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1 
 

Abstrakt 
 

Syftet med studien är att få kunskap om hur eleverna använder sig av utvalt laborativt 

material vid arbete med subtraktionsuppgifter. Studien har fokuserat på att ta reda på 

vad eleverna väljer att använda sig av för strategier för att lösa subtraktionsuppgifterna 

och deras upplevelser av att lösa uppgifterna med utvalt material. I klassrummet 

används inte laborativt material i någon större utsträckning därför väcktes mitt intresse 

för att ta reda på hur eleverna använder sig av det materialet för att lösa uppgifter i 

subtraktion. Den kvalitativa metoden har använts iform av observation och elevintervju 

för att få reda på hur eleverna upplevde det var att lösa subtraktionsuppgifterna med det 

utvalda laborativa materialet.Studien utgår från teorin pragmatism. Resultatet av studien 

tyder på att elever tycker det är användbart att nyttja tiobasmaterial då det är lättare att 

se tiotal och ental. Materialet är enkelt att förflytta och synliggör elevernas strategier. 

Resultatet tyder på att laborativt material gynnar elevernas förmåga att pröva och 

resonera sig fram till olika strategier och som slutligen mynnar ut i ett resultat. Eleverna 

utvecklar även sin samarbetsförmåga när de arbetar med konkret material. Strategin som 

användes var att se sambandet mellan addition och subtraktion, fördela centikuber och 

förstå subtraktion. Elever använder sig vanligtvis av strategin algoritm för att lösa 

subtraktionsuppgifter.   
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1 Inledning 
 

Läraren säger att dagens matematiklektion ska handla om subtraktion, vilket är ett nytt 

område för eleverna. En elev räcker upp handen och frågar: Vad betyder subtraktion? 

Läraren förklarar att subtraktion är när man ska ta reda på skillnader d.v.s. Lisa har 10 

äpplen och ger Kalle 2. Hur många fler äpplen har Lisa än Kalle? Eleven förstår 

fortfarande inte innebörden av subtraktion då hen förknippar begreppet fler med 

addition men väljer att inte räcka upp handen igen. Några andra elever sitter med ivriga 

blickar och är nyfikna på vad det nya området kommer att handla om. När läraren 

undervisat om subtraktion säger hen att eleverna ska börja arbeta självständigt. En elev 

räcker upp handen och frågar om man kan använda sig av” plockmaterial” då hen finner 

svårigheter att lösa uppgifterna. Läraren svarar med att det inte finns något material 

tillgängligt då specialläraren använder det till sina elever. Några elever anser att 

subtraktion är svårt och därmed tråkigt samt tittar mest på klockan, vässar pennan och 

hoppas att matematiklektionen snart är till enda. Flertalet av eleverna i klassen arbetar 

målmedvetet i matteboken och förstår innebörden av subtraktion.   

 

Den ovan beskrivna situationen kan förekomma i ett klassrum då elever har olika 

erfarenheter gällande ämnet matematik. Det har gjort mig intresserad av att ta reda på 

hur eleverna väljer att använda sig av laborativt material med fokus på subtraktion samt 

hur eleverna går tillväga i användandet. Under min verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU) har jag noterat att pedagogerna ofta väljer bort att använda sig av laborativt 

material och det står mest och ”samla damm” i skåpen. Vad beror det på? Enligt 

Skolverket (2011) ska matematiken; utvecklas såväl ur praktiska behov som ur 

människans lust att utforska matematiken som sådan (Skolverket 2011:62).  

 

Engvall (2013) poängterar att praktiska erfarenheter gynnar elevernas lärande. Hon 

menar att materialet ska finnas tillgängligt i undervisningen och bli en naturlig del i 

läroprocessen. I Lgr11 står det följande i kunskapskraven för årskurs 3; Eleven kan 

beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och 

använder då konkret material, bilder och andra matematiska uttrycksformer med viss 

anpassning till sammanhanget (Skolverket 2011: 67). Enligt Sveider (2016) finns det 

många fördelar med att använda laborativt material i undervisningen då det är både 

utmanande och motiverande för eleverna. Hon hävdar att genom användandet av 

laborativt material gynnas elevernas olika förmågor. Författaren menar att eleverna 

utvecklar sin begreppsförmåga, kommunikationsförmåga och resonemangsförmåga. 

Därför är det intressant att ta reda på hur eleverna tar sig an laborativt material för att 

lösa uppgifter i subtraktion som handlar om att se samband mellan addition och 

subtraktion vilket kan vara problematiskt.   
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2. Bakgrund 
 

I följande avsnitt kommer tidigare forskning att behandlas under tre huvudrubriker 

taluppfattning, subtraktion och laborativt material samt fokus på delar av 

styrdokumenten. Under rubriken taluppfattning kommer begreppet redogöras för och 

definieras. I avsnittet subtraktion kommer det nämnas befintliga svårigheter inom 

området samt två definitioner av begreppet. Under rubriken laborativt material ligger 

fokus på forskningen gällande användandet av materialet i undervisningen. Sista 

rubriken behandlar styrdokumenten samt redogör för hur läraren ska tolka dessa med 

inriktning på området laborativt material.  

 

2.1 Taluppfattning 

Flera elever har orimliga svar och svårigheter med positionssystemet (McIntosh 2008). I 

det centrala innehållet i kursplanen för matematik (Skolverket 2011) finns det en rubrik 

som heter Taluppfattning och tals användning där det står vilka områden eleverna ska 

skaffa sig kunskaper om. Eleverna ska i matematikundervisningen ges möjlighet att 

skaffa sig de kunskaper som krävs för att få en god taluppfattning. McIntosh (2008) 

skriver att lärarna har en viktig roll att bidra till att utveckla elevernas taluppfattning och 

förkovra sina olika förmågor. Författaren nämner några vanliga fel som eleverna gör 

inom räknesättet subtraktion. McIntosh (2008) och Larsson (2012) skriver att elever har 

svårigheter med att se samband mellan addition och subtraktion. Några andra dilemman 

som McIntosh (2008) nämner är elevernas bekymmer med platsvärden vid 

algoritmräkning det vill säga ental och tiotal står inte korrekt lodrätt under varandra. 

Vissa elever har svårigheter med att lösa textuppgifter inom matematiken då problem 

uppstår när de ska skriva ett uttryck som är passande för uppgiften. Läraren har ett 

viktigt uppdrag att se till att eleverna utvecklar sin taluppfattning, vilket kan göras 

genom att arbeta på ett varierat och utforskande sätt (McIntosh 2008). Larsson (2012) 

definierar begreppet taluppfattning och hävdar att det är när eleven kan använda 

lämpliga strategier för att lösa olika matematikuppgifter exempelvis algoritmer. 

Eleverna kan välja att använda sig av olika strategier beroende på sina kunskaper. Reys 

(1995) har en likvärdig tolkning av begreppet taluppfattning det vill säga att det är när 

en elev har en övergripande förståelse för tal och kan visa färdighet och förmåga på ett 

väl fungerande sätt. Ett exempel kan vara när en elev har förmågan att bedöma 

rimlighet. Det innebär exempelvis att eleven uppskattar och bedömer rimlighet av hur 

många deciliter mjölk du behöver för att göra sex pannkakor.  

 

Elever som visar god taluppfattning ser bland annat mening med användandet av talen 

samt kan se samband mellan olika räknesätt (McIntosh 2008). Reys (1995) menar att 

lärarna ska fungera som ett stöd för elevernas matematiska kunskaper genom att ge 

eleverna ett sammanhang där de få dra nytta av god taluppfattning i exempelvis olika 

problemuppgifter. Dunkels (1988) skriver att om eleverna ska utveckla god 

taluppfattning är det fördelaktigt att använda laborativt material. När eleverna får 

möjlighet att använda laborativt material kan de göra den abstrakta matematiken 

konkret. Eleverna får även chans att ta del av kunskap via sinnena det vill säga ta och se 

vilket gynnar inlärning.  

 

McIntosh (2008) anser att laborativt material kan användas för att synliggöra lärandet 

för eleverna. Författaren skriver att vissa elever har svårigheter med att se samband 

mellan addition och subtraktion och om läraren introducerar symboler för addition, 

subtraktion och likhetstecknet i ett tidigt skede gynnas inte elevernas förmåga att se 
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samband mellan räknesätten. Ett exempel kan vara 3+2=5. Då lär sig eleven att efter 

likhetstecknet ska svaret stå istället för att förstå att det ska vara lika mycket på varje 

sida om likhetstecknet. Innan läraren introducerar additions - och subtraktionstecknet 

ska hen ha pratat mycket om olika vardagssituationer för att eleverna ska skaffa sig 

grundläggande kunskaper som krävs innan introduktionen av symbolerna.  

 

Några andra svårigheter som McIntosh (2008) nämner är att en del elever har problem 

med att översätta en räknesituation till en uträkning. Det eleverna har svårigheter med är 

att välja rätt tal som ska räknas med samt lämpligt räknesätt. Ett exempel kan vara; 

Kalle har 26 kulor och Pia har 13, hur många fler kulor har Kalle än Pia? Vid den här 

uträkningen kan det vara svårt att veta att det är subtraktion då ordet fler är vilseledande.  

