolan (2008). 
Uppgifterna visades för lärarna innan observationerna för att få svårighetsnivån be-
kräftad. Vi ville att alla elever skulle känna att de lyckades med uppgifterna. Obser-
vationen avslutades med ett tärningsspel med eleven där vi använde oss av två tio-
tärningar. Spelet gick ut på att ta reda på om de hade befäst subtraktionstabellen i 
talområdet 0-10. Eleven fick slå tärningen och det som tärningen visade skulle tas 
bort ifrån ett givet tal som vi hade talat om i förväg (exempel: Vi har nio kulor, hur 
många kulor finns det kvar om tärningen visar 6).  
 
Dessa uppgifter fick eleverna (se bilaga 3): 

1.    19 − 2 =    
Uppgift som uppmuntrar till att räkna ner (”ta bort”).  

 
2.   25 − 23 = 
Uppgift som uppmuntrar till att räkna upp (”lägga till”).  
 
3.   53 − _ = 2 
Visar om eleven förstått sambandet mellan addition och subtraktion samt förstå-
else av begreppet subtraktion som skillnad. 
 
4.   _ − 5 = 25 
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Visar om eleven förstått sambandet mellan addition och subtraktion samt förstå-
else av begreppet subtraktion som skillnad. 
 
5.   7 + 3 = 10 

 Gör ett subtraktionstal med hjälp av dessa siffror! 
Visar om eleven förstår sambandet mellan addition och subtraktion samt om de 
kan kombinationerna av de tio första heltalen. 
 
6.   Skriv en händelse med de här talen. 

  12 − 7 
  Räkna ut svaret. 

Eleverna visar om de kan knyta talet till en konkret händelse, har de begreppsför-
ståelse för subtraktion. 
 
7.   Elin och Emma köpte varsin bok. 

  Elins bok kostade 57 kr. 
  Emma betalade 34 kr för sin. 
  Hur mycket billigare var Emmas bok? 

Eleverna kan knyta en konkret händelse till matematikens symbolspråk, har de 
begreppsförståelse för subtraktion. 
 
8.   Kalle har 275 kr. 

  Han köper kläder för 250 kr. 
  Hur mycket har han kvar? 

Eleverna kan knyta en konkret händelse till matematikens symbolspråk, har de 
begreppsförståelse för subtraktion. Uppmuntrar till att räkna ut skillnaden mellan 
talen. 

   
9.  

 
 
 
 
 
 
 

         Ringa in de siffror som tillhör samma talfamilj! 
Visar om eleven kan välja ut en kombination av heltalen 1-10 (se sambandet mel-
lan addition och subtraktion).  

3.2 Urval 
Vi valde att göra våra undersökningar i två klasser på olika skolor. Vi valde år 3 därför 
att det idag finns nya mål för år 3, kursplanen för matematik för grundskolan (2008) 
som vi kunde använda som referens när vi fördjupade oss i den tidiga taluppfatt-
ningen. Vi valde medvetet elever och lärare på två olika skolor eftersom vi skulle 
kunna ta del av deras kunskap, erfarenhet och syn på våra frågeställningar. Båda sko-
lorna ligger i en medelstor stad i Sverige. Den ena skolan är en F-3 skola och den 
andra en F-6 skola. Skolorna ligger i olika stadsdelar med olika upptagningsområden. 
Den ena klassen består av 13 elever, 5 pojkar och 8 flickor. Den andra klassen består 
av 25 elever, 14 pojkar och 11 flickor. Läraren i F-3 skolan har arbetat med klassen 
sedan de gick i förskoleklass och har lång erfarenhet som lågstadielärare. Den andra 

7 3 

4    5 
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läraren har arbetat med klassen sen de gick i år 1 och har lång erfarenhet som lågsta-
dielärare. I båda klasserna finns det en spridning på elevernas sociala kompetens och 
kunskapskompetens. Vi valde bara ut två klasser på grund av att tiden var begränsad. 
Ett större urval hade möjligen gett oss större insikt. Vi valde att observera fem elever i 
varje klass för att täcka in så många subtraktionsstrategier (enligt vår kategorisering) 
som möjligt. Vi valde slumpvis ut fem frivilliga elever i varje klass. Valet av lärare blev 
naturligt eftersom vi redan knutit kontakter med dem under vår VFU. Vårt urval 
stämde överens med det som Denscombe (2000) kallar icke-sannolikhetsurval som 
innebär att de utvalda människorna har vissa kvalitéer som är relevanta för under-
sökningen.  

