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SAMMANFATTNING 
 
Jag har i mina tidigare yrkesår i förskoleklass upptäckt hur viktigt det är att barnen 
förstår de matematiska begreppen och har ord på dem. De måste ges en möjlighet att 
tidigt få utveckla en grundläggande taluppfattning. Syftet med min studie blev då att 
undersöka hur elever med svag taluppfattning förstår subtraktion, som jag upplevt är 
den första svårigheten de stöter på i matematiken. Jag ville också undersöka om mitt 
sätt att kunna variera matematiken i subtraktion, skulle hjälpa eleverna att hitta en 
gynnsam tankeform. Jag gjorde min studie med en grupp på 6 elever i åk. 3. Den 
metod jag använde mig av var observationer och loggbok. Jag gjorde en 
taluppfattningstest för att se vilken nivå eleverna låg på i början av studien och en 
sluttest för att se om mina aktiviteter med eleverna gav något resultat. 
Taluppfattningstesten visade att eleverna har svag taluppfattning, men samtidigt var 
testen väldigt bred med många vardagsnära uppgifter och uppgifter där eleverna 
skulle uppskatta och omvandla enheter. Det var inte tillräckligt många 
subtraktionsuppgifter för att kunna använda till att analysera vad eleverna förstått av 
aktiviteterna. Därför gjorde jag en annan sluttest med uppgifter enbart från våra 
aktiviteter. Sluttesten jag gjorde med eleverna visade ett bättre resultat. Jag har också 
under mina aktiviteter sett att eleverna utvecklar sitt tänkande när de får ”prata” 
subtraktion och samtidigt får laborera med konkret material.  
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Taluppfattning, variation, subtraktionsstrategier
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1 INLEDNING 
 

1.1 BAKGRUND 
Mitt val av examensarbete grundar sig på min upptäckt av att tidiga brister i 
taluppfattningen leder till onödiga svårigheter senare i matematiken hos elever. I mitt 
yrke som förskollärare och arbete i förskoleklass har jag gått kurser i 
matematikdidaktik och fått uppleva viktigheten med att tidigt arbeta med den 
grundläggande taluppfattningen. Jag bestämde mig därför att skriva om hur viktigt 
det är att alla lärare ger eleverna förutsättningar att utveckla en bra grundläggande 
taluppfattning. Vad är då en bra taluppfattning och hur kan jag som lärare främja 
utvecklingen hos mina elever så de når bra taluppfattning? Jag fick höra talas om 
variationsteorin som Ference Marton förespråkar och blev intresserad att ta reda på 
mer om det. Jag vill studera Ference Martons idéer angående variationsteorin, för att 
få en grund om betydelse av att variera mina lektioner i matematik för att nå bästa 
inlärningen hos eleverna. Jag kommer också titta på olika definitioner om vad bra 
taluppfattning är. Vad säger olika didaktiker och forskare om taluppfattning? Vilka 
konkreta metoder kan jag använda mig av för att eleverna ska nå bra taluppfattning?  
 
En ensidig metod, t.ex. att enbart arbeta med lärobok passar inte alla elever. Eleverna 
lär sig på olika sätt och löser tal genom olika tankeformer. Alla lärare och pedagoger 
måste ge elever möjlighet att utveckla bra taluppfattning för att kunna tillgodogöra 
sig och förstå matematiken. Variationer i matematiken stimulerar eleverna att tänka 
olika och hitta sitt sätt att lära. Resultatet av mitt arbete ska kunna visa hur viktigt 
det är att variera matematiken för att tidigt utveckla bra taluppfattning.  
 
Då jag upptäckt i mina tidigare lektioner med dessa elever att subtraktionen blir den 
första svårigheten som eleverna med svag taluppfattning stöter på, kommer jag att 
begränsa mina aktiviteter till subtraktion. Svenska elevers förmåga att utveckla 
bestående kunskap inom matematik har under de senaste åren försämrats 
(Skolverket, 2008). TIMSS (2007), analys av svenska elevers matematikkunskaper i 
år 4 och 8, har visat att elever inte utvecklat tillräckligt taluppfattning. 
Subtraktionsuppgifter, speciellt för år 4, visade sig vara ett problem i TIMSS-
projektet för många svenska barn. Det mest problematiska var subtraktioner som 
kräver växlingsförfarande.  
 
Löwing & Kilborn (2002) pratar om baskunskaper i matematik, att det är det 
minimum av kunskaper som eleverna behöver för att kunna klara situationer och 
kunna lösa sådana problem som kan uppstå i det vardagliga livet. Men de menar att 
med våra vagt formulerade kursplaners uppnåendemål är det svårt att avgöra om 
eleverna tillägnar sig baskunskaperna. För att undervisa på baskunskapsnivå gäller 
det att verkligen konkretisera, att språkligt stödja uppbyggnaden av olika 
tankeformer, med hjälp av laborativt material och även med hjälp av elevernas 
tidigare erfarenheter från vardagen (a a). 
 
Kursplanen i matematik säger att skolan ska i sin undervisning sträva mot att eleven 
utvecklar sin tal- och rumsuppfattning, samt att de ska kunna förstå och använda 
grundläggande talbegrepp. Lägsta kunskapsmål gällande taluppfattning och 
subtraktion, som eleven ska ha uppnått i slutet av tredje skolåret är att bl. a kunna 
jämföra, dela upp och storleksordna tal inom heltalsområdet 0-1000. I subtraktion 
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ska de kunna räkna i huvudet med tal inom heltalsområdet 0-20 samt kunna 
subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder inom heltalsområdet 0-200. Det 
mål Lpo94 säger att eleven ska ha uppnått i grundskolan är att eleven ska behärska 
grundläggande matematiskt tänkande och kan behärska det i vardagslivet. 
 
Marton & Booth (1997) menar på att alla människor är olika, att alla gör saker på 
olika sätt. Deras uttryck är: att, vad än människor gör, har de ”lärt sig på olika sätt – 
en del bättre, en del sämre – att göra det” (a a s. 15). Marton m.fl. menar att det är 
sättet att göra det på som är bättre eller sämre. De menar vidare att en variation i 
lärandet är nödvändigt för att den lärande ska få förmågan att uppfatta någonting på 
ett annat sätt än tidigare. Det krävs att någonting varieras i situationen som omger 
den lärande, för att en förändring ska kunna upplevas. Genom variationen kan vi få 
kunskap om olika aspekter. Fokus bör ligga på målet den lärande bör lära sig och inte 
enbart det faktiska innehållet (a a). Detta tar jag fasta på i min studie och har idén i 
åtanke då jag planerar mina aktiviteter. 
 
Lampinen, Ikäheimo & Lampinen (2009) menar att brister i barnets metakognitiva 
kunskaper och färdigheter kan störa inlärningen tidigt. Många barn behöver en 
mångsidig undervisning. Vidare talar de om barn som har svårt att bearbeta 
kunskaper med hjälp av arbetsminnet kan komma att få svårigheter i matematiken. 
Lampinen m.fl. säger också att forskning har visat att en mekanisk upprepning 
inte är lika effektiv för minnet och inlärningen som en mångsidig 
inlärning som grundar sig på barnets erfarenheter. Därför är det av vikt att 
arbetssättet är mångsidigt och meningsfullt samt med tillräckliga upprepningar 
redan från starten. Med hjälp av laborationer och konkretisering hjälper vi barnet att 
förstå innehållet i det tänkta lärstoffet. Därför är det bra att använda sig av olika 
material till att studera en sak och samma material för att studera olika saker (a a). 
Även i Lampinens m.fl. teorier tycker jag att vikten av att variera matematiken 
kommer i fokus.  
 
I Lpo 94 står det att kunskap inte är ett entydigt begrepp. De menar att kunskap visas 
i olika former, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, som förutsätter ett 
samspel mellan varandra. Skolan måste inrikta sitt arbete på att ge utrymme för 
lärande i olika kunskapsformer. Vidare sägs i kursplanen att ämnets karaktär och 
uppbyggnad ska vara i balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och 
kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer för att nå en 
framgångsrik matematik. 
 

1.2 SYFTE 
I examensarbetet vill jag ta reda på hur barn med svårigheter i matematik tänker i 
avseende på subtraktionsstrategier. Vad har taluppfattningen för betydelse i 
inlärningen av subtraktion? Hur kan jag variera matematiken för att ge eleverna 
möjligheter till att hitta gynnsamma tankeformer? Arbetet undersöker också hur 
subtraktion presenteras för barnen och hur stor inverkan läraren har för elevernas val 
av strategier. Syftet med undersökningen är att belysa hur viktigt det är med en bra 
grundläggande taluppfattning för att förstå matematiken och att alla elever ska få en 
möjlighet att lära sig det. Jag vill nå fram med viktigheten i att det är mitt sätt som 
lärare att variera matematiken för olika tankeformer som gör att eleverna kan hitta 
sitt sätt att lära.  
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Frågeställningar: 

 Vad är en bra taluppfattning? 

 Vilka olika subtraktionsstrategier finns? 

 Hur kan jag som lärare variera matematiken i undervisningen, så att 
förståelsen för subtraktion ökar hos elever med svag taluppfattning?   