Vissa elever är bekväma när de ska lösa textuppgifter det vill säga de letar efter 

”nyckelord” som förknippas med subtraktion och addition såsom ”mindre”, ”kvar” eller 

”större än”. En del elever läser textuppgifterna snabbt och får då svårigheter att lösa 

uppgifterna. Andra elever anstränger sig för lite för att lösa textuppgifter i matematiken. 

McIntosh (2008) hävdar att många elever inte har de grundläggande kunskaperna inom 

addition och subtraktion, vilket de kanske hade kunnat utveckla bättre genom att 

använda konkret material. Författaren skriver att ett vanligt misstag som eleverna gör är 

när de ska ställa upp talen är att de saknar förståelse för talens värden. McIntosh (2008) 

skriver att det är väsentligt att läraren bidrar med frågor som utvecklar elevernas lärande 

framåt. Eleverna bör reflektera över sitt eget lärande exempelvis att förklara för en 

kompis eller läraren hur hen tänkt alltså att sätta ord på sina tankar.  

 

2.2 Subtraktion 

Subtraktion är ett av de fyra räknesätten inom matematiken. Ordet subtraktion kommer 

från det latinska ordet subtrahere som betyder ”att dra undan” (Kiselman 2008). 

Räknesättet används bland annat för att räkna ut vad skillnaden är mellan två tal. 

Oltenau (2011) nämner begreppet skillnad som innebär relationen mellan två tal. 

Exempelvis 10-8=2 och 9-7=2 det innebär att differensen mellan talen är 2. Larsson 

(2011) skriver att den vanligaste definitionen av subtraktion är att ta bort eller minska 

med något. Kiselman (2008) definierar begreppet subtraktion att de är när man drar 

ifrån ett tal från ett annat tal. Malmer (1990) definierar begreppet subtraktion med tre 

ord ”ta bort”, ”tappa” och ”förlora”. Hon menar att subtraktion handlar om minskning 

det vill säga att ett antal förändras. Ett exempel kan vara att Kalle har femton äpplen och 

äter upp sex, hur många har han kvar? Exemplet visar en konkret och vardaglig 

matematikuppgift på att någonting tas bort eller minskas. I läroplanen står det att 

eleverna ska skaffa sig kunskaper om subtraktion;  De fyra räknesättens egenskaper och 

samband samt användning i vardagliga situationer (Skolverket 2011:63).  

 

Enligt Olteanu (2011) finns det problem gällande algoritmräkning. Vid algoritmräkning 

påtalar författaren att elever har svårigheter med siffrornas platsvärde och 

positionssystemet. Oltenau (2011) skriver att misstag görs när lägre tal subtraheras från 

större tal t.ex. 216-109=113 då eleven tog 9-6 vilket blir felaktigt. Det är betydelsefullt 

att hitta de kritiska aspekterna i elevernas lärande för att kunna hjälpa eleverna i deras 

fortsatta läroprocess (Oltenau 2011). Enligt Oltenau (2011) innebär det att läraren ser 

elevernas kunskapsprocess utifrån helhet, delar och relationen mellan delarna. Det är 

betydelsefullt att läraren fokuserar på helheten d.v.s. att eleverna får en förståelse varför 

man ska använda räknesättet subtraktion för att lösa uppgiften.   
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2.2.1 Sambandet mellan subtraktion och addition  

  

Enligt Oltenau (2011) har elever problem med relationen mellan subtraktion och 

addition. Kiselman (2008) definierar begreppet addition d.v.s. att det är summan av två 

tal. Ordet addition kommer från det latinska ordet adden som betyder att lägga till. De 

eleverna har svårigheter med är att se sambandet mellan räknesätten subtraktion och 

addition (Oltenau 2011). Oltenau (2011) skriver att addition och subtraktion är 

reversibla d.v.s. omvändbara. Ett exempel på en uppgift som visar på sambandet mellan 

addition och subtraktion är; Sofia har några päron och äter upp tre av dem, då har hon 

kvar 16 päron. Hur många päron hade hon från början? Enligt Oltenau (2011) kan en 

svårighet i uppgiften vara att eleverna saknar förståelse för att använda räknesättet 

addition för att lösa uppgiften då addition och subtraktion är varandras invers. Malmer 

(1990) skriver att elever har svårigheter med jämförelser som kopplas till räknesättet 

subtraktion. Ett exempel på en sådan uppgift är Anna har 8 kr. Eva har 3 kr mindre. 

Hur mycket mindre har Eva? Larsson (2011) anser att läraren kan använda konkret 

material för att jämföra två högar med varandra och fråga; I vilken hög finns de flest 

centikuber och hur många fler centikuber finns det i den högen? Ett exempel som 

Larsson (2011) nämner som kan kopplas till vardagen är att jämföra två personers 

längder: Mamma är 165cm och hennes dotter är 162 cm då är mamma 3 cm längre. 

Vilket uttrycks 165-162=3. Ett begrepp som kan bli väsentligt att diskutera i samband 

med uppgiften är ”skillnad”.   

 

Larsson (2011) anser att läraren bör skaffa sig kunskap om den matematiska och 

didaktiska subtraktionen. Hon skriver att den matematiska subtraktionen innebär hur 

subtraktionen kan uttryckas och vilka räknemetoder som förknippas med räknesättet. I 

undervisningen innebär det att eleverna kan se samband mellan addition och 

subtraktion. Den didaktiska delen handlar om hur räknesättet subtraktion används i 

vardagen, det vill säga beräkningsmetoder och didaktiska modeller för att underlätta 

elevers förståelse samt hur metoderna kan användas för att öka elevers förståelse. Ett 

exempel kan vara att Lisa har 13 bollar och skjuter iväg 6 bollar och då har hon 7 bollar 

kvar, 13-6=7. Nu har Lisa 7 bollar och hon ska hämta lika många som hon hade från 

början alltså 13 bollar. Läraren kan då förklara för eleven att om du tar 7 bollar som du 

har och adderar med de 6 bollarna som sköts bort så får du ursprungsantalet 13 bollar. 

Alltså 7+6=13. Eleverna får på så sätt förståelse för att räknesätten hör samman vilket 

kan underlätta inlärningen.  

 

Larsson (2011) hävdar vikten av att förklara sambandet mellan addition och subtraktion 

i undervisningen för att gynna lärandet. Hon ser fördelar med att introducera sambandet 

mellan subtraktion och addition. Larsson (2012) beskriver en lektion där eleverna ska 

sätta fokus på sambandet mellan subtraktion och addition genom att använda laborativt 

material och flytta materialet mellan de två högarna. I undervisningssekvensen använder 

sig läraren av två högar med plockmaterial där eleverna först ska räkna det totala antalet 

som finns på bordet. Därefter ska de flytta materialet från ena högen till den andra för 

att få förståelse för att mängden är densamma även om det förekommer olika mycket 

material i de båda högarna. I undervisningssekvensen introduceras begreppet skillnad, 

det vill säga att eleverna ska kunna se hur mycket mer material det är i den ena högen 

jämfört med den andra. Enligt Engvall (2013) finns det fördelar med att använda sig av 

laborativt material för att eleverna ska kunna få den abstrakta matematiken mer konkret. 

Rystedt och Trygg (2010) skriver om en studie som har gjorts där eleverna under 

lektionen får stöd av läraren att använda laborativt material för att se sambandet mellan 

räknesätten. Resultatet av studien visar även den på att det finns fördelar med att 
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använda sig av laborativt material för att tydligöra begreppsinnehållet för eleverna det 

vill säga göra abstrakt matematik mer konkret.   

 

2.3 Laborativt material 

När eleverna använder laborativt material konkretiseras lärandet och det blir variation i 

undervisningen. Engvall (2013) anser att laborativt material är fysiska redskap som 

läraren kan använda i undervisningen. Författaren skriver att det kan vara symboler, 

språk och konkret material som bland annat cuisenairestavar, pengar och geobräden. 

Palmer (2011) skriver att ett utforskande arbetssätt inkluderar olika uttrycksformer det 

vill säga inte enbart sätta fokus på det skrivna och talade språket. Enligt Malmer (2002) 

gynnas elever som finner svårigheter i ämnet matematik att använda sig av hand- och 

öga kombinationen. Laborativt material kan vara ett sätt att använda för att underlätta 

förståelsen. I all undervisning är det viktigt att eleverna får använda sina olika sinnen 

för att alla lär sig på mångfacetterade sätt.  

 

Enligt D’Angelo och Iliev (2012) är det användbart att nyttja laborativt material i 

grundskolan för det gynnar elevernas förmågor, bidrar till ett livslångt lärande och gör 

den abstrakta matematiken mer konkret. McIntosh (2008) poängterar att lärarna ska 

bidra till att eleverna utvecklar sina olika förmågor genom att undervisningen baseras på 

verkliga situationer, bilder och muntliga redovisningar. Exempel på det kan vara att 

läraren använder delade äpplen när hen introducerar bråk. En verklighetsbaserad 

situation är att baka med eleverna och förmedla kunskap om volym med hjälp av att 

nyttja deciliter- och litermått. Bilder och former är konkret att använda i undervisningen 

för att få kunskap om geometriska figurer.   