3.3 Tillvägagångssätt och analysmetod 
Vi intervjuade 2 lärare och observerade 10 elever på våra partnerskolor. Vi observe-
rade 5 elever på varsin skola och satt i ett grupprum med en elev i taget. Bara obser-
vatören och eleven befann sig i detta grupprum. Inför varje observation informerade 
vi eleven om att vi ville veta hur de tänkte när de löste uppgifterna. Eleverna fick ru-
tan med de fyra siffrorna presenterad för sig innan observationen. Vi förklarade ordet 
”talfamilj”. Under observationen dokumenterade vi i vårt observationsschema och 
uppmuntrade dem att skriva ner och berätta under tidens gång. Varje observation tog 
ungefär 30 minuter. Vi håller med Stukát (2005) om att vi som deltagande observatö-
rer påverkar elevernas beteende. Vi sammanställde våra data för varje strategi och 
resultatet redovisas i resultatdelen under respektive kategori. 
 
Vi valde även att använda oss av observation som var strukturerad eftersom vi hade 
bestämt i förväg vad som skulle observeras. Vi förberedde oss genom att utforma ett 
observationsschema (se bilaga 2) med de olika subtraktionsstrategierna, borttagning 
och utfyllnad enligt Sollervall (2007). Vi hade gjort matematikuppgifter (se bilaga 3) 
till eleverna som passade vårt syfte. I en av uppgifterna hade vi valt begreppet ”talfa-
milj” eftersom det användes i ena klassens läromedel (exempel på en talfamilj är 4 + 
3 = 7, 7 - 3 = 4, 3 + 4 = 7 och 7 - 4 =3). Talfamilj har samma betydelse som de tio för-
sta heltalens kombinationer. Tanken med uppgifterna var att se om eleverna behärs-
kade flera subtraktionsstrategier och om de hade automatiserad subtraktionstabellen 
i talområdet 0-10.  
 
Vi valde att göra en ostrukturerad intervju därför att vi ville ha så detaljerade svar 
som möjligt. Denscombe (2000) menar att en god förberedelse av intervjun är nöd-
vändig för att lyckas. Därför ägnade vi mycket tid på att utarbeta frågor som skulle ge 
oss svar på våra frågeställningar (se bilaga 1). Vi avtalade en tid med lärarna så att vi 
kunde sitta ostörda under intervjutillfället. Intervjuerna spelades in och transkribe-
rades efteråt. Dessa transkriptioner användes för att analysera resultatet. 
 

3.4 Reliabilitet och validitet 
Enligt Stukát (2005) så är en undersöknings validitet beroende av att datat har mäts 
med rätt mätinstrument samt hur noggrann mätning instrumentet kan göra. Vi har 
använt oss av triangulering för att få olika perspektiv belysta och på så sätt fått stöd åt 
vår analys precis som Denscombe (2000) skriver. En observation kan komplettera en 
intervju genom att den bekräftar eller motsäger det som sägs. Vi anser att datat från 
våra observationer och intervjuer är relevanta för vår undersökning. Vi håller med 
Denscombe (2000) om att det alltid sker en viss individuell tolkning vid observatio-
ner. Han menar även att ett gemensamt observationsschema för flera observatörer är 
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viktigt för att få fram identiskt data. Eftersom vi inte observerade eleverna tillsam-
mans så var det viktigt att ta fram ett observationsschema för att vi skulle ha fokus på 
det som skulle observeras.  Vi menar att även att våra intervjufrågor passade vårt syf-
te och de öppna frågorna fick lärarna att själva berätta. Vi upplevde att de åsikter vi 
fick från de intervjuade lärarna var uppriktiga. Det är inte möjligt att göra någon ge-
neralisering på grund av att vårt urval är alldeles för litet. Vårt resultat gäller enbart 
för dessa två klasser. 