1.3 ARBETETS DISPOSITION 
Arbetet är uppdelat i sex huvuddelar: inledning, teori, metodologi, resultat, slutsats 
och diskussion. I den första delen presenteras uppsatsens bakgrund, syfte och 
frågeställning. I den andra delen presenteras tidigare forskning inom området, den 
teoretiska utgångspunkten om variationsteorin och taluppfattning. Den tredje delen 
beskriver den valda metoden, som är en kvalitativ fallstudie och hur fallstudien 
genomfördes utifrån de etiska principerna. Fjärde delen analyserar jag resultatet av 
mina data och kommer fram till ett resultat. I den femte delen svarar jag på mina 
forskningsfrågor med hjälp av mitt resultat och teorier. Uppsatsen avslutas med en 
diskussionsdel om bland annat hur mitt arbete kan påverka skolpraktiken. 
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2 TEORI 

2.1 VAD ÄR TALUPPFATTNING?  
Lpo 94 säger att varje elev ska efter grundskolan behärska grundläggande 
matematiskt tänkande och kunna tillämpa det i vardagslivet. Vidare säger Lpo 94 att 
skolan ansvarar för att eleverna inhämtar sådana kunskaper som är nödvändiga för 
varje individ. Då åligger det, enligt min uppfattning, oss lärare att ge elever möjlighet 
att erövra den matematiska världen på ett varierande sätt där alla elever ges 
möjlighet att tillgodogöra sig och få en förståelse för all slags matematik. Malmer 
(1999, 2002) menar att om det ofta upptäcks att elever har svårigheter med 
matematiken kan det hänföras från de grundläggande begreppen. Eleverna måste ha 
de matematiska begreppen i ord klara för sig innan de kan koppla ihop det med det 
matematiska symbolspråket (a a). Vad är då taluppfattning? Begreppet har 
diskuterats mycket. Ahlberg (i Nämnaren, 2000) hänvisar till många tidigare artiklar 
i Nämnaren (Emanuelsson & Emanuelsson, Reys & Reys och Reys, Reys & 
Emanuelsson). Bl. a anser Emanuelsson m.fl. att god taluppfattning har att göra med:  

- Förståelse för tals betydelse och storlek (kardinaltal, ordningstal).  
- Förståelse för tals relativa storlek.  
- Kännedom om tals delbarhet. 
- Förståelse för och användning av räknelagarna.  

 
Malmer (1999, 2002) talar om tio viktiga steg för att elever ska nå en bra 
taluppfattning. Hon menar att eleverna bör få utveckla färdigheter som: 

1. klassificering - jämföra och observera likheter och olikheter hos föremål, 
2. parbildning – para ihop föremål två och två från olika mängder, tränar på 

antalskonstans,  
3. ramsräkning – räkna 1, 2, 3, 4 osv. samtidigt peka på ett föremål för varje tal, 
4. räkneorden i räkneramsan – räkneordet har en antalsbetydelse, 

antalsbegreppet, 
5. antal – förstå frågan ”Hur många?” Oavsett gruppering ska de räkna och 

förstå att antalet är detsamma om jag grupperar om föremålen, 
6. serial ordning – förstå och kunna storleksordna antal, 
7. räkneord som mätetal – antalet måste kombineras med en enhet, 
8. räkneord som ordningstal – förstå att ordningstalet svarar på frågan ”Vilken i 

ordningen?”, 
9. räkneord som identifikation eller beteckning – ett tal kan sakna numerisk 

betydelse, t.ex. telefonnummer, 
10. siffersymboler – förståelse för siffrans betydelse. Att med språket och 

tänkandet bygga upp ett begrepp bakom symbolerna är grunden till 
matematiken. 

 
Lampinen, Ikäheimo och Dräger (2009) , skriver i sin kartläggning MAVALKA 1 och 
2 om talbegrepp. De menar att talbegreppet har tre områden där alla områden har ett 
samband: antal, talnamn och siffra. Barnen utvecklar dessa områden i olika skeden.  

1. Barnet kan använda talnamnen som en ramsa men förstår inte att räkneorden 
kan ange antal.  

2. Barnet har utvecklat en förståelse för talramsan. De förstår att när jag räknar 
något talar sista talnamnet om antalet föremål i mängden. 

3. Barnet kan räkna ett större antal föremål rätt. 
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4. Barnet kan storleksordna talnamnen och förstår att siffrorna symboliserar 
talnamnen. De kan framlänges och baklänges i talraden. 

5. Barnet kan se skillnader på att t.ex. talet 5 avser alla fem stenar, kardinaltal, 
men den 5:e stenen avser endast den femte stenen, ordinaltal. De har även 
förmågan att dela upp och lägga samman tal i det här skedet. 
 

2.2 VILKA OLIKA SUBTRAKTIONSSTRATEGIER KAN ELEVERNA ANVÄNDA 

SIG AV? 
Många av dagens lärare som undervisar i grundskolans tidigare år, åk 1-3, saknar 
kunskaper i matematikens teori och didaktik på grund av att lärarutbildningens 
tidigare utformning. Det är då förståeligt att många lärare blir bundna till att följa ett 
läromedel (Löwing & Kilborn, 2002). Min upplevelse är att läromedlet oftast är 
inriktat mot en tankeform, men den tankeformen kanske inte passar alla elever. Då 
det finns flera olika tankeformer inom t.ex. subtraktion är det lärarens uppgift att visa 
olika sätt att variera subtraktionshandlingar. McIntosh (2008) anser att 
huvudräkningen är den viktigaste beräkningsformen då aktiviteter med 
huvudräkning har större effekt än skriftliga räkneövningar i känslan för utveckling 
avtal. Elevernas huvudräkningsfärdigheter utvecklar också deras kompetens, 
självförtroende och känslan av att behärska tal. Malmer (1999, 2002) säger, att 
huvudräkning är som ”konst”. Den ger många möjligheter till kreativitet och fantasi.   

 
Sollervall (2007) talar om några olika sätt att räkna subtraktion. Han nämner 
”borttagningsmetoden”, ex 5 - 3 = 2 där vi utgår från 5 och tar bort 3. Där kan du 
använda dig av tallinjen och då tänka dig att du backar 3 steg från 5, följer pilen 
baklänges från 5 och 3 steg bakåt och hamnar då på 2. Vid större tal används 
borttagningsmetoden i flera steg, t.ex. 348 – 291 = 348 – 200 – 90 – 1 = 148 – 90 -1 
= 58 – 1 = 57. Jag delar upp det mindre talet i hundratal, tiotal och ental och får 
enklare tal vid varje steg att räkna ut (a a).  
 
En annan metod Sollervall nämner är ”utfyllnadsmetoden” där man räknar upp, t.ex. 
vid 5 – 3 = 2, utgår du från 3 och räknar upp till 5, 3; 4, 5, det är 2 steg. På tallinjen 
startar du vid 3 och följer pilen till 5 och ser då att pilen förlängts 2 steg, alltså 5 – 3 = 
2. Vid det högre talet 348 - 291 fyller jag först upp talet 291 till 300 och får då 9 och 
har 48 kvar upp till 348, talet blir vid användning av uppräkning då, 348 – 291 = 9 + 
48 = 57 (a a).  
 
Ett tredje sätt som Sollervall (2007) beskriver är att göra om talet 348 - 291 till en 
”enklare subtraktion”. Om jag gör om talet 291 till 300 får jag en enklare subtraktion. 
Jag har då adderat 291 med 9 och måste då också addera det andra talet. 348 – 291 = 
(348+9) - (291+9) = 357 – 300 = 57 (a a).  
 
Även i Löwing & Kilborn (2003) talas det om grundläggande subtraktionstankar, att 
eleverna bör behärska tre grundläggande subtraktionstankar:  

 Lägga till. T.ex. när 201 - 198 beräknas kan man räkna upp 3 steg från 198 
till 201. 

 Ta bort. T.ex. när 201 – 3 beräknas räknar man bakåt 3 steg till återstoden 
198 eller vid 201 - 198 räknar man bakåt i 3 steg till delen 198. 

 Jämföra. T.ex. att kunna inse att 201 är 1 steg upp från 200 och 198 är 2 steg 
ned från 200, alltså att 201 – 198 = 1 + 2 = 3. 
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McIntosh (2008) menar att elever som inte har utvecklat en förståelse för sambandet 
mellan addition och subtraktion kan få svårigheter med subtraktionsstrategier. Inte 
förrän de ser sambandet mellan addition och subtraktion, kan de förstå att t.ex. 10 – 
7 =? är samma tal som 7 +? = 10.  
 
Malmer (1999, 2002) säger att när eleverna arbetar med subtraktion är det också 
viktigt att samtala om ”skillnader”. Att använda rätt jämförelseord är här viktigt. Fler 
än och färre än använder vi oss av när vi jämför antal medan när vi jämför storleken 
på ett tal använder vi uttrycken större än och mindre än. Vi kan med en bild med 
exempelvis sju blommor och fem bollar samtala om och jämföra skillnader på antal 
som: Hur många fler blommor är det än bollar? Vi kan också jämföra storleken på 
talen, talet 7 är större än talet 5. Samtidigt som vi skriver 7 – 5 = 2 och läser talet med 
det neutrala uttrycket, sju minus fem är lika med två (a a). 
 