 

Engvall (2013) hävdar att det inte är materialet i sig utan sättet det används på som kan 

underlätta elevernas inlärning. Läraren bör introducera lämpligt laborativt material till 

eleverna för att utveckla deras matematiska strategier. Enligt Malmer (2002) bör läraren 

ha en genomtänkt struktur i användandet av laborativa materialet annars finns det risk 

för att materialet nyttjas i blindo och inte fyller någon funktion. Clements och Sarama 

(2009) skriver att en svårighet med användandet av det laborativa materialet är att 

eleverna inte ser sambandet mellan matematikområdet och materialet. För att eleverna 

ska kunna utveckla sina olika förmågor och se sambandet mellan materialet och 

mattematikområdet är det betydelsefullt att läraren har ett syfte med användandet av det 

laborativa materialet anser Engvall (2013). Ett syfte med användandet av det laborativa 

materialet kan vara få förståelse för tiotalövergångar som är ett vanligt matematiskt 

problem i västvärlden (Engvall 2013). Engvall (2013) poängterar att det gjorts en 

nationellsatning på att utveckla matematikundervisningen genom använda laborativt 

material. Enligt Rydstedt och Trygg (2010) är det läraren som har en avgörande 

betydelse för att materialet utnyttjas på rätt sätt för att gynna elevernas olika förmågor. 

Lärare kan använda sig av laborativt material i undervisningen för att eleverna ska 

skaffa sig matematiska strategier menar Larsson (2012). Eleverna kan dra nytta av att 

använda laborativt material för att lösa exempelvis textuppgifter. Malmer (2002) hävdar 

att lärare ska använda materialet som en naturlig och integrerad del i undervisningen. 

Ett exempel på det kan vara en undervisningssekvens där lärare låter eleverna handla 

med pengar. I en sådan situation lär sig eleverna att växla och lämna tillbaka rätt antal 

kronor.   

 

Engvall (2013) hävdar att lärare nyttjar de laborativa materialen sparsamt i 

undervisningen vilket leder till att eleverna inte väljer att använda sig av materialet. Att 

lärarna använder det laborativa materialet återhållsamt i de högre årskurserna tror 
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Lindroth och Berggren (1998) kan beror på att lärarna saknar fantasi för hur man kan 

dra nytta av materialet i undervisningen. Enligt Lindroth och Berggren (1998) är det 

betydelsefullt att det laborativa materialet ska finnas tillgängligt för eleverna i 

klassrummet för att öka statusen för användandet. Sveider (2016) hävdar att lärare bör 

använda sig av det laborativa materialet för att det förbättrar och utvecklar 

undervisningen, gynnar elevernas förmågor, det är utmanande och motiverande för 

eleverna i deras läroprocess. D’Angelo och Iliev (2012) avser att genom att använda  

laborativt material blir elevernas lärande synligt och läraren kan underlätta elevernas 

läroprocess. Rydstedt och Trygg (2010) skriver att ett problem som kan uppstå med att 

använda laborativt material är att elever inte identifierar materialet med matematik utan 

börjar leka. Engvall (2013) anser att det är betydelsefullt att eleverna ges möjlighet att 

använda sig av lämpligt material som gynnar elevernas lärande.  

 

Engvall (2010) skriver att laborativt material förknippas med lågpresterande elever. 

Enligt Malmer (2002) har lärare ansett att det laborativa materialet enbart ska användas 

för elever som har svårigheter i ämnet. Sveider (2016) anser att det laborativa materialet 

kan användas för att introducera matematiska begrepp eller tydliggöra ett matematiskt 

innehåll. Palmer (2011) menar att eleverna ska ges möjlighet att använda sig av de olika 

sinnena, det vill säga lukta, pröva och känna för att utveckla kunskaper. Ett citat som 

passar i sammanhanget är Lär med kroppen så fastnar det i knoppen (Malmer 

2002:120).  

 

2.4 Styrdokument 

 

I läroplanens inledning under matematik står det Matematiken utvecklas såväl ur 

praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som 

sådan (Skolverket 2011:62).  

I läroplanen står det under kunskapskraven för årskurs 3 följande; 

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret 

material och Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak 

fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra 

matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget (Skolverket 

2011:67). När eleverna använder sig av laborativt material i matematikundervisningen 

får de möjlighet att skaffa sig de olika förmågorna på ett kreativt och utforskande sätt. 

 

I styrdokumentens mål står det att eleven ska kunna formulera och lösa problem med 

hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Skolverket 2011:63). 

Det nämns dock inget om laborativt material i styrdokumenten men det kan vara en 

strategi att använda sig av för att utveckla kunskaper. 

 

Skolverket (2011) skriver följande; Matematiken ska också ge eleverna möjligheten att 

uppleva estetiska världen i möten med matematiska mönster, former och samband 

(Skolverket 2011:62). Läraren kan använda sig av det laborativa materialet för att 

eleverna ska förstå sambandet mellan addition och subtraktion men hen måste inte 

nyttja det. Det laborativa materialet kan också användas för att bygga och fullfölja 

mönster.   
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få kunskap om hur eleverna använder sig av tiobasmaterial vid 

arbete med subtraktionsuppgifter.  

Frågeställning: 

 Vilka strategier använder elever när de löser subtraktionsuppgifter gällande 

sambandet mellan subtraktion och addition när de får använda tiobasmaterial? 

 Hur upplever elever det är att lösa uppgifter med laborativt material?  

 
4. Metod  
I metodkapitlet presenteras datainsamlingsmetod det vill säga observation och intervju. 

Där nämns urval som gjorts i den kvalitativa studien och tillvägagångssätt samt vilka 

etiska överväganden författaren måste förhålla sig till.  

 

En kvalitativ metod valdes för att få förståelse för hur eleverna använder sig av utvalt 

laborativt material vid arbete med subtraktionsuppgifter och hur eleverna upplever 

användandet av materialet. Ahrne och Svensson (2011) skriver att kvalitativa metoder är 

användbara i studier om man vill få reda på elevers värderingar. Studien inleddes med 

en observation av elevgruppen d.v.s. hur de gick tillväga i användandet av 

tiobasmaterialet för lösa subtraktionsuppgifter. Därefter genomfördes en intervju av 

elevgruppen för att ta reda på hur de upplevde användandet av laborativt material för att 

lösa uppgifterna. Frågor ställdes till elevgruppen om val av strategier.  

 

4.1.1 Observation  

Först genomfördes en observation av en elevgrupp där fokus låg på elevernas strategier 

när de skulle lösa subtraktionsuppgifter. Eleverna fick använda tiobasmaterial för att 

genomföra uppgifterna. Stukat (2011) anser det lämpligt att använda observationer om 

man vill ta reda på vad individen gör och inte enbart vad den säger. Stukat (2011) menar 

även att observationsundersökningar ger en konkret och tydlig bild över hur situationen 

ser ut i verkligheten. Författaren anser det betydelsefullt att personen som observerar 

strävar efter att inte störa processen för att uppnå ett optimalt resultat för analys. I 

studien får eleverna på egen hand genomföra subtraktionsuppgifter och 

intervjuprocessen görs efter observationen för att inte störa gruppen.  Nackdelen som 

Stukat (2011) finner med observation är att den är tidskrävande. Observatören måste 

ingående studera hur eleverna går tillväga för att få fram värdefullt analysmaterial.  

Enligt Denscombe (2009) grundar sig observationer på aktiviteter och inte på verbal 

information. Fokus på observationen är att ta reda på hur elever använder det laborativa 

materialet samt få förståelse för strategier. Denscombe (2009) skriver att observation 

utgår från det som sker i den direkta lärandemiljön.  

 

4.1.2 Intervju  

Efter observationen genomfördes en gruppintervju med eleverna som utfört 

subtraktionsuppgifterna. Syftet med intervjun var att få kunskap om elevernas 

upplevelser när de skulle lösa subtraktionsuppgifter med laborativt material. Fokus låg 

också på att få förståelse för tankeprocesser.  
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Enligt Trost (2010) är den kvalitativa metoden användbar om forskaren är intresserad av 

att förstå hur eleverna resonerar, reagerar eller löser uppgifter. Denscombe (2009) 

skriver att genom att använda sig av kvalitativa metoder blir studiens resultat baserat på 

lärandesituationen. Jag anser att det är av stor vikt att läraren förstår hur eleverna tänker 

för att kunna stödja dem optimalt.  I intervjusituationen får eleverna möjlighet att delge 

sina tankar som är baserade på tillvägagångssättet för att lösa subtraktionsuppgifter. 

Enligt Denscombe (2009) är det användbart med intervjuer när man vill få reda på 

människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. Trost (2010) hävdar att när 

forskaren brukar den kvalitativa metoden får hen fram värdefullt material för analys då 

studien utgår från den direkta lärandesituationen. Stukat (2011) ser fördelar med att 

använda intervjuer för att forskaren ska kunna få ta del av det direkta sammanhanget. 

Johansson och Svedner (2010) hävdar också att det finns fördelar med att använda 

intervjuer då intervjupersonen får möjlighet att ge uttömmande svar som kan bidra till 

givande analys. Studien kommer att använda  semistrukturerad intervju då den är mest 

fördelaktig för undersökningen. Denscombe (2009) skriver att i den semistrukturerade 

intervjun använder forskaren förutbestämda frågor, förhåller sig till ett givet ämne och 

eleven som intervjuas har möjlighet att utveckla sina tankar vilket är positivt. I studien 

kommer intervjun att ljudinspelas för att senare transkriberas.  