3.5 Etiska aspekter 
Enligt vetenskapsrådet (2007) bör varje forskare följa de forskningsetiska principer 
som finns inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Det fyra huvud-
kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfedentialitetskravet och nyttjan-
dekravet. I vår undersökning har vi följt de forskningsetiska principerna genom att 
informera berörda lärare om vårt syfte med undersökningen. Vi har också berättat att 
vi ska göra undersökningen genom intervjuer och observationer. Eleverna som ob-
serverats har frivilligt samtyckt till att vara med. Vi har inte värderat någons elev 
kunskaper utan endast varit intresserade av att ta reda på olika subtraktionsstrate-
gier. Uppgifterna var utformade så att alla elever kunde känna att de lyckades och 
observationen gjordes i en positiv anda. Vi fick lärarens samtycke att observera ele-
verna eftersom vi inte pekade ut någon enskild elev. Inga namn eller personuppgifter 
kommer att finnas med i arbetet. Det framgår inte heller vilka skolor det är fråga om. 
Det insamlade materialet behandlas konfidentiellt vilket betyder att vi förvarar det så 
det inte kan läsas av obehöriga och det inspelade materialet förvaras så att ingen 
kommer åt det och kommer att förstöras när arbetet är godkänt. Det kommer heller 
inte att användas vid senare tillfälle och studien har gjorts inom ramen för lärarut-
bildningen. 
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4 Resultat 

4.1 Observation 
Utifrån våra kategorier av subtraktionsstrategier redovisar vi resultatet. Kategorin ”ta 
bort” innebär att eleverna räknar ner till det som återstår, eleverna har ett tabort-
tänkande. Kategorin ”lägga till” innebär att eleverna räknar upp från delen. Vi redovi-
sar även hur eleverna har resonerat när de har löst uppgifterna. Kategorin ” Heltalens 
(1-20) kombinationer” innebär att eleverna har automatiserat subtraktionstabellen i 
talområdet 0-20, eleverna har fått förståelse för att addition och subtraktion hör 
ihop. 

4.1.1 Strategi ”ta bort” 
Alla tio eleverna använde sig av denna strategi vid uppgiften 19 - 2. Många av ele-
verna kunde förklara med ord att det var lättare att räkna ner eftersom det blir många 
att räkna upp.  
 
Sex av eleverna valde denna strategi vid uppgiften 25 - 23 genom att räkna tiotalen 
och entalen för sig. En av eleverna sa att han kunde se att skillnaden mellan talen var 
två men han menade att han räknade talsorterna för sig för säkerhets skull. 
 
Uppgiften 53 - _ = 2 valde nio elever att lösa genom denna strategi. Fyra av eleverna 
valde att vända på talet och räknade ut vad 53 - 2 blev. De resonerade att man måste 
ta bort mycket eftersom det bara blev två kvar.  En av eleverna förklarade att skillna-
den mellan 53 0ch 2 är 51. Två elever lyckades inte lösa uppgiften själv men med 
hjälp så kom även de fram till att det var mycket som skulle bort. Tre av eleverna löste 
uppgiften genom att tänka varje talsort för sig, de insåg att alla tiotal skulle bort och 
räknade sen entalen för sig.  
 
Sex elever valde denna strategi vid uppgiften 12 - 7. Två elever räknade neråt med 
hjälp av fingrarna. Fyra elever räknade först ner till 10 och tog sen bort 5 till. Eleverna 
skulle även själva skriva en räknehändelse med dessa tal. Alla eleverna klarade av att 
göra en enkel händelse som gick ut på att någon har 12 saker och tar bort 7 saker. 
 
Nio elever valde den här strategin vid uppgiften 57 - 34 som vi presenterade som en 
problemlösningsuppgift. Alla nio elever förklarade att de räknade varje talsort för sig. 
 
Sju elever valde den här strategin vid uppgiften 275 -  250 som vi presenterade som 
en problemlösningsuppgift. Sju av eleverna förklarade att de räknade varje talsort för 
sig. En elev funderade länge men hade svårt att göra ett matematiktal av texten. Ele-
ven fick texten uppläst men lyckades ändå inte att lösa uppgiften. Med mycket hjälp 
kunde eleven till slut lösa uppgiften genom att räkna tiotal och ental för sig. 
 
Resultatet visade att alla elever kunde använda sig av strategin ” ta bort ”och de valde 
den vid lämpliga uppgifter. Eleverna valde att räkna varje talsort för sig och räknade 
då i ett talområde som var automatiserat. 