I Nämnaren (2000) talar Olsson om analys och syntes. Det är naturligt för barn att 
utgå från helheten och sedan benämna delarna när de utforskar och experimenterar 
med tal. Hon berättar om en sexårig flicka som berättade för sin mamma att hon 
kunde göra hundror genom att skriva 49, 51, 48, 52 osv. Medan 
matematikundervisningen oftast grundar sig på syntes, där barnen utgår från delarna 
och söker helheten som t.ex. 5 + 3 = _. I arbetet med talkamraterna bör vi tänka på 
vad de olika metoderna analys och syntes betyder för elevens tänkande. När eleverna 
arbetar med t.ex. talkamraten sju utifrån helheten för att dela upp talet 7 i delar, 
analys, och skapar uttryck som 5 + 2 = 7, 2 + 5 = 7, 7 – 5 = 2 och 7 – 2 = 5 blir 
sambandet mellan addition och subtraktion tydligt. När eleverna arbetar med 
addition vet de delarna och tar reda på helheten, syntes, t.ex. 5 + 2 = _. När de sedan 
ska räkna en subtraktion som 7 – 5 = _ utgår de från helheten och en känd del för att 
räkna ut den okända delen. Det är viktigt att synliggöra detta för att eleven ska förstå 
sambandet mellan addition och subtraktion. Då både analys och syntes bör ingå i 
inlärningen av talkamrater är det viktigt att vi här diskuterar omfattningen och när vi 
bör använda analys respektive syntes i inlärningsgången (a a). 
 

2.3 HUR ARBETAR MAN ENLIGT VARIATIONSTEORIN? 
Vad är då variationsteorin? Carlgren & Marton (2000) menar att utan variation finns 
ingen urskiljning och utan urskiljning blir det ingen inlärning. Lärarnas uppgift är 
framförallt att bidra till att eleverna lär. Variationen är den väsentligaste formen av 
lärande som kännetecknar betingelserna för lärandet och är avgörande för lärandet. I 
enlighet med det resonemanget svarar ett sätt att uppleva något (t.ex. ett tal) mot ett 
bestämt mönster av variation. Carlgren m.fl. menar att man måste ha prövat detta 
mönster av variation för att kunna utveckla en förmåga (a a). Genom variationer i 
situationer, i någon aspekt, kan en förändring upplevas. Det krävs för att kunna 
uppleva en erfarenhet. Om inlärningssituationens viktigaste struktur är lärandets 
drivkraft, är variationen dess viktigaste mekanism (Marton & Booth, 1997).   
 
Om det finns en önskan att förbättra lärandet, få till ett bättre lärande, vad kan vi 
göra? Vad fokuserar vi lärandet på? Vilka variationer finns det i vårt medvetande om 
undervisning-lärande-situationer? Det är frågor som Marton & Booth (1997) belyser. 
Det finns studier som visar på att vi lärare mer fokuserar på eleverna än på innehållet 
och hur eleverna förstår innehållet. Vidare menar Marton m.fl. att innehållet inte 
finns med som någon central del ur lärandets och undervisningens synvinkel. För att 
utveckla lärandet behöver jag inrikta mig på elevernas upplevande, få en 
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relevansstruktur och ett mönster av variationer i undervisningssituationerna. Vi vill 
nå en ”tankekontakt” med den lärande, läraren behöver inta den lärandes perspektiv 
(a a). Det första vi behöver göra enl. Marton & Booth (1997) är att bygga upp en 
relevansstruktur, få eleverna att förstå syftet med innehållet och vart det kommer att 
leda. Vi bör iscensätta situationer där eleverna får möta nya abstraktioner och teorier 
genom händelser och utifrån dem sätta ihop allt till en helhet. Vi måste låta eleverna 
uppleva deras eget lärande, och ta ansvar över det. För att bygga en relevansstruktur 
för att utveckla räknefärdigheter kan vi t. ex skapa lektioner där eleverna ska känna 
behovet av att använda tal och räknefärdigheter (a a).   
 
Det andra vi behöver göra för att utveckla lärandet menar Marton & Booth (1997) är 
att utforma undervisningen kring variationens struktur. Marton m.fl. hänvisar till 
Ingrid Pramling och hennes forskargrupp, hur de ser på barns lärande. Pramling 
använder sig av variationens struktur när hon vill nå något i barnens lärande. Hon 
betonar hur viktigt det är att vi utgår i lärandesituationerna från barnens egna 
erfarenheter och bygger vidare på dem. Om barnen får uttrycka sina egna idéer och 
funderingar görs de medvetna om variationens dimension (a a).  
  
Neuman skriver (i Marton m.fl. 1997) för att få kunskap om tal och utveckla ett 
talbegrepp måste eleven få uppleva tal med sina sinnen. Olika undersökningar som 
Marton m.fl. tar upp visar att räknefärdigheten utvecklas genom att sinnligt uppleva 
tal mellan 1-10. Han menar på att vi måste låta eleverna se, höra eller känna t. ex 
”sjuheten” i talet sju och det sjunde i sju. Vi kan se, höra eller känna att det finns sju 
element, och vi kan se, höra eller känna att det sjunde elementet ligger på sjunde 
plats (sex element före). Vi kan även i sju se, höra eller känna ett och sex, två och fem, 
tre och fyra. Det är speciellt viktigt att iordningställa lektioner som utvecklar just 
sådana färdigheter för barn som vi ser har matematiksvårigheter, då den sinnliga 
utvecklingen inte har skett automatiskt (a a).  
 
Runesson (1999) säger i sin forskning, att elever som uppmanas att berätta hur de 
tänkt när de löst en uppgift får kännedom om variationen på lösningssätt. Hon 
hänvisar till Marton & Booth som definierar begreppet att lära innebär en förändring 
i den lärandes medvetande, lärandet innebär en förändring i det jag upplever.  
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3 METODOLOGI 
 
Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning, då jag vill undersöka hur elever med 
svag taluppfattning klarar subtraktion. Det jag också vill analysera av mitt resultat är 
om eleverna kan hitta en gynnsam tankeform med hjälp av variation i 
undervisningen. När jag läser Stukát (2005) menar han på att i en kvalitativ 
undersökning är huvuduppgiften att tolka och förstå de resultat jag fått fram, inte att 
generalisera och försöka förklara. För att få fram något resultat att analysera kommer 
jag att ha planerade aktiviteter i en liten grupp (6 st.) och observera eleverna hur de 
agerar och funderar kring de olika aktiviteterna. Stukát menar på att observationer är 
lämpligt om jag vill ha reda på vad personer faktiskt gör, jag får kunskap direkt 
hämtat från sitt sammanhang. Jag skriver också loggbok om mitt sätt att agera som 
lärare under dessa lektioner. Kan jag variera matematiken så att alla elever når en 
förståelse?  
 

3.1 URVAL 
Jag valde medvetet en grupp (fyra flickor och två pojkar) elever i åk 3 som har 
svårigheter i matematiken. Då min studie inriktar sig på hur elever med svag 
taluppfattning löser subtraktionsuppgifter, valde jag att arbeta med elever som jag 
redan innan visste har svag taluppfattning. För att lättare kunna följa dessa elevers 
tankar och lösningar i studien har jag valt att kalla dem för P1, P2, F1, F2, F3 och F4. 
Efter 2 av mina aktiviteter fick jag ett bortfall i gruppen, F4. 
 

3.2 DATAINSAMLING 
För att kunna avläsa ett resultat och få ett grepp om elevernas kunskapsnivå startade 
jag med att göra en taluppfattningstest för åk 2, som McIntosh m.fl. konstruerat 
(Nämnaren, 1997:2). Innan jag gjorde testen introducerade jag eleverna om mina 
tankar i det här arbetet. Att vi skulle göra en taluppfattningstest nu och sedan arbeta 
tillsammans under några lektioner. Jag informerade också om att det inte var deras 
resultat som var det viktigaste utan hur jag som lärare kan variera matematiken för 
att de ska få möjlighet att lära sig. Som sluttest gjorde jag en test av hur de löser 
subtraktionsuppgifter på den nivå vi arbetat på under mina 3 lektioner. I testen 
använde jag mig av de olika strategierna vi har arbetat med (Bil.3). Jag har valt att 
kalla mina lektioner för aktiviteter i rapporten.  
 
Uppgifter ur testen (se bilaga 3). 
Uppgift 1 uppmuntrar till att använda sig av de olika strategierna ”ta bort”, ”lägga 
till”, se ”skillnader” och att kunna utnyttja sambandet mellan addition och 
subtraktion. 
 
Uppgift 2 visar om eleven förstår sambandet mellan addition och subtraktion. 
 
Uppgift 3 visar om eleven har begreppsförståelse för subtraktion och kan knyta talet 
till en konkret händelse. 
 
Uppgift 4 visar om eleven kan knyta en konkret händelse till symbolspråket i 
matematik, har begreppsförståelse för subtraktion och uppmuntrar till att räkna ut 
”skillnaden”.  
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Uppgift 5visar om eleven kan sätta ord på sina strategier.  
 

3.3 TALUPPFATTNINGSTEST 
Eleverna fick sitta en och en och göra taluppfattningstesten (Bil.2). Det fanns inte 
möjlighet att sitta på sådant avstånd från varandra att de satt helt enskilt. Testet 
innehöll 17 uppgifter med många vardagsnära uppgifter och uppgifter med 
uppskattning, endast några få subtraktionsuppgifter. Därför beslutade jag mig för att 
göra en egen sluttest istället för att använda denna en gång till, för att sedan kunna 
analysera vad mina aktiviteter gett för resultat.  
 