 

4.2 Urval och avgränsningar 

Antalet observationer och intervjuer begränsades till tre elever i årskurs 2-3 med tanke 

på tidsaspekten och att nå ett värdefullt material för analys.Denscombe (2009) skriver 

om subjektivt urval som studien använder. Subjektivt urval innebär att studien har fokus 

på ett specifikt område. Syftet med studien var att få kunskap om vilka strategier elever 

använder i subtraktion när de får nyttja tiobasmaterial. Läraren valde ut tre elever som 

hen ansåg vara passande för studien därför att eleverna befann sig på olika 

kunskapsnivåer, ingen var dominant i gruppen samt både flickor och pojkar deltog. När 

det subjektiva urvalet används ges möjlighet att få inblick i elevernas tankar via 

observation och intervju. Lantz (2007) anser att inledningen av intervjuprocessen är 

viktig för då skapas arbetsrealtionen mellan elev och lärare. Eleverna som observeras 

och intervjuas är för mig okända därför är det väsentligt att de utvalda vet syftet med 

studien. Det är betydelsefullt att skapa god kontakt och att eleverna känner tillit till 

personen som intervjuar för att uppnå värdefullt resultat för analys.   

 

4.3 Genomförande av observation och elevintervju  

Studien inleddes med att jag tog kontakt med klasslärare och rektor på en skola och 

frågade dem om det fanns möjlighet att genomföra en observation samt intervju som 

skulle användas i examensarbetet. När jag fått klartecken av lärare i årskurs 2-3 och 

rektor att genomföra undersökningen skickades ett missivbrev till klass 2-3 och till 

elevernas vårdnadshavare. Min förhoppning var att några elever skulle vara villiga att 

ställa upp för observation och intervju. Först observerades tre elever när de genomförde 

subtraktionsuppgifter med tiobasmaterial och därefter gjordes en intervju. Det var en 

gruppintervju där eleverna fick möjlighet att förklara hur de hade gått tillväga i 

användandet av materialet. I intervjuprocessen delgav eleverna hur de upplevde det var 

att lösa subtraktionsuppgifter med materialet. Eleverna som deltar i observationen 

respektive intervju väljs  genom det subjektiva urvalet det vill säga att studien har fokus 

på vilka strategier elever använder i subtraktion när de får nyttja tiobasmaterial. I förväg 

hade jag i samråd med läraren förberett en lektion som fokuserar på hur eleverna 

använder sig av utvalt laborativt material för att lösa subtraktionsuppgifter. 
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Observationen inleds med att forskaren studerar en grupp på tre elever. Syftet med 

observationen är att få kunskap om hur eleverna använder utvalt laborativt material vid 

arbete med subtraktionsuppgifter och vilka strategier de väljer. Uppgifterna som 

eleverna genomför är inspirerade av böckerna McIntosh(2008) och Larsson (2011) som 

skriver om olika svårigheter som eleverna finner med att lösa subtraktionsuppgifter. 

Frågeställningarna som eleverna fick besvara handlar om sambandet mellan subtraktion 

och addition som McIntosh (2008) och Larsson (2011) nämner som en svårighet inom 

matematiken.  Valet av att använda de fyra subtraktionsuppgifterna som finns med i 

studien beror på att frågeställningarna speglar olika sätt att se på sambandet mellan 

addition och subtraktion.  

 

Syftet med att intervjua elever är att få inblick i hur de använder laborativt material för 

att lösa subtraktionsuppgifter, det vill säga vilka strategier eleverna använder när de ska 

lösa subtraktionsuppgifterna.     

 

4.4 Databearbetning 

Matematikuppgifterna låg till grund för observationen och intervjun som genomfördes 

med eleverna. Först gjordes en observation där anteckningar fördes om hur eleverna 

gick tillväga när de löste subtraktionsuppgifter med tiobasmaterial. Därefter 

intervjuades elevgruppen och spelades in. Senare transkriberades intervjun. Trost (2010) 

ser fördelar med att använda sig av ljudupptagare då forskaren kan fokusera bättre på 

intervjuerna och behöver inte koncentrera sig på att skriva anteckningar.  Trost (2010) 

nämner att det inte enbart finns fördelar med att använda sig av ljudinspelning. 

Författaren skriver att nackdelar kan vara tidsaspekten och att elever kan uppleva det 

som obehagligt att bli inspelade. Dencombe (2009) hävdar att ljudinspelning förlitar sig 

enbart på det som sägs och studien går miste om den icke verbala kommunikationen.   

 

När intervjun genomförts transkriberades materialet det vill säga forskaren skrev 

ordagrant vad respondenterna förmedlade under intervjun och förde även anteckningar 

över observationen. Dencombe (2009) skriver att när forskaren transkriberar materialet 

kommer hen nära insamlingsmaterialet vilket gynnar analysen. Det innebär att studien 

utgår från den aktuella situationen och tar del av elevernas åsikter.     

 

Studien använder sig av Oltenaus (2011) analysmodell som innehåller fem olika 

modeller. Dessa är; The whole, The parts, The relation between the parts, The 

transformation between the parts och The relation between the parts and the whole. I 

analysen väljer jag att utgå från de tre första modellerna då de handlar om relationen 

mellan delarna, helheten och delar som formar helheten. Dessa metoder passade då 

elevuppgifterna handlade om subtraktionsstrategier med utgångspunkt från helhet eller 

delar.     

 

4.5 Etiska överväganden 

I studien har de forskningsetiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet tagits hänsyn till. Först kontaktades lärare 

och rektor på skolan för att få tillåtelse att genomföra den kvalitativa undersökningen. 

Därefter skickades ett informationsbrev till föräldrar och elever (bilaga A) där de fick 

information om att studien förlitar sig på de forskningsetiska principerna. I 

informationsbrevet fick föräldrar och elever reda på var syftet med studien var nämligen 

att se hur elever använder sig av utvalt laborativt material vid arbete med 

subtraktionsuppgifter. Innan observation och intervju genomfördes fick eleverna reda på 
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vad studien hade för syfte vilket gick att läsa i informationen som skickats ut. När den 

kvalitativa studien skulle genomföras fick eleverna reda på de fyra huvudkraven som 

gäller för de forskningsetiska principerna som studien förlitar sig på.  

 

Vetenskapsrådet (2002) nämner de fyra forskningsetiska principerna som studien måste 

beakta. Informationskravet innebär att forskaren informerar elever vad syftet är med 

undersökningen. Syftet med studien klargjordes innan undersökningen genomfördes det 

vill säga få kunskaper om hur eleverna använder sig av utvalt laborativt material vid 

arbete med subtraktion och vad de använder för strategier.  

 

Samtyckeskravet poängterar att deltagaren har rätt att bestämma över om han/hon vill 

delta i undersökningen och om personen är under 15 år krävs vårdnadshavarens 

tillåtelse. I informationsbrevet som skickades ut fick eleverna och föräldrarna ta beslut 

om eleven ifråga var intresserad av att delta i undersökningen och att han/hon har rätt att 

avbryta processen om personen ifråga känner sig obekväm. I den deltagande 

observationen fick eleverna information om att de har rätt att avbryta processen om 

situationen kräver det. 

 

Konfidentialitetskravet kopplas samman med begreppet sekretess det vill säga att elever 

som deltar i undersökningen förblir anonym och informationen kommer inte att spridas 

vidare till någon obehörig. I undersökningen som gjordes fick elever information om att 

de förbli anonyma och resultatet kommer att användas enbart för studien.  

 

Nyttjandekravet är det sista huvudkravet som studien förlitar sig till för att forskaren ska 

förhålla sig etiskt korrekt. Det innebär att forskaren använder det insamlade materialet 

enbart till undersökningen och inte till något annat ändamål. Nyttjandekravet delgavs 

till eleverna då de fick reda på att materialet enbart kommer att användas till studien och 

att resultatet kommer användas endast till eget bruk.  

 
4.6 Tillförlitlighet  

 

Under kategorin tillförlitlighet kommer följande begrepp att tas upp; trovärdighet, 

reliabilitet, validitet, tillförlitlighet och överförbarhet. I studien kommer det att föras ett 

resonemang över begreppen, vilket är betydelsefullt för vetenskapliga publikationer.  

 

Studien grundas på observation och elevintervju som gjorts på tre elever för att ta reda 

på hur eleverna använder sig av utvalt laborativt material vid arbete med 

subtraktionsuppgifter. Denscombe(2009) skriver om validitet som innebär att data som 

används är lämplig för studien och att den ska besvara forskningsfrågan. Studien har 

använt observation och elevintervju för att uppnå syftet. Validiteten i studien är hög då 

den förlitar sig både på observation och elevintervju för att kunna besvara 

frågeställningarna. 

 

Trost (2010) beskriver tillförlitlighet som innebär att mätning görs på ett likartat sätt. 