4.1.2 Strategi ”lägga till” 
Vid uppgiften 25-23 valde fyra elever denna strategi. Tre av dem förklarade att de 
räknade hur mycket det blev emellan talen. Den fjärde eleven kunde inte räkna ut 
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talet men när hon fick ett konkret exempel med pengar sa eleven direkt att man har 
två kronor kvar om man handlar för 23 kronor.  
 
En elev löste uppgiften 53 - _ = 2 genom att tänka att 2 + något blir 53.  
 
Uppgiften _ - 5 = 25 löste alla tio eleverna med denna strategi. Nio elever la till 5 till 
25. Sen konstaterade de att tar man bort 5 från 30 så får man 25 kvar. En av eleverna 
behövde ett konkret exempel för att lösa uppgiften. 
 
Fyra elever valde denna strategi vid uppgiften 12- 7. Tre av eleverna räknade från 7 
och uppåt, d.v.s. 8,9,10,11,12, en använde fingrarna till hjälp. En elev sa att ”7 + 7 blir 
14, då ska jag ta bort 2 för att det ska bli 12, då blir det 5 kvar”. Eleverna skulle även 
själva skriva en räknehändelse med dessa tal. Alla eleverna klarade av att göra en en-
kel händelse som gick ut på att någon har 12 saker och tar bort 7 saker utom en elev 
som tänkte att någon hade 7 saker och fick 5 saker till. 
 
En elev valde den här strategin vid uppgiften 57 - 34 genom att först räkna upp till 
50 och sedan 7 till.  
 
Tre elever valde den här strategin vid uppgiften 275 - 250 som vi presenterade som 
en problemlösningsuppgift. Två elever räknade uppåt 5- och 10-steg. En elev räknade 
uppåt i 25-steg. 
 
Vid uppgiften 25 - 23 visade resultatet att mindre än hälften av eleverna använde sig 
av strategin ” lägga till ”. I de öppna utsagorna blev eleverna mer kreativa och tänkte 
inte lika ofta talsorterna för sig. 

4.1.3  Heltalens (1-10) kombinationer 
Eleverna fick en uppgift som gick ut på att de skulle göra ett subtraktionstal utifrån 
talet 7 + 3 = 10. Alla tio eleverna klarade av att göra talet till talen 10 - 3 eller 10 - 7. 
 
Sju av eleverna lyckades lösa uppgiften rutan med de fyra siffrorna. De andra 
hade olika lösningar som exempelvis att plocka de udda talen eller tal i ordningsfölj. 
En elev sa att han/hon inte förstod vad som menades med talfamilj. 
 
Alla tio eleverna klarade av tärningsspelet utan att tänka särskilt länge och ingen 
räknade på fingrarna. 
 
Resultatet visar att eleverna var säkra på de tio första heltalens kombinationer. 

4.2 Intervjuer 
Vi redovisar vårt resultat från de transkriberade intervjuerna. Vi benämner lärarna 
som A och B.  

4.2.1 Kunskaper som elever ska behärska inför år 4 
A hänvisar till de uppnående mål som finns beskrivna i den nya kursplanen i mate-
matik. Skolan har arbetat efter målen i ett bedömningsmaterial i matematik (BeMa-
pärmen) som är utarbetat av Vänersborgs kommun. Detta material innehåller kon-
kretiserade mål av kursplanen i matematik. A menar att de nya målen för år 3 stäm-
mer bra överens med hur A har arbetat tidigare. När skolan utformar lokala kurspla-
ner så tittar man även på målen för år 5 och 9. 
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B hänvisar också till BeMa-pärmens mål som har varit underlag för deras lokala 
kursplan. I och med den nya kursplanen i matematik så pågår en omarbetning av den 
lokala kursplanen. När skolan utformar kursplaner sker det i form av ämnesindelade 
arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper ansvarar för kursplanerna från år F - 6. Däremot 
tittar man inte på kursplanen för år 9. 
 
Resultatet visar att lärarna arbetar efter styrdokumenten och att skolorna har lagt ner 
arbete på att göra målen tydliga och lätta att arbeta efter. På båda skolorna är det ett 
pågående arbete allteftersom styrdokumenten ändras. 

4.2.2 Vad ingår i den tidiga taluppfattningen? 
A berättar att begreppet taluppfattning har diskuterats på pedagogiska konferenser. 
Där diskuterar man i tvärgrupper i olika konstellationer och åldersintervaller. 
 