Det den här testen dock visade var, anser jag, är att dessa elever har svag 
taluppfattning. Men jag tror också att många av eleverna, även om de har svag 
taluppfattning har svårt med att tolka texterna om vad som menas.  
 

3.4 METODANALYS  
Då det är elevernas tankar och strategier jag vill studera valde jag att göra 
observationer. Jag har varit en deltagande observatör och då håller jag med Stukát 
(2005) att det är lätt att missa information från eleverna och att jag påverkar 
elevernas beteende. Vi har suttit i ett grupprum, jag och alla sex elever, det medförde 
också att jag hade svårt att hinna med att skriva ner alla tankar och funderingar som 
kom fram, samtidigt som jag skulle leda gruppen. Men jag valde att ha alla elever 
samtidigt för att de skulle få diskutera och höra olika tankar runt subtraktion. Är jag 
ensam med en elev blir det lätt min tankeform som blir den avgörande. 
Jag har efter dagens slut skrivit rent min loggbok och analyserat hur aktiviteterna 
gick. Blev det som jag tänkt eller fick jag ändra på aktiviteterna? 
 
Eftersom taluppfattningstesten visade att eleverna har ett svagt begrepp om tallinjen 
och tal överhuvudtaget, ville jag först undersöka deras uppfattning om talkamraterna 
och tallinjen 0-20, för att sedan gå över till deras strategier angående subtraktion. 
Jag ville försöka ta reda på vid vilken nivå jag kunde börja. I McIntosh (2008) läste 
jag om barns tankar runt förstå och använda tal och kända svårigheter och 
missuppfattningar som framkommer i arbetet med taluppfattning. Jag utgick sedan 
mycket från hans idéer hur jag kan arbeta med taluppfattningen och 
subtraktionsstrategier till mina aktiviteter. Vid den första aktiviteten samtalade vi om 
tal, vad är ett tal? Hur kan man dela upp ett tal? Eleverna fick praktiskt dela olika tal, 
arbeta med talkamraterna. Vi arbetade också med tallinjen 0 – 20 uppsatt på väggen 
och med talkort (se aktivitet 1). 
 
Jag gjorde därefter aktiviteter som skulle stimulera till olika tankeformer i 
subtraktion på elevernas nivå. De skulle få resonera om hur de själva tänkte angående 
subtraktion och sedan prova olika strategier. Vid den första av de återstående 
aktivitetstillfällena diskuterade vi runt subtraktion, vad det betyder och vad jag gör. 
Jag introducerade sedan två aktiviteter, en metod som stimulerar till att använda sig 
av ”ta bort” och en som stimulerar till att resonera runt ”skillnader”. Enligt McIntosh 
(2008) får eleverna en förståelse för skillnad då de jämför olika mängder, som är en 
viktig erfarenhet för vidare utveckling i subtraktion. Eleverna fick sedan arbeta 
praktiskt och välja själv vilken strategi som kändes bäst. Som avslut repeterade vi 
tallinjen (se aktivitet 2). 
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Vid tredje tillfället introducerade jag en strategi med tiotalsövergångar. Eleverna fick 
först berätta hur de löste uppgifter som t.ex. 13 – 6, där kom det fram två olika 
strategier. Sedan fick de praktiskt arbeta med uppgifter med tiotalsövergångar (se 
aktivitet 3). 
 
Jag har använt mig av två olika tester i min studie, som analyserar två olika aspekter, 
en om elevens taluppfattning och en om hur eleven klarar subtraktionsuppgifter. Jag 
kan då inte göra någon jämförelse av dessa tester, utan måste analysera dem var för 
sig. I testen av hur de löser subtraktionsuppgifter kan jag jämföra resultatet från 
testen med deras diskussioner angående tankeformer som kom fram i aktiviteterna. 
 

3.5 ETISKA ASPEKTER 
I Stukát (2005) finns krav och rekommendationer från Humanistiska - 
samhällsvetenskapliga vetenskapsrådet [HSFR] kortfattat beskrivet. Jag har följt de 
olika kraven som ställs på etik, som är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Jag började med att fråga läraren till de tänkta eleverna, att jag ville använda mig av 
den här gruppen elever till mina forskningsstudier, och informerade samtidigt vad de 
gick ut på. Jag samlade sedan eleverna och frågade om de ville hjälpa mig i mina 
studier i min skola. När jag fått deras samtycke fick de med sig en förfrågan hem till 
föräldrar, om jag fick ta hjälp av deras barn i mitt examensarbete angående 
taluppfattning. (Bil.1). Inga namn eller personuppgifter kommer att kunna avläsas i 
studien. Det går inte heller att utläsa vilken skola det gäller. Allt insamlat material 
behandlas konfidentiellt och kan inte läsas av någon obehörig, det kommer att 
förstöras när arbetet är slut. Den information jag samlar in kommer endast att 
användas till min forskningsrapport. 
 

3.6 RELIABILITET OCH VALIDITET 
Hur pålitliga är mina resultat? Då forskningsproblemet ska styra metodvalet, (Stukát, 
2005) har jag valt att göra observationer under mina aktiviteter för att få fram data 
om hur jag kan variera matematiken för att belysa olika 
subtraktionsstrategier. Stukát menar på att observationer är det lämpligaste 
metodvalet när jag vill ta reda på vad elever faktiskt gör, jag kan få kunskap som är 
sanningsenlig direkt hämtad ur sitt sammanhang. När jag utför aktiviteterna med alla 
sex elever tillsammans, och samtidigt observerar, medför det att jag lätt kan missa 
information som kommer från eleverna. Samtidigt ville jag att alla sex elever skulle få 
uppleva exakt samma undervisningssituation. Därför har jag varit noga med att sätta 
mig och skriva rent mina anteckningar och observationer direkt efter dagens slut. Jag 
fick ett bortfall i gruppen efter två aktiviteter, men jag anser inte att det har något 
avgörande på resultatet i min studie. Då gruppen jag undersökt är liten i förhållande 
till alla elever med svag taluppfattning kan jag inte göra någon generalisering.  
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4 RESULTAT 
 
Här redovisar jag resultatet för taluppfattningstesten, om hur eleverna diskuterar och 
arbetar kring subtraktioner under våra aktiviteter samt resultatet för sluttesten.  
 

4.1 TALUPPFATTNINGSTEST 
Eleverna hade svårigheter med många av uppgifterna. Några uppgifter var av 
karaktären uppskattning, där hade eleverna svårt att tolka vad som menades. 
Emanuelsson & Emanuelsson (Nämnaren nr 2, 1997), menar på att testet visar på 
olika aspekter av taluppfattning. Jag kommer att visa med en tabell om eleverna löst 
uppgiften rätt. Frågorna finns i Bilaga 2. 
+ betyder rätt svar, - fel svar och / betyder att de inte besvarat uppgiften. 
Jag har markerat uppgifter som har med subtraktion att göra med en fet siffra. 
 
El 
ev 

2
0 
1 

2 
0
2 

2 
0
3 

2 
0
4 

2 
0
5 

2 
0
6 

2 
0 
7 

2 
0
8 

2 
0
9 

2 
1
0 

2 
1
1 

2 
1
2 

2 
1
3 

2 
1
4 

2
1 
5 

2 
1
6 

2 
1
7 

An 
tal  
rätt 

F3 + + / - / + + + + + / / - - + - + 9 

P2 - + - - / + - + - + - + + - + - + 8  

P1 + + ½ + / / / + / / / / / / / / / 4 ½ 

F2 + + ½ - - + - - / - + - - - - - - 4 ½ 

F4 - + ½ - - - - - / - - - - - - + - 2 ½ 

F1 - + ½ - - - - - - - - - - - - - - 1 ½ 

 
Bland de svåraste uppgifterna var 213 och 214, där det var en bild på en våg med 
fyra kulpåsar, två på varje sida. På båda kulpåsarna på vänstra sidan stod ett tal och 
på en av påsarna på högra sidan likaså, den fjärde påsen var tom och eleverna skulle 
där skriva hur många kulor den påsen innehåller, ex vänster sida 5 och 12, höger sida 
4 och tom påse. Det var två sådana uppgifter och på den andra uppgiften fick de fem 
givna tal att gissa mellan. F3 hade troligen förstått uppgiften men missat i 
uträkningen, hon har fel med ett tiotal i båda uppgifterna. 
 
En annan svår uppgift var uppgift 206 och 207 där eleverna skulle skriva en siffra i 
en tom ruta för att svaret ska bli så stort som möjligt,  
 
4__ - 23 =? och 91 – 2__ =?  
 
Dessa fyra uppgifter var de som hade med subtraktion att göra.   
 
Det var inte någon av uppgifterna som var enkla för eleverna, men den uppgiften jag 
trodde de alla skulle klara var uppgift 201.  
Jag tror att det rörde till för dem att de själva skulle avgöra vilket antal de skulle rita 
och vilken sort skulle de utgå från, bollar eller blommor? Ritar de bollar först som 
står benämnt först i texten gör det att de måste rita hälften så många blommor, men 
det stod i texten att jag skulle rita dubbelt så många.  
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Den uppgift jag reagerat mest på är att eleverna inte har tallinjen 0-10 och o-100 klar 
för sig, uppgift 208 och 216.  
 