Det innebär att frågeställningar ska ställas på samma sätt i intervjuerna med eleverna 

och att resultatet av studien visar likvärdigt resultat. Studien har en hög tillförlitlighet då 

de tre eleverna observerades och intervjuades samtidigt för att forskaren skulle få 

kunskap om hur eleverna upplevde det var att genomföra subtraktionsuppgifterna med 

utvalt laborativt material. Det innebär att frågorna och intervjusituationen var 

densamma för alla eleverna. Lantz (2007) poängterar att intervjupersonen bör delge ett 
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förtroende för respondenterna för att uppnå ett värdefullt resultat för analys. I 

intervjuprocessen skapades ett förtroende mellan forskaren och respondenterna då 

eleverna delgav många värdefulla tankar. För att studien skulle bli mer tillförlitlig hade 

det behövts göras fler undersökningar för att bekräfta resultatet.   

 

Ahrne och Svensson (2011) skriver att för att studien ska vara trovärdig måste 

undersökningen baseras på syftet, det vill säga hur eleverna använder sig av utvalt 

laborativt material vid arbete med subtraktionsuppgifter. Enligt Trost (2010) visar en 

studie hög trovärdighet om data är insamlad på ett strukturerat och välarbetat sätt för att 

kunna besvara syfte och frågeställningar. Min studie visar på hög trovärdighet då 

eleverna som deltog i studien fick möjlighet att delge sina tankar om hur de ser på 

användandet av laborativt material för att lösa subtraktionsuppgifter. Om forskningen 

visar på en hög trovärdighet innebär det att andra forskare ska kunna genomföra en 

liknande studie för att komma fram till ett jämförbart resultat.  

 

Denscombe (2009) skriver om begreppet överförbarhet som innebär att studien som 

görs kan användas av andra forskare i framtiden. Studien hade kunnat användas på 

andra jämförbara undersökningar då eleverna troligtvis använder  likartade strategier i 

subtraktion. Resultatet av den begränsade studien är pålitligt då jag har använt mig av 

både observation och elevintervju för att uppnå syftet. När studien gjordes försökte jag 

vara objektiv för att inte påverka eleverna i deras svarsprocess det vill säga inte besvara 

om beräkningen var rätt eller fel.  

 

5. Teori- Pragmatism 
 

Teorin pragmatism används för att få kunskap om vilka strategier eleverna  använder i 

de utvalda uppgifterna (Dewey 2004). Pragmatism handlar om hur tänkande och 

reflektion behövs integreras med handling för att generera kunskaper (Biesta 2007). 

Öhman (2006) anser att pragmatism innebär att människor möts i meningsfulla 

sammanhang och resonerar med sig själva samt tillsammans för att utbyta 

kunskaper.Pragmatism fokuserar på den enskilde individen och dess utveckling. 

Pragmatism beskriver att elever utövar kunskap  genom att aktivt pröva, undersöka och 

observera vilket kan göras med hjälp av laborativt material (Säljö 2010). Studien 

kommer att använda pragmatism för att ta reda på hur elever går tillväga när de löser 

subtraktionsuppgifterna med hjälp av tiobasmaterialet. Elevgruppen får genom att 

använda konkret material diskutera olika lösningsstrategier och utveckla kunskaper 

tillsammans.   

 

Studien utgår från pragmatism som associeras med namn som Sanders Peirce (1839-

1910), James (1839-1914) och Dewey (1859-1952). Pragmatism fokuserar på hur 

kunskap kommer till användning i människors vardag. Kunskap nyttjas vid eventuella 

problem som människan kan möta i vardagssituationer. Pragmatikern anser att 

intressant och betydelsefull kunskap kan användas varje dag och i konkreta situationer 

(Säljö 2010). Säljö (2010) skriver om Deweys tankar som är grundpelare i pragmatism 

det vill säga you teach a child, not a subject. Författaren hävdar vikten av skolans 

förmåga att utgå från elevers erfarenheter och hjälpa dem att utveckla kunskap som de 

har användning av i samhället. Pragmatikern ser positiva effekter av att inkludera teori 

och praktik för att eleverna ska finna inspiration och motivation till lärande. Dewey 

(2004) skriver om kunskapsbegreppet ”nytta” det vill säga vad människan behöver 

kunna för att fungera i samhället. Han menar att eleverna utvecklar kunskap genom 
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samspel med andra samt genererar helhetsförståelse, sammanhang samt tränar socialt 

samspel.   

 

Lidar (2010) skriver att pragmatism är kunskap som inkluderar handling och 

erfarenheter. Författaren belyser även Deweys tankar som innebär att mening skapas i 

ett sammanhang (Lidar 2010). Dewey (2004) anser att eleverna lär sig genom att aktivt 

pröva och experimentera. Han menar att utbildningen ska utgå från elevernas intresse 

och läraren ska arbeta målinriktat för att stimulera och fördjupa elevernas 

kunskapsutveckling. Pragmatism användes för att analysera data genom observation och 

intervju av elevgruppen få kunskap om hur de upplevde de var att använda materialet. 

Forskaren kunde i observationen få förståelse för hur elever löste subtraktionsuppgifter 

med hjälp av tiobasmaterialet.    

 

5.1 Analysmetodbeskrivning 
 

Studien utgår från pragmatismen som kommer vara fokus i analysmetoden (Dewey 

2004). I det här fallet används teorin pragmatism som vill få kunskap om hur elever får 

möjlighet att lära genom att själva undersöka och pröva. Elevgruppen som genomförde 

subtraktionsuppgifterna fick enbart använda tiobasmaterial för att lösa uppgifterna. 

Dewey (2004) skriver att utbildning syftar till att forma och förbereda människor för att 

möta omvärlden och beakta filosofin som en pedagogisk teori.  

 

Observationen analyserades genom att ta reda på vilka strategier eleverna använder när 

de löser subtraktionsuppgifterna. Fokus i observationen är att ta reda på hur elever 

använder tiobasmaterial för att lösa subtraktionsuppgifter. Elevgruppen genomför 

uppgifterna tillsammans. Dewey (2004) hävdar att elever utvecklar kunskaper i samspel 

med andra och genom att aktivt pröva. Vid en kvalitativ innehållsanalys skapas 

kategorier som blir synligt i datamaterialet. Utifrån observation bygger 

innehållsanalysen på fyra strategier som elever använder för att lösa 

subtraktionsuppgifter nämligen sambandet mellan subtraktion och addition, fördela 

centikuber, subtraktion och algoritm. Kategorierna skapades utifrån observation och 

elevintervju som görs där fokus ligger på lösningsstrategier i subtraktion. Efter 

observationen gjordes en gruppintervju för att ta reda på hur eleverna upplevde det var 

att använda tiobasmaterialet för att lösa subtraktionsuppgifter. Intervjun transkriberades 

för att sätta fokus på elevernas valda strategier. Intervjun analyserades utifrån de fyra 

kategorierna sambandet mellan subtraktion och addition, fördela centikuber, 

subtraktion och algoritm likt observationerna. Kategorierna skapades utifrån 

observation av elevgruppen där forskaren granskade hur gruppen använde materialet 

med fokus på strategier. Fokus i intervjuanalysen är att utifrån kategorierna få förståelse 

för hur eleverna upplever användandet av tiobasmaterial och hur de väljer strategier.  

 

Analysen  utgår från Oltenaus (2011) modell The whole, The parts, The relation 

between the parts där elevernas svar analyseras. Varje uppgift kommer att analyseras 

utifrån Oltenau (2011) där fokus är på hur eleverna går tillväga när de löser 

subtraktionsuppgifterna med tiobasmaterial. Matrisen ger en tydlig bild över hur 

eleverna valde att lösa uppgifterna: om de började med delarna som formar helheten är 

krysset i den rutan osv.  
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En frågeställning som eleverna fick besvara i studien var följande; 

(Två uppritade cirklar på ett papper). Jag ritar och ställer frågan. Fördelar kuberna 

jämt så att det är lika många i varje cirkel. Jag frågar eleverna hur många kuber det är 

i varje cirkel? Jag frågar eleverna hur många kuber är det tillsammans alltså i båda 

cirklarna? Jag fördelar kuberna på ett nytt sätt och frågar hur många fler kuber är det i 

den ena cirkeln jämfört med den andra? McIntosh (2008) skriver att när elever får 

frågan ”hur många?” börjar de räkna varje föremål. Studien använder Oltenaus (2011) 

analysmodell för att förstå hur elevgruppens lösningsstrategier fungerar.    

 

6.  Analys och resultat 
I resultatdelen får läsaren reda på vad som har framkommit i studien. Resultatet 

sammanfattas under rubriken Strategier för subtraktion. De fyra underrubrikerna är 

resultatet som framkommit om vilka strategier elever använder för att lösa 

subtraktionsuppgifter.  

 

6.1 Strategier subtraktion 
 
När resultatet av den kvalitativa undersökningen har sammanställts kan jag identifiera 

att eleverna är väl medvetna om sambandet mellan subtraktion och addition. 

Elevgruppen använder tiobasmaterial när de ska lösa subtraktionsuppgifterna och 

fördelar centikuber på olika sätt för att utveckla sina lösningsstrategier. I den ordinarie 

undervisningen använder eleverna strategin algoritm för att räkna subtraktionsuppgifter.  