Läraren menar att det är svårt att avgränsa vad som är taluppfattning. I den tidiga 
taluppfattningen ingår att förstå vad tal står för, veta vilka tal som är högre/lägre, 
vilket tal som är störst/minst, om det är långt mellan talen samt automatisering av 
addition och subtraktion i det lägre talområdet. Tal och antal, mönster och talmöns-
ter, positionssystemet, addition/subtraktion och multiplikation/division ingår i den 
tidiga taluppfattningen som beskrivs i BeMa- pärmen. Olika områden inom matema-
tiken hör ihop exempelvis problemlösning och taluppfattning är beroende av var-
andra. Problemlösning är bra sätt att se om eleverna har förståelse. Man kan inte 
bara lära sig en sak utan allt går in i varandra. Om man inte står på en stadig grund så 
är det svårt att ta till sig nya svårare saker.  
 
 
B berättar att man ingår i en ämnesgrupp och matematikgruppen diskuterar frågor 
runt taluppfattning och förmedlar sedan detta till övriga kollegor. 
 
Läraren menar att det som ingår i taluppfattning är ordningstal, antalsuppfattning, 
talkompisar, positionssystemet och att en automatisering av additions- och subtrak-
tionstabellerna sker. Det ingår också att eleverna kan avgöra om svaren är rimliga och 
har utvecklat ett logiskt tänkande. Det är också viktigt att eleverna ska förstå vad de 
gör och varför.  
 
Resultatet visar att lärarnas egna erfarenheter av tidig taluppfattning stämmer väl 
överens med de mål och riktlinjer som finns i BeMa-pärmen.  

4.2.3   Hur subtraktionsbegreppet presenteras för eleverna 
A visar att addition och subtraktion hör ihop. Redan i förskoleklass så fick eleverna 
öva sig att använda det matematiska språket som ett naturligt inslag i vardagen. Be-
greppet subtraktion presenteras för eleverna som att man tar bort något eller räknar 
ut skillnaden. Redan tidigt har eleverna fått laborera och använda konkret material 
för att åskådliggöra subtraktion. Läraren menar att det är viktigt att stimulera olika 
sinnen för elever lär på olika sätt. Eleverna får förklara hur de tänker för andra, på så 
sätt blir de själva medvetna om att man kan tänka på olika sätt. Olika strategier pre-
senteras för eleverna. Räknemetoder som presenteras är skriftlig huvudräkning (tal-
sorterna räknas för sig) och subtraktionsalgoritm. 
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Läraren menar att man börjar automatisera i talområdet 0-5. Sedan utvidgas talom-
rådet till 0-10 och tiokamraterna och additions- och subtraktionstabellerna övas in. 
Tabellerna övas så småningom in även i talområdet o-20. När tabellerna tränas in lär 
sig eleverna olika tankemodeller som exempelvis ”ett mindre”, ”minus nästan allt” 
och ”minus alla ental”. Olika läromedel beskriver dessa begrepp på olika sätt men 
själva tankemodellerna stämmer överens. Läraren använder olika typer av material 
och menar att det är viktigt att inte bara nöta in tabellerna utan det ska ske som ett 
naturligt inslag i undervisningen för att eleverna ska uppleva att det är roligt. Om ele-
verna kan se sambandet i de lägre talområdena så är det möjligt att applicera det 
även på högre talområden. 
 
B menar att eleverna ska se sambandet mellan addition och subtraktion. De började 
tidigt i samlingen att prata om begreppet subtraktion. Eleverna får bättre förståelse 
om man utgår från något konkret i deras vardag. Laborationer med konkret material 
är också viktigt för att utveckla begreppsförståelse. Begreppet subtraktion presente-
ras för eleverna som något man tar bort, delas upp, jämföras eller ses som en skill-
nad. Räknemetoder som presenteras är skriftlig huvudräkning (talsorterna räknas för 
sig) och subtraktionsalgoritm. 
 
Läraren börjar precis som A med talbilder för talet fem och utvidgar talområden ef-
tersom. Läraren använder både laborativt material och lärobok för att variera auto-
matiseringen. Läraren anser att det är viktigt att eleverna behärskar den lilla sub-
traktionstabellen för att underlätta beräkningar i högre talområden. 
 