4.2 AKTIVITET 1 
Jag började med att informera eleverna att vi nästan skulle börja från början igen, att 
vi skulle jobba med taluppfattning. De fick frågan, - Vad är ett tal? P2 svarade 120 och 
F2 sa 1000. De visste att 1000 var ett större tal än 120. Jag visade en bild på en 5:a 
och frågade vad det var för tal? Alla svarade i kör: - 5:a. Vad tänker ni på när ni ser 
talet 5? F3: – Det är 5 kvar till 10. F4: - 5 + 5 = 10. Jag sa att jag tänkte på 5 bollar, då 
kom det svar med tankar om 5 olika saker.  
 
Vi fortsatte att titta på talet 5. Jag lade fram 5 st. centikuber bredvid talet 5 och 
frågade om jag kunde dela dessa 5 i olika grupper? F3 svarade genast att det inte går 
för det blir 2 ½. – Det är helt rätt, om man vill ha två lika stora högar blir det 2 ½, 
men om högarna kan vara olika stora, t.ex. 2 i en hög och 3 i den andra? F3: – Ja, då 
går det, det är fortfarande 5. Vi tittade på fler delningar av talet 5.  
 
Efter det blev de indelade i par och varje par fick varsitt ental och lika många 
centikuber för att se hur de kan dela upp talet i olika delar. P1 - P2 arbetade ihop, F1 - 
F2 och F3 - F4. De fick skriva ner alla kombinationer de hittade. När vi hade arbetat 
igenom entalen fick varje par en 10-talsstav till sina centikuber och jag frågade vad 
det blev för nytt tal. De kunde tala om det nya talet och de fick en ny bild på sitt nya 
tal. Därefter fick de dela det nya talet på samma sätt och jag uppmärksammade dem 
att enda skillnaden som blev var att ett av de nya talen hade ett 10-tal framför sig. 
T.ex. om gruppen hade delat talet 8, i 5 och 3, blev talet 18 delat i 15 och 3, osv.  
 
Vi fortsatte sedan med att titta på tallinjen mellan 0-20. Eleverna fick sätta upp talen 
1-19. P1 fick 10:an att sätta upp först. Han tog talet och räknade från 0:an och mätte 
plats. Den hamnade då närmare 0 än 20. Jag frågade hur många tal det fanns mellan 
0 och 10, de kunde räkna fram med hjälp att det var 9 tal, och hur många finns det 
mellan 10 och 20, jo, det är också 9 st. Då kunde F3 se att vi skulle flytta 10:an till 
mer i mitten, då blir det lika stor plats på båda sidor. Efter att de satt upp talen fick de 
talkamrater upp till 10, som vi hade arbetat med tidigare, att sätta upp under rätt tal. 
Det gick väldigt bra för eleverna och de kommenterade efter lektionen att ”det här var 
ju kul”.  
 
Jag tycker att eleverna visar förståelse av vad ett tal är och att de är olika stora. De 
kunde enkelt göra olika tal med hjälp av centikuberna, men hade ingen direkt strategi 
utan provade sig fram. De har ett svagt begrepp om tallinjen, de kan rabbelräkna och 
vet därför vilken ordning talen ska komma. F3 visar att hon tar till sig instruktionen 
om att hon måste tänka på hur många olika tal som ska in på tallinjen, och inte utgå 
från hur stort sifferkortet är. 
 

4.3 AKTIVITET 2  
Vi började lektionen med att repetera lite av vad vi gjort förra gången vi träffades.  
Sedan frågade jag om eleverna visste vad subtraktion var och F2 visste att det var 
”minus”. Jag frågade då vad minus är? – Det är när man ”tar bort” någonting, 
svarade F2.  
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P1 fick uppgiften 5-2. Han löste den genom att räkna på fingrarna samtidigt som han 
kommenterar ”om jag har 5 och ska ta bort 2”, det blir 3! 
 
F3 fick uppgiften 6-2. Hon svarade direkt 4, jag frågade då hur hon tänkte. Jo, för 
4+2 blir 6. 
 
P2 fick uppgiften 4-1. Svarade snabbt 5. – Ja, svarar jag, om du adderar 4+1 så blir 
det 5. Men om du subtraherar, tar ”minus” istället, vad blir det då? Han satte upp fyra 
fingrar och tittade på dem, – Det blir 3, svarar han efter en stunds tänkande. – Hur 
tänkte du? – Jag tar bort 1 från 4, och visar hur han böjer ner ett finger. 
 
F2 fick uppgiften 7-3. Svarar ganska omgående 4. Hur tänkte du? 
- ”Kolla här”, - Du har 7 och sen 6 och 5 och 4 kvar. 
 
Den här gången visade jag två olika strategier hur de kan utföra en subtraktion. Jag 
använde mig inte av några 10-talsövergångar den här lektionen. När jag ska lösa 
uppgiften 8-4 lägger jag först upp 8 stenar i en rad och sedan 4 stenar under dessa 8. 
Vi diskuterade sedan vad ”skillnaden” är på dessa rader och hur de kan se 
skillnaden.  
 
Sedan lade jag ut 7 stenar och vi skulle lösa uppgiften 7-3 genom att ”ta bort”.  Ex. 
Jag har 7 stenar och ska ge dig 3 stenar. Hur många stenar har jag kvar?  
 
Eleverna fick sedan arbeta två och två (samma par som förra gången), de fick ett tal 
att utgå ifrån för att göra så många uppgifter i subtraktion de kunde komma på.  
F1 – F2 började genast göra additioner av sitt tal. Jag visade igen hur de kan använda 
stenarna till olika subtraktioner, de kunde då göra några uppgifter. 
P1 – P2 hade svårt att komma igång. Jag visade även dem en gång till de olika sätten. 
De var sedan de enda som kom på att, har jag redan hittat uppgiften 7-3=4 måste 7-
4=3. Alla paren använde sig av strategin ”ta bort”. 
 
Slutligen återupprepade vi tallinjen. Eleverna fick återigen sätta upp siffror, den här 
gången endast mellan 0-10. De började som förra gången att mäta ut plats med 
siffran. Siffran 5 hamnade således alldeles för långt till vänster. Jag frågade då om 
hur många siffror det finns mellan 0-5 och hur många finns det mellan 5-10. Eleverna 
kunde då mäta ut mitten och sätta 5:an där. När sedan P2 fick 3:an att sätta ut 
började han mäta ut en plats från 0:an. Då protesterade de andra eleverna och visade 
att 3:an måste sitta nästan mitt i mellan 0 och 5, men lite närmare 5, för mellan 0 och 
3 ska 1:an och 2:an in och mellan 3 och 5 ska bara 4:an in. Vi fick en bra diskussion 
om att jag inte kan ta själva siffran och mäta ut en plats, utan jag måste veta hur 
många tal som ska in mellan de olika talen.  
 
I subtraktionsuppgifterna syns det tydligare att P1 och P2 har svagare taluppfattning, 
de måste fortfarande använda fingrarna i sina beräkningar. När de sedan arbetar 
konkret gör de det med glädje och kan där då hitta strategier. F2 och F3 visar att de 
har en strategi och kan sätta ord på den. F1 och F4 gör sig inte hörda under 
diskussionen, men arbetar glatt med det konkreta materialet. Jag anser att de börjar 
utveckla en förståelse av tallinjen och inte bara rabbelräknar för att placera ut talen. 
P2 ”glömmer” lätt instruktionerna.  
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4.4 AKTIVITET 3 
Nu är vi bara fem elever kvar då F4 har slutat i denna klass. Vi repeterade återigen 
vad vi gjort förra gången. F3 berättade att vi jobbade med minus. Jag undrar om det 
finns ett annat ord för minus?  
F1: - Subtraktion.  
Jag frågar: - Vad händer när man jobbar med subtraktion?  
F2: - Det är minus.  
Jag fortsätter med frågan: - Hur räknar du?  
F2 återigen: - Minus.  
Då rycker F3 in och ställer frågan: - Hur gjorde du från början, tar du uppåt eller 
nedåt? Det blir en diskussion mellan F2 och F3 där jag inte bryter in till en början. 
F2 svarar att man kan ta både uppåt och nedåt.  
F3: - Nej, man tar nedåt. Man tar t.ex. 8 och tar bort 3 det blir 5.  
Jag visar då på exempel hur de kan räkna subtraktion med att ”räkna uppåt” eller 
”nedåt”. Om du har uppgiften 8 - 6 så kan man räkna upp två steg från 6 till 8 eller 
räkna ner 6 steg från 8. F2 och F3 var sedan överens om att man kan räkna både 
uppåt och nedåt i subtraktion. Under denna diskussion har P1 suttit och tittat ut 
genom fönstret, suckat och kommenterat ”jag fattar ingenting”. Jag försöker hela 
tiden att få med honom i diskussionen och visar med stenar och skriver samtidigt, 
men det är svårt att få honom aktiv. Han är redan inställd på att han inte kan. 
 