 
6.1.1 Det handlar om subtraktion, elever talar om ”plussa ihop” 

Resultat visar att elever ser samband mellan subtraktion och addition. I den kvalitativa 

metod som används framgår det från både observation och intervju att elever använder 

addition för beräkna vissa subtraktionsuppgifter. Eleverna förklarar i intervjun att de 

valde räknesättet addition för att lösa subtraktionsuppgifter när de inte visste vad antalet 

var från början och för att kontrollera sina svar.  

 

Enligt forskning har elever svårigheter med att se samband mellan räknesätten 

subtraktion och addition. Svårigheter kan vara ”nyckelord” som förekommer i 

textuppgifter som förknippas med subtraktion och addition exempelvis ”mindre”, 

”kvar” eller ”större än” . När elever löste uppgift 1; Sofia har några päron och äter upp 

tre av dem, då har hon kvar 16 päron. Hur många hade hon från början? I observation 

av elevgruppen valde elever att utgå från talet 16. Eleverna tog fram en tiostav och 

sedan sex stycken centikuber som representerade antalet päron som Sofia har kvar. 

Eftersom eleverna visste att det var tre päron som hon har ätit upp valde gruppen att 

lägga fram tre centikuber till. Eleverna beräknade antalet och kom fram till att Sofia 

hade 19 päron från början. Citatet nedan är ett exempel på hur eleverna i intervjun ser 

på samband mellan subtraktion och addition utifrån uppgift 1. 

 Helheten Delarna som 

formar helheten 

Relationen mellan 

delarna 

Uppgift 1  X  

Uppgift 2   X 

Uppgift 3 X   

Uppgift 4 X   
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Student: Hur gjorde ni när ni löste uppgiften och varför gjorde ni så, kan ni berätta det 

för mig? 

Elev 1,2,3: ah 

Elev 1: Vi tänkte 16+3 

Elev 2: De är ju 19 

Student: mh, så ni tänkte addition. 

Elev: 1,2, 3: ah 

Student: Varför tänkte ni så? 

Elev 2: För Sofia hade ju några päron från början och så åt hon ju upp 3 av dem. Då 

hade hon 16 päron kvar. Då tänkte vi hon hade ju 16 och så några som man inte vet hur 

många. Sen kunde man ta 16 och plussa på 3 för då blir de ju samma svar. 

 

Analys görs utifrån tre kategorier som är helheten, delarna som formar helheten och 

relationen mellan delarna. Det innebär att analys görs av observation och elevintervju. 

Fokus ligger på de fyra frågeställningarna gällande textuppgifter i subtraktion med hjälp 

av tiobasmaterial. Helhetsanalysen innefattar förståelse av minustecknet, 

subtraktionsstrategier och kunskap om förhållandet mellan subtraktion och addition. 

Delarna som formar helheten innebär att behärska och förstå platsvärdet av siffror och 

positionssystemet. Relationen mellan delarna innebär att välja rätt räknesätt. 

Uppgifterna som eleverna utför är analyserade enligt den här modellen.  

 

I analys av uppgift ett framgår det att elever använder metoden delarna som formar 

helheten. De utgår från 16 som är antalet päron och använder tiobasmaterialet och 

centikuberna för att komma fram till helheten som är 19. Elever adderar tre centikuber 

till talet 16 

 

I intervjun delger elevgruppen vilken strategi de väljer för att lösa uppgiften nämligen 

att de såg samband mellan räknesätten subtraktion och addition.  Elever valde att 

använda strategin för att de inte visste hur många päron Sofia har och därför utgick de 

från talet 16 som var kvar. I observationen framkom det att gruppen var medvetna om 

hur de skulle gå tillväga för att lösa uppgiften med hjälp av tiobasmaterialet. Elever 

utgick från talet som var bekant för dem när de skulle använda materialet och hade en 

struktur för användandet. När eleverna löste uppgiften förde de ett matematiskt 

resonemang och alla elever var delaktiga.  

 

6.1.2 Att fördela centikuber 

 

När elever ska beräkna föremål är det vanligt att de använder ”pekräkning”. Att använda 

händerna och fingrarna inom matematiken är vanligt. Eleverna väljer att använda 

metoden för att vara säkra på att de har uppfattat antalet. I uppgift två använder eleverna 

centikuber för att räkna antalet och fördela dessa på olika sätt. 

Uppgift 2;  

(Två uppritade cirklar på ett papper) Jag ritar och ställer frågan. Fördela kuberna jämt 

i ringarna så att det är lika många i varje cirkel. Jag frågar eleverna hur många kuber 

det är i varje cirkel? Jag frågar eleverna hur många kuber är det tillsammans alltså i 

båda cirklarna? Jag fördela kuberna på nytt sätt och fråga hur många fler kuber är det 

i den ena cirkeln jämförelsevis med den andra?   
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Student: Då kan vi ta uppgift 2 där den med cirklarna. Vilka strategier använde ni er av 

när ni skulle lösa uppgiften? Och varför? 

Elev 1: Först räknade vi pluttarna hur många det var.  Hur många var det? 

Elev 3: 16 tror jag. 

Student: (Tar fram pappret) 

Elev 1: Då räknade vi 16 ental. Då tänkte vi att man kunde dela upp 16 på två först. 

Elev 2: Då tog vi.. visar 1,1,2,2, 

 

I analys av uppgift 2 används relationen mellan delarna då eleverna fördelar 

centikuberna och ser genom uppräkning att det är lika många i båda cirklarna. När de 

senare får frågan om hur många det är i varje cirkel räknar de centikuberna och svarar 8. 

Därefter efter får eleverna frågan hur många centikuber de är båda cirklarna och 

analysen blir delarna som formar helheten alltså de båda cirklarnas innehåll adderas 

ihop. När omfördelning skett av kuberna är frågan hur många fler kuber de är i den ena 

cirkeln än den andra cirkeln görs analysen enligt modellen relationen mellan delarna. 

Vid omfördelningen ser eleverna relationen mellan delarna när de ser att i den ena 

cirkeln ligger det sex kuber och i den andra tio kuber. Då ser eleverna att det är fyra 

stycken fler kuber i den stora cirkeln vilket gör det konkret i lärandesituationen. 

Eleverna flyttade kuberna och räknade hur många fler det var i den ena cirkeln 

jämförtvis med den andra.   

 

6.1.3 Subtraktion, ”vi tog minus” 

 

Resultatet visar att elever använder strategin subtraktion för att lösa uppgifter som 

innehåller begrepp som ”färre” som hör samman med räknesättet subtraktion. I uppgift 

3; Rebecca har 16 apelsiner, Martin har 4 apelsiner. Hur många färre apelsiner har 

Martin? väljer elevgruppen att använda strategin subtraktion. Eleverna representerar 

antalet apelsiner genom att använda en tiostav och sex centikuber och fyra centikuber. I 

observationen flyttar eleverna runt tiobasmaterialet för att komma fram till att Martin 

har 12 apelsiner färre än Rebecca. I intervjun förmedlar eleverna att strategin 

subtraktion är lämpligast att använda för att lösa uppgiften. Citatet nedan är exempel på 

det;  

Student: Ah precis. Uppgift 3, vilka strategier använde ni och varför? 

Elev 2: Vi fick ju reda på att Rebecca har 16 apelsiner och Martin hade 4. Hur många 

färre apelsiner hade Martin? Då räknade vi 16-4 och då blev de 12.  

 

I analys av uppgift 3 används  helhet. Det innebär att eleverna använder 

subtraktionsstrategi alltså tog 16-4 för att få fram 12 apelsiner i svaret. Eleverna kunde 

se förhållandet mellan subtraktion och addition genom att räkna uppåt från 4 till 16 

alltså addera 12 till 4. Vilket belys i citatet;  

Elev 1 Man hade kunnat räkna från 4 och upp till 16. 

Elev 2: fast de bli ju lite svårare då. 

Eleverna resonerar att de hade kunnat använda strategin räkna uppåt d.v.s. se sambandet 

mellan addition och subtraktion men anser att metoden är onödigt svår att använda för 

att lösa uppgiften.   

 

6.1.4 Algoritm, ”men då måste man ju låna”  

Elever är osäkra på hur man ska använda strategin algoritm. Algoritm det vill säga 

uppställningar används i matematikundervisningen och är ett vanligt inslag i de 

nationellaproven. Många elever finner svårigheter med att använda metoden vilket kan 
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bero på brister i taluppfattningen. I intervju av elevgruppen framkom det att i den 

ordinarie undervisningen var strategin algoritm användbar för att lösa textuppgifter i 

subtraktion. I intervjun framkommer det att om eleverna inte getts tillgång till att 

använda laborativt materialet hade algoritm varit en lämplig metod. I uppgift 4; Sara 

har elva päron och det är två fler päron än vad Martin har. Hur många päron har 

Martin?  I citaten nedan förs ett resonemang om att använda sig av algoritm för att lösa 

uppgift 4;  

   

Elev 1: Ah vi hade ju kunnat använda en algoritm. Eller det går ju inte? 

Elev 2: Jo men då måste man ju låna.  

Elev 1: Nej, va eller jag fattar inte? 

Elev 2: Man hade ju kunnat ta 2 och plussat upp till 11. Då blir de ju 9. 

Student: Precis att man räknar upp. Har ni något mer förslag? 