Resultatet visar att eleverna får en varierad undervisning och flera subtraktionsstra-
tegier presenterade för sig. Det visar även på att lärarna har en klar struktur för  att 
utveckla progressionen av matematikkunskaper hos eleverna. 
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5 Slutsats 

5.1 Vilka subtraktionsstrategier använder eleverna? 
Vårt resultat av de olika subtraktionsstrategierna visar att eleverna oftast väljer att ”ta 
bort”. Uppgiften 19 - 2 är en typisk uppgift för denna strategi och alla eleverna har 
löst den på detta sätt. Eleverna kan även tala om varför de har valt att lösa den på 
detta sätt med förklaringen att det är färre att räkna ner än upp. De har helt enkelt 
valt den smidigaste metoden för uppgiften. En uppgift som är typisk för strategin 
”lägga till” är 25 - 23. Här har fler än hälften ändå valt att ”ta bort” genom att räkna 
talsorterna för sig. Vi menar att detta beror på att eleverna arbetar med positionssy-
stemet och använder denna metod. Elevernas val av strategi kan bero på att de har 
automatiserat bastalens delning i området 0-10 och tagit med sig kunskapen i ett 
högre talområde precis som Neuman (1993) skriver. Enligt Löwing (2008) visar detta 
på en progression där de har börjat räkna med algoritmer. Här är det svårt att avgöra 
om alla har en förståelse för att det är en liten skillnad och även kunna välja strategin 
”lägga till” eller om de bara använder sig av en metod som är inarbetad. I uppgifterna 
som var formulerade som öppna utsagor valde alla eleverna smidiga strategier för att 
lösa uppgiften. Strategierna visar att de har förståelse för att addition och subtraktion 
hör ihop. Detta samband är nödvändigt att förstå för att behärska subtraktion enligt 
Neuman (1993) och Löwing (2008). Eleverna visade att de hade förståelse för be-
greppet subtraktion genom att de själva kunde formulera en händelse som passade 
uppgiften 12 - 7. De klarade av att göra en konkret uppgift från det matematiska sym-
bolspråket. De elever som använde strategin ”ta bort” visade att de kan se talens upp-
delning genom att först räkna ner till 10 och sen ta bort 5 till. Vid problemlösnings-
uppgifterna som var i ett högre talområde än de andra uppgifterna valde nästan alla 
strategin ”ta bort” genom att räkna varje talsort för sig. Vi upplever att eleverna be-
härskar positionssystemet eftersom de själva kan berätta att de först tar bort tiotalen 
och sen entalen. Kilborn (2002) menar att detta tyder på att eleverna har fått flera 
strategier presenterade för sig i undervisningen. De elever som vi observerade visade 
alla att de var flexibla när de valde subtraktionsstrategi. Detta tyder på att de inte en-
bart ser subtraktion som något som ska tas bort från en given mängd utan även kun-
na använda subtraktion vid jämförelser. Några elever behövde hjälp för att klar av att 
lösa vissa uppgifter.  