Jag börjar sedan introducera subtraktionsuppgifter med tiotalsövergångar och har 
äggkartonger med mig för att visa konkret vad som händer. Nu börjar P1 visa lite 
intresse. Jag lägger ner 10 stenar i äggkartongen och talar om att det får betyda 10, ett 
tiotal. Eleverna är med på det. Jag lägger 3 stenar utanför kartongen och P1 får 
frågan: - Hur många är det nu? 
P1: - 10 + 3 = 13. 
Jag: - Hur många ental finns det? 
F1: - 3. 
Jag: - Nu ska vi lösa uppgiften 13 – 6 = __. Finns det 6 ental att ta bort? 
Alla svarar nej. 
F2: - Jag vet vad det blir, det blir 7. 
Jag: - Hur visste du det? 
F2: - Jag bara visste. Jag räknade minus, 12, 11, 10, 9, 8, 7. 
Jag: - Finns det något annat sätt? 
F3: - Om man har 13 tar man bort 3, sedan 3 till för 3 + 3 = 6, så tar man bort 3 från 
10 och 7 + 3 = 10 då vet man att det är 7. 
Det var två olika strategier i subtraktion. Jag fortsätter nu med att visa hur de kan 
lösa uppgiften 13 – 6 med hjälp av stenarna i äggkartongen. Jag ser hela tiden till att 
jag har P1 med mig i övningen, de övriga eleverna visar på sitt sätt att de deltar. Jag 
visar hur jag först tar bort de 3 entalen och sedan måste använda mig av tiotalet. Jag 
frågar P1 hur många stenar till jag måste ta bort från 10 om jag ska ta bort totalt 6 och 
redan tagit 3 stenar. Jag håller upp handen med de tre stenarna och han tittar på dem 
och räknar på fingrarna 4, 5, 6, och svarar 3 till. 
De får nu arbeta i par igen, för att lösa uppgifter med tiotalsövergångar och med hjälp 
av en äggkartong. P1 – P2, F2 – F3 och jag arbetade med F1. Vi satt runt ett stort 
fyrkantigt bord för att jag skulle kunna iaktta alla elever och ställa frågor samtidigt 
som jag engagerade mig tillsammans med F1. 
F1 får börja med att lösa en uppgift, 12 - 5. Hon plockar bort 4 stenar ur tiotalet och 
en från entalet och svarar att det blir 7. 
– Hur vet du det? frågar jag.  



 
 

15 
 

– För att 7 + 5 = 7, svarar F1. 
Jag löser nästa uppgift som är 14 – 8 och berättar samtidigt hur jag tar alla 4 entalen 
som ligger utanför och, - Nu har jag 4 men jag ska ha 8, det måste bli 4 till från 
tiotalet, då blir det 6 kvar i kartongen, eftersom 10 – 4 = 6. F1 fortsätter att lösa 
uppgifterna genom att plocka bort alla ental först.  
F2 – F3 blir snabbt klara med sina uppgifter. Jag frågar hur de löst dem, och de 
berättar att de löst några i huvudet och några med stenarna.  
P1 – P2 provade sig tillsammans fram och diskuterade samtidigt hur de skulle kunna 
räkna bort stenarna. När de upptäckte hur det fungerade gick det snabbt och enkelt 
att lösa uppgifterna. Vid uppgiften 15 – 7 räknade de bort 5 stenar. 1, 2, 3, 4, 5 och 
fortsatte i kartongen, 6, 7. Sedan räknade de hur många stenar som låg kvar i 
kartongen.  
Jag frågar när alla var klara om det här var ett bra sätt att räkna på? De tyckte alla att 
det var ett lättare sätt att lösa uppgifter. 
Jag: - Finns det något sätt att kontrollera om ni räknat rätt? 
F1: - Ja, att räkna plus baklänges. 
Jag: - Ja, man kan räkna addition baklänges, titta här. Jag visar några uppgifter hur 
de kan räkna addition baklänges. 
 
Det känns som gruppen börjar förstå att jag vill att de ”pratar” matematik, vi får 
mycket bra diskussioner och olika tankeformer kommer upp till ytan. Det är mest F2 
och F3 som gör sig hörda. F1 visar förståelse för sambandet mellan addition och 
subtraktion, men använde sig inte av tiotalet. Jag visade ändå tydligt hur jag 
använder tiotalet som hjälp när jag löser en uppgift med tiotalsövergång. P1 och P2 
tyckte att det var lättare att lösa uppgifter med tiotalsövergångar med hjälp av 
äggkartongen och stenar. De har inte hittat någon strategi för sitt räknande. 
 

4.5 SLUTTESTEN 
Vad visar testen, har eleverna lärt sig något om subtraktioner? 
Sista träffen vi hade fick eleverna göra subtraktionsuppgifter (Bil. 3). Jag berättade 
att det är uppgifter som handlar om subtraktioner som vi har arbetat med under våra 
träffar.  
 
Jag redovisar här också med en tabell om eleven löst uppgiften rätt, och använder 
mig av samma symboler som i taluppfattningstesten. Uppgifterna finns i bilaga 3. 
 

Elev  1 
12 uppg. 

2 3 4 5 Antal rätt/ 
antal möjliga 

F3 12/12 + - + + 15/16 

F1 10/12 - - + + 12/16 

F2 10/12 / - + + 12/16 

P2 6/6 / / / / 6/16 

P1 3/3 / / / / 3/16 

 
F3 har visat att hon har förståelse i subtraktion, hon är också den av eleverna som 
deltagit mest i diskussionerna under aktivitetstillfällena och kunnat sätta ord på sina 
tankar. Det var även F3 som hade flest rätt på taluppfattningstesten. Att avgöra om 
hon har utvecklat en bättre förståelse i subtraktion med hjälp av dessa aktiviteter är 
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svårt, men hon har under tidigare lektioner visat en svag förståelse i matematik. Jag 
tolkar resultatet som att hon med hjälp av konkret material har befäst sina tidigare 
tankar, och utvecklat en förståelse för det hon gör. Även F1 och F2 har visat bättre 
förståelse i subtraktion på testen än vad de vid tidigare lektioner uppvisat. De har 
dock visat, anser jag, att även de har en annan förståelse när de arbetar med konkret 
material och får prata och berätta hur de tänker. Jag tyckte att F1 visade förståelse för 
sambandet mellan addition och subtraktion när hon arbetar konkret, men när hon 
sitter med skriftliga uppgifter ”försvinner” det. Då tycker jag inte att förståelsen är 
befäst. P1 och P2 har överhuvudtaget inte visat någon förståelse för subtraktion. P1 
vände sig om ganska snart när han sett uppgifterna och talade om att han inte ”fattar 
någonting” och engagerade sig inte alls i uppgifterna. Jag försökte ”lirka” med honom 
och få honom att försöka, men utan resultat. P2 försökte lösa uppgifterna men hann 
endast med 6 av de första 12 uppgifterna i uppgift 1. De har stort behov av att arbeta 
med konkret material för att kunna befästa någon strategi. 
 
F1 och F2 har i uppgift 1 gjort samma misstag. De har båda skrivit att 1 – 3 = 4 och  
3 – 5 = 2.  Flickorna har på något sätt funderat på sambandet mellan addition och 
subtraktion men använt talen i fel ordning, de har inte förståelse för den 
kommutativa lagen.  
 
I uppgift 2 gjorde F3 talet 7 – 4 = 3 och F1 skrev 3 – 4 = 1. F1 har använt siffrorna 3 
och 4 och gjort ett subtraktionstal av det, även här ser jag att hon inte har förståelse 
för den kommutativa lagen. 
 
Ingen av eleverna förstod uppgift 3 om räknehändelse, samtidigt vet jag att de i sin 
lärobok i matematik räknar sådana uppgifter.  
 
På uppgift 4 har F2 löst uppgiften 13 + 7 = 6, jag anser där att hon haft subtraktion i 
tanken men använt fel tecken. F1 och F3 har svarat att Kalle har 6 bollar mer. 
 
När de på uppgift 5 skulle skriva ner hur de tänkt har de olika förståelse av vad som 
menas med att redogöra för hur jag tänkt när jag räknar. F1 tänkte att Kalle hade mer 
än Stina för hon hade 7 bollar, F2 tänkte plus och F3 räknade minus från 13 och 
nedåt.  
 

4.6 ANALYS AV AKTIVITETERNA OCH TESTERNA 
Hur gick aktiviteterna? Kunde jag variera matematiken? Lärde sig eleverna något? 
Aktiviteterna var roliga och jag hade eleverna med mig, de var engagerade och visade 
glädje när de arbetade med materialet. Vi hade bättre och bättre diskussioner om 
olika tankeformer i subtraktion. Det var svårt att hinna med att variera matematiken i 
den utsträckning jag velat, tiden har inte funnits till att utveckla 
subtraktionsstrategierna i dess olika former. Jag hann inte heller göra alla aktiviteter 
jag planerat för, tanken var att följa upp tallinjen även under tredje aktiviteten. De 
olika strategierna ”ta bort”, ”lägga till” och ”skillnader” har jag visat med en aktivitet, 
men jag hade velat prova olika aktiviteter för att få variationen. 
 
F1 har tagit till sig laborationerna och utvecklat en bättre förståelse i subtraktion. Om 
man tittar på första testens subtraktionsuppgifter klarade inte F1 dessa, men på 
sluttesten har hon lyckats med många uppgifter.  
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F2 visar en bättre förståelse för subtraktion i sluttesten än på första testens 
subtraktionsuppgifter. Under aktiviteterna är hon hela tiden delaktig i 
kommunikationen men visar många gånger brist på begrepp. Jag tycker ändå att hon 
precis som F1, har tagit till sig laborationerna och utvecklat en bättre förståelse i 
subtraktion. 
 