Elev 3: Man hade kunnat ställa upp i en algoritm också. 

Elev 2: Om man inte hade haft materialet. Fast då måste man ju låna. 

Elev 1: Men de är ju inte så svårt.  

 

I analys av uppgift 4 används helhet då eleverna har förståelse för subtraktionsstrategier 

då de direkt räknar 11-2=9. Eleverna har kunskap mellan förhållandet mellan 

subtraktion och addition vilket framkommer i citatet; Man hade ju kunnat ta 2 och 

plussat upp till 11. Då blir de ju 9. En annan analysmodell som används är delarna som 

formar helheten då eleverna använde en tiostav, en centikub och 2 centikuber för att 

komma fram till att det var 9 päron.  

 

I intervjun framkom det att eleverna har skilda åsikter om att använda algoritm som 

strategi för att lösa uppgift 4. Att det råder tvivelaktigheter med att använda algoritm 

kan vara att en del elever har svårt för att ”låna” som är ett vanligt problem i 

subtraktion. Den elev som troligtvis inte hade valt att använda strategin algoritm hade 

eventuellt svårt med platsvärde som är vanligt vid uppställningar.  Elever som väljer att 

använda strategin algoritm har god förståelse för talens värde. De har en så kallad 

missing addend som innebär att de förstår förhållandet mellan subtraktion och addition. 

I observationen fick eleverna inte möjlighet att använda strategin algoritm då de skulle 

använda tiobasmaterialet för att lösa subtraktionsuppgifterna.  

 

Sammanfattningsvis använder elevgruppen olika analysmodeller då 

subtraktionsuppgifterna skiljer sig åt. I uppgift 3 och 4 väljer elevgruppen att utgå från 

helheten. När det gäller uppgift 1 väljer elevgruppen att utgå från delar som formar 

helheten. I uppgift 2 utgår gruppen från relationen mellan delarna.  

 

7. Diskussion 
 

I diskussionsdelen analyseras studiens resultat utifrån syfte, frågeställning och tidigare 

forskning. Det förs ett kritiskt resonemang angående den kvalitativa metoden. Slutet av 

studien belyser tankar som väckts och förslag på framtida forskningsområden.   
 

7.1 Laborativt material  

Studien pekar på att elever ser fördelar med att använda laborativt material i 

matematikundervisningen för att exempelvis synliggöra matematiken. I elevintervjun 

förklarade gruppen att de tyckte det var användbart att nyttja materialet för tiotal och 
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ental   med hjälp av tiobasmaterialet. I citatet nedan förklarar eleverna att det finns 

fördelar med att använda laborativt material;  

 

Student: vad bra. Eh, på vilket sätt hjälpte materialet er att lösa uppgiften? 

Elev 2:Eh de var mycket enklare att räkna tiotal 

Elev 3: De var enklare än att tänka i huvudet. 

Student: Vad var det som var enklare? Var det att man hade de framför sig? 

Elev 3: Att man såg det framför sig. Och om man har de i hjärnan kanske de försvinner. 

Då måste man ju tänka på det hela tiden medans man räknar de andra. 

 

När eleverna får möjlighet att använda det laborativa materialet synliggörs lärandet, 

gynnas förmågorna och eleverna får chans att sätta ord på sina handlingar. Författarna 

DAngelo och Iliev (2012) skriver att det är användbart att nyttja laborativt material i 

grundskolan för det gynnar elevernas förmågor, bidrar till livslångt lärande och gör den 

abstrakta matematiken mer konkret. Pragmatismen ser fördelar med att inkludera teori 

och praktik för att eleverna ska finna inspiration och motivation till att skaffa 

kunskaper. Lidar (2010) menar att pragmatism utgår från verkligheten och att eleverna 

skaffar sig kunskaper genom att aktivt pröva. Säljö (2010) skriver att kunskap skapas 

när läraren ställer relevanta frågor som baseras utifrån verkligheten. I den kvalitativa 

metod som använts får eleverna först genomföra textuppgifter i subtraktion och därefter 

intervjuas. I observationen får forskaren  möjlighet att se hur eleverna gör i användandet 

av det laborativa materialet för att lösa uppgifterna. I intervjun får eleverna möjlighet att 

sätta ord på sina tankar vilket är positivt för att utveckla de olika förmågorna. 

Frågeställningarna baseras på hur eleverna går tillväga i användandet av det laborativa 

materialet exempelvis vilka strategier de använder, hur de tänkte och varför de gör på 

det sättet mm. I intervjusituationen upplevde jag att eleverna tyckte det var roligt att 

delge sina tankar om hur de hade gått tillväga för att lösa subtraktionsuppgifterna. 

Skolverket (2011) skriver att; Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 

kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera 

valda strategier, metoder och modeller och resultat (Skolverket 2011:62).  

 

Utifrån observation och intervju av elevgruppen får jag en uppfattningen om att skolan 

använder  laborativt material i liten utsträckning. I Skolverket (2011) går det att läsa att; 

Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att 

utforska matematiken som sådan (Skolverket 2011:62). Eleverna är väl medvetna om 

hur det ska gå tillväga för att lösa uppgifterna och har ett bra samarbete.  I intervjun sa 

eleverna att när det fick möjlighet att använda sig av materialet blev det lättare att lösa 

uppgifterna och att det synliggjorde lärandet. Eleverna ansåg att när de fick möjlighet att 

använda tiobasmaterial gynnades begreppsförmågan och genom att flytta materialet 

utvecklas en konkret lärandesituation. De svårigheter som eleverna delgav i intervjun 

var begreppen fler och färre som förekom i uppgift 3, vilket förmedlas i följande 

situation;  

 

Student: Vad var de som var svårt? 

Elev 1: fler eller färre. 

Student: Begreppen 

 

Sveider (2016) skriver att det laborativa materialet kan användas för att introducera 

matematiska begrepp eller tydliggöra ett matematiskt innehåll. Utifrån den begränsade 

studie som gjorts anser jag att eleverna ser fördelar med att använda sig av det 
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laborativa materialet för att tydliggöra begreppsinnehållet och ta del av kunskaperna via 

olika sinnena vilket stämmer överrens med följande sekvens;  

 

Student: Vad var de lätta i uppgiften? 

Elev 3: Att vi hade materialet och de. Då kunde man ju bara räkna 16-4 

Student: På vilket sätt hjälpte klossarna/kuberna er att lösa uppgiften? 

Elev 1: Man kunde flytta runt dom och så. Man kunde räkna med dem. 

 

I den kvalitativa studien gynnades eleverna olika matematiska förmågor såsom 

resonemang, kommunikation och problemlösningsförmågan, vilket är positivt.  

 

7.2 Strategier subtraktion 

 

De strategier som eleverna använder för att lösa subtraktionsuppgifterna är att se 

sambandet mellan subtraktion och addition, fördelar centikuber, subtraktion och 

algoritm. När eleverna löser uppgifterna får de enbart använda  tiobasmaterial. Dewey 

(2004) anser att eleverna lär sig genom att aktivt pröva. Säljö (2010) hävdar att eleverna 

ska ges möjlighet att aktivt pröva, undersöka och upptäcka för att utveckla kunskaper. 

När jag observerade elevgruppen kunde jag se att eleverna utvecklade sina matematiska 

förmågor såsom kommunikations- och resonemangsförmågan. Elevgruppen delger 

varandra sina tankar om hur de ska gå tillväga för att lösa subtraktionsuppgifterna. Alla 

eleverna kommer till tals i gruppen och är aktiva samt fokuserar på uppgifterna. Malmer 

(2002) ser fördelar med att synliggöra lärandet vilket kan göras genom att använda det 

laborativa materialet. När eleverna får möjlighet att nyttja materialet kan de bearbeta 

uppgiften utifrån sina kunskaper, vilket gynnar lärprocessen. 

 

I intervjuen förklarar eleverna att det är fördelaktigt att använda  laborativt material för 

att se samband mellan addition och subtraktion vilket görs i uppgift 3; Rebecca har 16 

apelsiner, Martin har 4 apelsiner. Hur många färre antal apelsiner har Martin? Citatet 

nedan är ett exempel på följande;  

 

Student: Ah precis. Uppgift 3, vilka strategier använde ni och varför? 

Elev 2: Vi fick ju reda på att Rebecca 16 apelsiner och Martin hade 4. Hur många färre 

apelsiner hade Martin? Då räknade vi 16-4 och då blev de 12. 

Student: mh. 

Elev1: Man hade kunnat räkna från 4 och upp till 16. 

 

I uppgift 2(Två uppritade cirklar på ett papper) Jag ritar och ställer frågan.  Fördela 

kuberna jämt i ringarna så att det är lika många i varje cirkel.  Jag frågar eleverna hur 

många kuber det är i varje cirkel?  Jag frågar eleverna hur många kuber är det 

tillsammans alltså i båda cirklarna?  Jag fördelar kuberna på ett nytt sätt och frågar 

hur många fler kuber är det i den ena cirkeln jämförelsevis med den andra? 

Eleverna valde att använda strategin fördela centikuberna för att lösa uppgiften. 