5.2 Vad anser lärarna ingår i taluppfattningen i de tidigaste skolåren 
och hur presenteras subtraktionsbegreppet? 

Resultatet från intervjuerna visar att de båda lärarna har samma syn på vilka kun-
skaper som eleverna ska ha med sig inför år 4. De menar att lärarna inte kan tycka så 
mycket själva om detta utan att det finns styrdokument som läroplan (Lpo 94) och 
kursplanen för matematik för grundskolan (2008) som ska följas. Därför är det vik-
tigt att varje lärare tar del av styrdokumenten och har kunskap om de mål som ele-
verna ska nå i år 3 samt målen för senare år för att känna till ämnets progression. 
Skolorna där intervjuerna har skett har brutit ner kursplanens mål till lokala mål som 
lärarna arbetar efter. Den taluppfattning som ingår i de tidigaste skolåren innebär 
eleverna ska ha förståelse för tal, antal och talmönster, positionssystemet, de fyra 
räknesätten. Den här indelningen fanns med i båda lärarnas arbetsunderlag. Detta 
stämmer väl överens med hur Reys, Reys, Emanuelsson, Holmquist, Häggström, Jo-
hansson, Lindberg, Maerker, Nilsson, Rosén, Ryding, Rystedt och Sjöberg Wallby 
(1995) delar in taluppfattningen även om deras indelning sträcker sig högre upp i åld-
rarna. Båda lärarna presenterar subtraktionsbegreppet för eleverna på flera olika sätt. 
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De visar på sambandet mellan addition och subtraktion samt arbetar med både kon-
kret material och läromedel. De anser att det är viktigt att eleverna får förståelse för 
begreppet samtidigt som automatisering av tabellerna sker. Undervisningen ska sti-
mulera till ett flexibelt tänkande hos eleverna eftersom de ska kunna välja en strategi 
som passar uppgiften precis som Kilborn (2002) och Neuman (1993) beskriver.  
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6 Diskussion 
Vi anser att det är av stor vikt för lärarens professionalism att kunna förklara för ele-
ver och föräldrar vad målen i kursplanen för matematik för grundskolan (2008) in-
nebär och hur varje elev ska nå dit. Vi har sett att det krävs ett engagemang både från 
skolan och den enskilda läraren att sätta sig in i målen för att kunna planera en un-
dervisning som utvecklar elevernas matematikkompetens. God ämneskunskap hos 
läraren är nödvändig även i de tidigare åren för att kunskapsbrister inte ska uppstå 
som visar sig när eleverna når en svårare matematik. Vi håller med Löwing (2008) 
om att en diagnos vid skolstarten kan visa om eleverna har de grundläggande princi-
perna för barns allra tidigaste taluppfattning. Då kan undervisningen utgå från varje 
elevs förutsättningar precis som Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) skriver. Lä-
raren måste även ha kännedom om elevers svårigheter för att kunna ta dem vidare i 
den matematiska utvecklingen. Elever som visar ett gott resultat på skriftliga tester 
t.ex. i subtraktion kan ändå ha dåliga strategier som kommer leda till svårigheter att 
lösa olika typer av uppgifter och problem precis som Kilborn (2002) skriver. I vår 
undersökning kunde vi se att en diagnos inte alltid räcker för att ta reda på var ele-
vernas brister finns. Elevernas uträkningar visade inte alltid vilka subtraktionsstrate-
gier de hade använt. Vi håller med Löwing och Kilborn (2002) att skriftliga uträk-
ningar behöver kompletteras med samtal med eleverna för att läraren ska få känne-
dom om elevernas räknestrategier och begreppsuppfattning. 
 
Vi anser att det är viktigt att läraren undervisar i matematik för att eleverna ska få en 
god förståelse för matematik. Om eleverna enbart arbetar individuellt med sitt läro-
medel finns risk att eleverna inte får alla grundläggande kunskaper. Läraren ska kun-
na variera arbetsmetoder och arbetsformer för att utveckla en matematisk kompetens 
hos eleverna. Vi anser att Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) beskriver matema-
tisk kompetens på ett bra sätt. Eleverna måste få möjlighet att få en grundläggande 
förståelse för begrepp, jobba med problemlösning och träna sin räknefärdighet. Det 
är även betydelsefullt att eleverna får resonera och förklara sina tankar för att träna 
sin logiska förmåga. I de tidiga åren måste eleverna få en god taluppfattning befäst 
för att hitta bra strategier inför kommande matematikutveckling. Både Reys, Reys, 
Emanuelsson, Johansson, Maerker, Nilsson och Rosén (1995) samt Löwing och Kil-
born (2002) anser att en god taluppfattning är en förutsättning för detta. Vi anser att 
klasserna som vi undersökt har en genomtänk undervisning med struktur som bygger 
på att eleverna får en successiv progression av matematikkunskaper genom åren. Ele-
verna får då en naturlig kunskapsutveckling från konkret till abstrakt matematik. 
Även Löwing (2008) menar att en god undervisning i den tidiga taluppfattningen 
sker på detta sätt. Alla elever kommer inte att nå målen i år 3 trots en god undervis-
ning på grund av olika orsaker. Ofta sker ett överlämnade efter år 3 som för eleven 
kan innebära att de får byta lärare och eventuellt skola. Därför är det viktigt att den 
nya läraren får ta del av eventuella svårigheter. Eleverna måste få befästa förkunska-
perna för att kunna fördjupa sina kunskaper inom matematiken. Vi håller med Lö-
wing och Kilborn (2002) att elever som inte har grundläggande förkunskaper senare 
kan få matematiksvårigheter.  
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Vi har mött många elever som inte tycker matematik är viktigt och tidigt har fått in-
ställningen att det är svårt och tråkigt. Dessa elever förstår ofta inte syftet med att 
kunna matematik och saknar inre drivkraft att vilja lära. Denna attityd är svår att 
ändra på senare. Lärarens positiva inställning till matematik är därför en förutsätt-
ning för att elevernas intresse ska väckas. Genom att variera undervisningen, ha en 
positiv inställning till ämnet, skapa utmaningar och uppmuntra elevernas ansträng-
ningar menar vi att elevernas förutsättningar att nå målen ökar. Förhoppningsvis blir 
då matematiken både meningsfull och lustfylld.  