F3:s resultat på båda testerna och samtidigt hur hon i aktiviteterna resonerat runt 
strategier i subtraktion visar att hon inte har så svag taluppfattning som hon tidigare 
uppvisat. Jag upplever att hon i denna lilla arbetsgrupp blivit styrkt i sina kunskaper i 
matematik och byggt upp en tilltro till sig själv. Att hon inte har rätt på 
subtraktionsuppgifterna i taluppfattningstesten tror jag har med att göra att hon 
troligen förstått uppgiften men missat i uträkningen, hon har fel med ett tiotal i båda 
uppgifterna. 
 
P1 har svårt att koncentrera sig på det han ska göra. Snabbt tittar han igenom 
uppgifterna och bedömer om han kan klara dem eller inte. Anser han då dem för 
svåra tappar han direkt tålamodet för att ens försöka lösa några uppgifter. Då han 
inte gjort subtraktionsuppgifterna i första testen kan jag inte avgöra hur kunskapen i 
subtraktion var innan aktiviteterna. Sluttesten visar dock att han har svaga kunskaper 
i subtraktion. Under aktiviteterna uppvisar han ändå en förståelse när han upptäcker 
att han med hjälp av konkret material kan lösa uppgifterna. 
 
P2:s resultat i taluppfattningstesten tror jag inte är riktigt sanningsenlig. Att han fick 
bra resultat på taluppfattningstesten i förhållande till sluttesten tror jag beror på att 
han satt väldigt nära F3 och hon har svårt att låta bli att hjälpa till om hon ser att en 
kamrat har svårt. P2 har under tidigare lektioner och även under mina aktiviteter 
visat på stora svårigheter i matematiken. Det är missvisande att ha med honom som 
en referenspunkt då det är svårt att analysera orsaken till hans svårigheter. Mina 
aktiviteter har däremot bekräftat svårigheterna.  
 
Då jag har förmånen och kan följa den här gruppen när de arbetar i klassen, ser jag 
att F1, F2 och F3 har utvecklat en förståelse för matematiken och kan använda sina 
tankar när de nu arbetar i sin lärobok. P1 och P2 behöver arbeta mycket med konkret 
material för att utveckla sin taluppfattning för att kunna gå vidare. Då båda eleverna 
har svårt att hålla fler än ett moment i huvudet samtidigt tror jag att de måste få hjälp 
att hitta en gynnsam strategi och befästa den. 
 
Genom analysen av taluppfattningstesten kan det avläsas att eleverna har svag 
taluppfattning. Eleverna har inte nått en tillräcklig förståelse för talens betydelse, de 
har heller inte klart för sig om likhetstecknets betydelse. Den visar också tydligt att 
eleverna har svårigheter med subtraktion. Att så många elever har rätt på uppgift 206 
beror på att det i texten står att de ska göra ett så stort tal som möjligt, därför skriver 
de det största entalet de kan och får rätt på uppgiften. De gör lika på nästa uppgift, 
men där blir det fel p.g.a. att de ska ”ta bort” det nya talet de gör. 
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5 SLUTSATS 
 

Syftet med min studie är vad taluppfattningen har för betydelse för elever med 
svårigheter i matematiken, hur de tänker i avseende på subtraktionsstrategier. Då 
resultaten i subtraktion i taluppfattningstesten var dåliga och resultaten i sluttesten 
hade förbättrats, anser jag att det framkommit att det krävs bra taluppfattning för att 
förstå subtraktion. Det har också visats att det är viktigt att läraren ger eleverna 
strategier genom konkret material tills de har utvecklat tillräckligt bra taluppfattning. 
Min studie visade att elever med svag taluppfattning får stora svårigheter i 
subtraktion, men att med konkret material kan de ändå lösa uppgifterna. Jag ska 
nedan utifrån mina aktiviteter och den litteratur jag läst försöka ge svar på mina 
forskningsfrågor. 
 

5.1 VAD ÄR BRA TALUPPFATTNING? 
Malmer (1999, 2002) betonar hur viktigt språket är för de grundläggande 
matematiska begreppen, att eleverna måste ges möjlighet att med ord få koppla 
tidigare erfarenheter till förståelsen av de matematiska symbolerna.  
Malmer talar om tio viktiga steg för att elever ska utveckla bra taluppfattning (se 
stycke under rubriken 2.1). I Nämnaren (2000) nämner Ahlberg att begreppet 
taluppfattning diskuterats mycket bland olika forskare. Ahlberg hänvisar till 
(Emanuelsson & Emanuelsson, Reys & Reys och Emanuelsson & Reys) som alla är 
överens om att ha ”god taluppfattning” innebär att eleven har nått en förståelse för 
tals betydelse och storlek, tals relativa storlek, tals delbarhet och förståelse för 
användning av räknelagarna.  
 
Även Lampinen, Ikäheimo och Dräger (2009) skriver i sin kartläggning MAVALKA 1 
och 2 om hur viktigt det är att eleverna utvecklar en förståelse för sambandet mellan 
antal, talnamn och siffra (se stycke under rubriken 2.1). I de litteraturer jag hänvisar 
till har jag inte kunnat avgöra någon skillnad i deras definitioner till ”god 
taluppfattning”. Alla författarna talar om hur viktigt det är att arbeta med de 
grundläggande begreppen och utveckla en förståelse runt talets betydelse. 
 
 

5.2 VILKA OLIKA SUBTRAKTIONSSTRATEGIER FINNS? 
I ett tidigare stycke under rubriken 2.2 har jag redovisat några olika strategier i 
subtraktion. Den subtraktionsstrategi som eleverna använde i min studie var till 
största delen ”borttagningsmetoden”. De räknade nedåt, antingen med hjälp av 
fingrarna eller som F2 som räknade ett steg i taget i huvudet. F3 var den elev som 
hade upptäckt sambandet mellan addition och subtraktion och kunde använde sig av 
det. F2 kunde använda sig av sambandet mellan addition och subtraktion när hon 
använde konkret material. McIntosh (2008) påpekar hur viktigt det är att eleverna 
sett sambandet mellan addition och subtraktion för att inte få svårigheter i 
subtraktion. Han menar på att inte förrän jag förstått sambandet, kan jag förstå att 
talet 10 – 7 =? är samma tal som 7 +? = 10. Exakt det, är det som visats i sluttesten 
där många elever inte förstått uppgifterna __ - 3 = 4 och __ - 5 = 2. Endast F3 är den 
som klarat uppgifterna och det är hon som visat i aktiviteterna att hon har sett 
sambandet mellan subtraktion och addition. 
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5.3 HUR KAN JAG SOM LÄRARE VARIERA MATEMATIKEN I 

UNDERVISNINGEN MED ELEVER SOM HAR SVAG TALUPPFATTNING, 

OCH ÖKA DERAS FÖRSTÅELSE FÖR SUBTRAKTION? 
Det har varit svårt att hinna med att variera uppgifterna i subtraktion, dels p.g.a. 
tidsbrist men även då eleverna varit så svaga har jag inte velat blanda in för många 
olika moment på den korta tiden vi haft på oss. Jag har ändå fått bekräftelse på hur 
viktigt det är att elever med svag taluppfattning måste få prova konkret material och 
laborera med det. Samtidigt måste de få en förståelse för hur de ska använda 
materialet. Lampinen, Ikäheimo & Dräger (2009) menar på i sin kartläggning 
MAVALKA att en del inlärningssvårigheter sker för att undervisningen sker för 
snabbt och abstrakt. Lampinen m.fl. säger också att elever lär sig bäst att förstå 
innehållet i det tänkta lärstoftet genom laborationer och konkretisering. Och det är av 
vikt att arbetssättet är mångsidigt och meningsfullt. Marton & Booth (1997) menar att 
vi många gånger fokuserar på eleverna, än på innehållet och hur eleverna förstår 
innehållet. För att vi ska kunna utveckla ett lärande behöver vi kunna inta den 
lärandes perspektiv, vi behöver nå en ”tankekontakt” med eleven. Vi kan bygga en 
relevansstruktur, skapa situationer i lärandet runt subtraktioner där eleverna 
upplever sitt eget lärande och ser behovet av att lära. Just för elever med 
matematiksvårigheter är det viktigt att iordningsställa lektioner där eleverna får 
uppleva talen 1-10 sinnligt. (se näst sista stycke under 2:3 som börjar Marton m.fl.) 
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6 DISKUSSION 
 
Jag håller med Löwing & Kilborn (2002) som poängterar att vi i undervisningen 
måste se till att eleverna tillgodogör sig baskunskaper i matematiken. Det gäller att 
konkretisera och språkligt stödja uppbyggnaden av olika tankeformer. Genom 
laborativt material och att bygga på elevers tidigare erfarenheter kan jag hjälpa 
eleverna att utveckla en tankeform som de kan använda. Då TIMSS (2007), analys av 
svenska elevers matematikkunskaper i år 4 och 8, visar på dåliga resultat i 
subtraktion är det viktigt att vi lärare analyserar oss själva och ser vad vi lär ut för 
strategier. Har vi med oss alla elever eller är det några som inte förstår? Varför förstår 
de inte subtraktion? Om vi upptäcker att de har brister i taluppfattningen måste vi ge 
dem förutsättningar att reparera det. Vad lär läroboken ut för strategi i subtraktion? 
Den kanske inte passar en elev med svag taluppfattning. Då måste jag kunna erbjuda 
ett annat val av strategi och frångå läroboken, jag måste som lärare kunna variera 
mina arbetsmetoder för att utveckla en strategi. Att kunna redogöra för hur jag 
tänker när jag utför en räknestrategi är en träningssak, tycker jag, och det får elever 
träna alldeles för lite på. 
 
Malmer (1999, 2002) skriver om hur viktigt språket är för den matematiska 
begreppsbildningen, att barnen har erfarenheter av ord kopplade till begreppen 
innan de kan översätta dem till det matematiska symbolspråket. Malmers tio steg 
mot talbegreppet (se stycke 2.1) är en hjälp att analysera elevers kunskaper, då har 
jag i min undervisning möjlighet att tillgodose alla individuella behov för att eleverna 
ska ges möjlighet att utveckla bra taluppfattning. Min reflektion på bra taluppfattning 
som jag utvecklat efter att ha deltagit i matematikdidaktiska kurser som förskollärare, 
är att när eleverna bl.a. har en klar uppfattning om matematiska begreppsord, har 
utvecklat förståelse för tals storlek, har tallinjen klar för sig och kan laborera med ett 
tal, allt inom talområde 0-10 har de en grundläggande taluppfattning.  
 
Emanuelsson & Emanuelssons (Nämnaren nr. 2, 1997) aspekter av taluppfattning i 
taluppfattningstesten är att den bl.a. mäter elevernas förståelse av tals betydelse och 
storlek, förståelse och användning av olika representationer av tal, förståelse av 
operationers innebörd och funktion, förståelse och användning av ekvivalenta 
uttryck, strategier för beräkning och antalsbestämning och referenspunkter vid 
mätning. Testen kräver att eleverna nått kunskaper i att kunna uppskatta och tolka 
vardagliga uppgifter och erövrat en förståelse av måttenheter. Om eleverna inte har 
skapat tillräckliga erfarenheter av matematik, kan de ha svårt att förstå syftet med en 
del av uppgifterna. I mina tidigare referenser i studien till taluppfattning har det inte 
talats något om att, kunskaper om enheter, skulle ingå i begreppet ”god 
taluppfattning”. Det är svårt att avgöra om hur testen mäter taluppfattning. Då det är 
få uppgifter som belyser subtraktion är det också svårt att avgöra elevernas förståelse 
i subtraktion. Därför valde jag att göra en egen sluttest där jag har utgått från de 
aktiviteter vi har arbetat med under våra träffar. Jag kan samtidigt inte jämföra 
kunskaperna eleverna besatt i subtraktion innan vi hade våra aktiviteter och efter, då 
jag genomförde två typer av tester. Det taluppfattningstesten ändå visar är att 
eleverna har svaga kunskaper om subtraktion. Det har visats även i mina aktiviteter 
med eleverna. 
 
Då taluppfattningstesten var alldeles för bred för att avläsa ett resultat på elevernas 
taluppfattning är det svårt att visa hur jag har fått fram ett resultat på 
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taluppfattningen hos eleverna som jag använt mig av i min studie. Jag har bildat min 
uppfattning mycket genom lärarens tidigare upptäckter av dessa elevers svaga 
taluppfattning.   
 
Det går heller inte göra någon generalisering av min studie då jag gjorde två olika 
typer av tester. Ska jag kunna få ett resultat som först visar elevernas taluppfattning, 
sedan deras kunskaper i subtraktion före och efter aktiviteterna, behöver jag ett 
mätinstrument för taluppfattningen och ett och samma mätinstrument som mäter 
kunskaper i subtraktion före och efter aktiviteterna. Jag har också gjort många 
tolkningar på elevernas förståelse. Tiden för att få ett underlag till att kunna mäta ett 
noggrannare resultat var alldeles för kort. Det har varit för få aktiviteter med 
variationer i subtraktionerna för eleverna för att jag ska kunna avläsa ett resultat, om 
hur jag som lärare varierat subtraktionerna tillräckligt. Min undersökning liknar en 
kvalitativ undersökning med tolkningar (Stukát, 2005). 
 
De elever jag haft med i aktiviteterna till min studie har efter varje aktivitet visat en 
större tilltro till sig själva. Jag tror att det beror på att de efter första tillfället 
upptäckte att det var uppgifter som de kunde klara av, och det var roligt att använda 
konkret material att laborera med. När uppgifterna blev svårare ville inte P1 vara med 
längre. Han har inte sådan koncentrationsförmåga att han kan motivera sig att 
försöka när han tror sig inte kunna.  
 
Jag anser att studien visar hur viktigt det är att eleverna ges möjlighet att utveckla sin 
taluppfattning tidigt för att kunna gå vidare och förstå matematiken. Elever med svag 
taluppfattning har visat på svårigheter med subtraktion. Det jag inte i studien kunnat 
få fram är hur eleverna stimuleras av variation i subtraktion, då det har varit för kort 
tid till det. Min tanke är att många lärare förlitar sig för mycket på läroboken, och har 
inte riktigt metoder till de elever som inte tar till sig lärobokens strategier att utveckla 
taluppfattning. Eleverna har kanske inte kommit så långt i sina tidigare erfarenheter 
att de är klara att förstå matematikens symbolspråk. Nu kan jag inte avgöra om det är 
så i det här fallet. Det jag vet är att läraren undervisade hela höstterminen i åk 1 utan 
lärobok, men jag vet inte vad hon använde för undervisningsform och material.  
 
 

6.1 FRAMTIDA ARBETSFORMER 
Eleverna bör ges möjlighet att utveckla sin tal- och rumsuppfattning på ett sätt att de 
ska kunna förstå och använda grundläggande talbegrepp säger kursplanen i 
matematik. Det är då viktigt att vi som lärare skapar verktyg till det. Löwing & 
Kilborn (2002) anser att många lärare saknar kunskaper i matematikens teori och 
didaktik. Risken är då att läraren blir läroboksbunden och då böckerna ofta utgår 
från en tankeform är det inte säkert att de svaga eleverna får möjlighet att hitta sin 
tankeform. I subtraktion finns det fler olika lösningsstrategier som det är min uppgift 
som lärare att visa. 
 
I Lpo 94 står det att skolan ska inrikta sitt arbete till lärande i olika kunskapsformer 
och menar på att kunskap visas i olika former, fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet som förutsätter ett samspel mellan varandra. Jag som lärare måste bli 
stärkt i min roll, att jag kan släppa läroboken och ha en kunskapsbank att hämta 
uppgifter till att laborera och konkretisera med, i min undervisning som ska utveckla 
elevers taluppfattning i de tidiga skolåren. Var hittar jag den kunskapsbanken? 
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BILAGA 1. 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Eva Linvall och jag går sista terminen på Lärarprogrammet, Inriktning 
matematisk utveckling. Jag ska nu göra mitt examensarbete och har valt att skriva 
om hur viktigt det är att eleverna får en bra taluppfattning. Att det är jag som lärare 
som måste variera matematiken så att eleverna ska hitta sitt sätt att förstå och räkna 
matematik, kunna hitta sina egna tankeformer och få en bra taluppfattning som är 
grunden till all matematik. Jag kommer att skriva om en teori som heter variations-
teorin. 
 
För att kunna se hur mitt agerande som lärare med varierande matematik ger resultat 
i elevernas lärande behöver jag en liten studiegrupp på några elever. Jag skulle vilja 
arbeta med ert barn under några lektioner i matematik. Vi kommer att arbeta både 
enskilt och i grupp om 6 st. Jag kommer även att ha små intervjuer med eleverna om 
hur de tänker när de räknar. 
 
Allting kommer att ske anonymt. Varken skolan eller eleverna kommer att namnges i 
mitt examensarbete. Har ni frågor eller funderingar angående denna studie hör gärna 
av er till mig, Eva Linvall. Jag finns på skolan tisdagar, torsdagar och fredagar. 
 
 
Med vänlig hälsning  
Eva Linvall 
 
 
 
 
 
Jag är tacksam för svar senast tis. den 21 sept. 
 
 
 
 
Jag godkänner att mitt barn får vara med i studiegruppen.    
 

Jag godkänner inte att mitt barn får vara med i studiegruppen. 

 
 
 
 
Målsmans underskrift 
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BILAGA 2. 
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BILAGA 3. 

 
Uppgift 1 
8 – 2 = ___  8 - ___ = 5  ___ - 3 = 4 
    
15 – 3 = ___     13 - ___ = 11 ___ - 5 = 2                                                           
 
12 – 5 = ___ 16 - ___ = 8 7 + ___ = 12 
                                                                                                                   
17 – 9 = ___       16 - ___ = 7  13 + ___ = 15 
 
Uppgift 2 

 Gör ett subtraktionstal med hjälp av dessa siffror. 
             4 + 3 = 7  
 
Svar:__________________________________________________ 
 
Uppgift 3 

 Skriv en räknehändelse till talet 9 – 5 
 
Svar:__________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
Uppgift 4 

 Kalle har 13 bollar och Stina har 7. 

 Hur många fler bollar har Kalle än Stina? 
 
Svar:_______________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
Uppgift 5 

 Hur tänkte du när du räknade? 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
Namn:____________________  