6.1 Senare forskning 
Vår undersökning visar inte om eleverna som deltagit kommer att klara målen i ma-
tematik och det var inte heller vårt syfte. Lärarnas undervisning stämde väl överens 
med det vår litteratur menar är en god undervisning i de tidigaste åren. Vi upplever 
att vi har studerat två goda exempel. De erfarenheter vi fått med oss från studien är 
värdefulla kunskaper för våra kommande lärargärningar och även för andra lärare. 
Det skulle även vara intressant att göra en studie av elever med matematiksvårigheter 
för att ta reda på om en bristande grundläggande taluppfattning ofta är orsaken till 
svårigheterna. Vi har haft fokus på yngre elever men tycker att det är intressant hur 
man kan hjälpa äldre elever med matematiksvårigheter. Hur kan skolan arbeta för att 
hjälpa dessa elever att öka sina kunskaper och få ett intresse för matematiken? 
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Bilaga 1 

 
 
 
Intervjufrågor 
 
 
 

1. Vilka kunskaper i matematik ska eleverna ha med sig från år 3? 
 
När ni utformar den lokala kursplanen i matematik på skolan tittar ni även på 
målen för år 5 och år 9? 
 

2. Har ni diskuterat på skolan runt begreppet taluppfattning och i och i så fall 
hur? 
 
Vad anser du ingår i den tidiga taluppfattningen? 
 

3. Hur utvecklar och presenterar du subtraktionsbegreppet för eleverna? 
 
Hur arbetar du med elevernas automatisering av subtraktion i talområdet  
0 – 20? 
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Bilaga 2 
 

Observationsschema 
 
Datum:  
Barn: En klass i år ? 
(X flickor, Y pojkar) 

Observation 
(Vad händer? Vilken 
uppgift?) 

Reflektion/Loggbok 
Hur gick det? 
Vad har jag lärt mig? 

 

Ta bort 
 
(Taborttänkande 
Hur många blir kvar?) 

 

 
 
 
 

Lägga till 
 

(Komplettera/räkna 
upp/lägga 
till/utfyllnad/jämföra 
Hur många fler? 
Hur många färre 
Hur många är det som 
skiljer?) 
 
 
 
 
 
 

Heltalens (1-20) 

kombinationer  
(Automatiserat sub-
traktionstabellen i 
talområdet 0-20, ele-
verna har fått förstå-
else för att addition 
och subtraktion hör 
ihop.) 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 

 



                                                                          

 24 

Bilaga 3 
 

Uppgifter till År 3 
 

10. 19 − 2 = 
 

11. 25 − 23 = 
 
12.   53 − _ = 2 

 
13.   _ − 5 = 25 

 
14.   7 + 3 = 10 

 Gör ett subtraktionstal med hjälp av dessa siffror! 
 

15.   Skriv en händelse med de här talen. 
  12 − 7 
  Räkna ut svaret. 
 

16.   Elin och Emma köpte varsin bok. 
  Elins bok kostade 57 kr. 
  Emma betalade 34 kr för sin. 
  Hur mycket billigare var Emmas bok? 
 

17.   Kalle har 275 kr. 
  Han köper kläder för 250 kr. 
  Hur mycket har han kvar? 
 

18.   
  
  
  
  
  
  
  
   Ringa in de siffror som tillhör samma talfamilj! 
 
 

19.   Spela ett tärningsspel (använda oss av två tio-tärningar) med 
eleverna som går ut på att ta reda på om de har befäst kombina-
tionerna av heltalen 1-10. 

 

7 3 

4    5 