McIntosh (2008) skriver att när eleverna får frågan hur många är det? börjar eleverna 

automatiskt att räkna varje föremål. I uppgift 2 får eleverna frågan om hur många kuber 

det är i varje ring. Eleverna som observerades börjar direkt räkna varje föremål. Enligt 

McIntosh (2008) är det betydelsefullt att eleverna utvecklar sin taluppfattning, vilket 

kan göras genom att arbeta på ett varierat och utforskande sätt. Reys (1995) hävdar att 

god taluppfattning kan tränas genom att eleverna får möjlighet att göra olika 

problemuppgifter. Eleverna får i studien genomföra olika textuppgifter i subtraktion 
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med förhoppning om att uppnå en god taluppfattning. Gruppen som observeras kan se 

samband mellan räknesätten subtraktion och addition som McIntosh (2008) och Larsson 

(2012) anser att många elever har svårigheter med.  

 

I den ordinarie matematikundervisningen använder eleverna strategin algoritm. 

McIntosh (2008) skriver att elever har svårigheter med strategin algoritm. Enligt 

författaren har eleverna bland annat problem med platsvärde och orimliga svar. I 

intervjun förstår jag att det finns dilemman med strategin algoritm vilket belyses i 

följande situation;  

 

Student: Kunde ni gjort på något annat sätt när ni löste uppgiften? 

Elev 1: Ah vi hade ju kunnat använda en algoritm. Eller de går ju inte? 

Elev 2: jo men då måste man ju låna.  

Elev 1: nej, va eller jag fattar inte? 

 

Strategin algoritm är användbar men det är betydelsefullt att eleverna ges möjlighet att 

träna mycket på metoden för att befästa den ordentligt. I intervjun förstår jag att alla i 

gruppen inte var säkra på hur man ska gå tillväga för att använda metoden.  

 

7.3 Metoddiskussion  

En kritisk aspekt med att använda den kvalitativa metoden är att den inte når ut till så 

många respondenter som den kvantitativa metoden. Studien förlitar sig enbart på tre 

elever vilket ger en begränsad analys och resultat. Undersökningen förlitar sig på 

observation och intervju som har gjorts på en elevgrupp då metoden var mest lämpad 

för undersökningen det vill säga få kunskaper om hur eleverna använder sig av 

tiobasmaterial vid arbete med subtraktionsuppgifter. I studien användes den 

semistrukturerade intervjun för att eleverna skulle få möjlighet att delge givande svar 

och utveckla sina tankar vilket inte kan göras genom att använda sig av enkäter. När jag 

intervjuade eleverna kunde de förklara på ett genomtänkt sätt hur de hade gått tillväga 

för att lösa subtraktionsuppgifterna. Ahrne och Svensson (2013) skriver att när 

forskaren använder intervju som metod får eleverna en möjlighet att förmedla hur de har 

gått tillväga för att lösa uppgifterna. I observationen fick jag en förståelse för hur 

eleverna gick tillväga i användandet av materialet. Enligt Denscombe (2009) kan 

forskaren använda observation för att ta del av vad som sker i lärandesituationen. Alla 

eleverna i gruppen var delaktiga och fick möjlighet att delge sina tankar. 

Subtraktionsuppgifterna som eleverna fick genomföra var lätta att förstå och gruppen 

hade inga problem med att lösa uppgifterna. I intervjun fick eleverna besvara frågor som 

handlar om hur de gick tillväga för att genomföra uppgifterna. Nackdelen var att jag 

under vissa tillfällen blev otålig och ställde flera frågor efter varandra vilket inte är 

gynnsamt för resultatet. Vilket gjordes i följande situation;  

Student: Precis. Varför valde ni den strategin? Var de för att den var lättare eller vad 

var de?.  

 

En positiv aspekt var att elevgruppen delgav givande svar till undersökningen och 

vågade komma till tals trots att gruppen var obekant. Enligt Denscombe (2009) är det 

betydelsefullt att intervjuaren ser till att alla eleverna kommer till tals i gruppen och att 

visa lyhördhet.  

 

Urvalet som studien använder är det subjektiva urvalet som Denscombe (2009) nämner. 

Läraren valde ut tre elever som befann sig på olika kunskapsnivåer, inga av eleverna var 

dominanta och det fanns deltagare av båda könen i gruppen. Resultatet förlitar sig 
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enbart på tre elever vilket ger en begränsad syn på lösningsstrategier. Troligtvis hade 

resterande elever valt likartade strategier för att lösa subtraktionsuppgifter då de fått 

samma undervisning.   

 

Studien förlitar sig enbart på observation och elevintervju av tre elever, vilket bidrar till 

en begränsat resultat. Syftet med studien var att få kunskap om hur eleverna använder 

sig av utvalt laborativt material för att lösa subtraktionsuppgifter och med tanke på 

tidsaspekt och för att få ut värdefullt material för analys grundar sig studien enbart på 

tre elever. Tanken med att begränsa urvalet var att få tydligare förståelse för hur 

eleverna upplever det är att lösa subtraktionsuppgifterna med utvalt material och vad de 

väljer för strategier. Enligt Ahrne och Svensson (2011) är det fördelaktigt att använda 

både intervjuer och observationer. Författarna hävdar att forskaren på så sätt skaffar sig 

en helhet över materialet vilket gynnar analysen. När eleverna fick genomföra 

uppgifterna i grupp gynnar deras olika förmågor. I observationen fick forskaren 

möjlighet att följa elevernas resonemang och se hur kunskap utvecklades. Elevgruppen 

var målmedvetna och hade en god struktur i användandet av materialet. Gruppen hade 

fokus på uppgifterna vilket var positivt för studien. I transkriberingen av materialet 

bekräftar intervjuaren det eleverna säger vilket inte är positivt för analysen. Enligt 

Denscombe (2009) är det betydelsefullt att forskaren är objektiv det vill säga är neutral i 

intervjuprocessen för att inte påverka resultatet. I intervjuprocessen var det svårt att vara 

neutral då eleverna söker bekräftelse.   

 

 

7.3 Kritik av den kvalitativa metoden 

 

Studien förlitar sig på kvalitativa metoder det vill säga observation och intervjun av 

elevgruppen. Stukat (2011) skriver att en nackdel med att använda observation är att den 

är tidskrävande för att tillvägagångsättet ska först observeras och sedan analyseras för 

att generera värdefull data. Denscombe (2009) nämner en nackdel med att använda 

intervjuer är att undersökningen grundar sig enbart på vad eleverna säger och inte på 

genomförandet av uppgifterna. Författaren hävdar att handling och muntligt berättande 

kan skilja sig åt. I den kvalitativa studien upplevde jag dock att eleverna förmedla vad 

de hade gjort utifrån observationen. Ahrne och Svensson (2013) skriver att det är 

betydelsefullt att skapa en god kontakt med eleverna som intervjuas och ställa tydliga 

frågor. Frågeställningarna som användes under intervjun var tydliga dock kunde det 

hända att jag ställde flera frågor i följd vilket inte är gynnsamt för undersökningen.  

Vilket stämmer överrens med följande situation; Student: Precis. Varför valde ni den 

strategin? Var de för att den var lättare eller vad var de? Att ställa flera frågor i en är 

inte fördelaktigt för resultatet då det eventuellt kan bidra till att eleverna känner sig 

stressade i situationen vilket påverkar svarsprocessen. 

  

Studien förlitar sig på kvalitativa metoder d.v.s. observation och elevintervju. Om 

undersökningen hade använt den kvantitativa metoden hade troligtvis resultatet blivit 

annorlunda. Den kvantitativa metoden når ut till fler respondenter då den förlitar sig på 

enkäter. I studien som genomfördes hade det dock varit svårt att använda sig av enkäter 

då syftet är att ta reda på hur eleverna använder sig av utvalt laborativt material vid 

arbete med subtraktionsuppgifter.  
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7.4 Tankar och förslag till fortsatt forskning 

Enligt studien ser eleverna fördelar med att använda tiobasmaterial för att lösa 

subtraktionsuppgifter. Tankar som har väckts är att lärarna borde använda laborativt 

material i större utsträckning. Eleverna tyckte det var roligt att få använda materialet för 

att lösa subtraktionsuppgifterna. När eleverna löste uppgifterna nyttjade de materialet på 

ett strukturerat och genomtänkt sätt. I den ordinarie undervisningen var det strategin 

algoritm som var vanligast att använda för att lösa textuppgifter i subtraktion. När 

eleverna får möjlighet att använda laborativt material i undervisningen gynnas de olika 

förmågorna, vilket blev bekräftat i observation och intervjun av elevgruppen. Kunskap 

skapas när eleverna aktivt undersöker och får använda de olika sinnena. En positiv 

aspekt var även att eleverna fick möjlighet att lösa uppgifterna tillsammans. När 

eleverna genomför uppgifterna i grupp förs ett matematiskt resonemang och de får 

möjlighet att träna samarbetsförmågan. Resultatet visar att det finns fördelar med att 

använda sig av laborativt materialet i undervisningen. När eleverna använder materialet 

får de möjlighet att göra den abstrakta matematiken konkret.  I framtiden ska jag bruka 

laborativt material i undervisningen för att exempelvis tydligöra matematiska begrepp 

som fler och färre. I intervjun förmedlade en av eleverna att hen såg fördelar med att få 

tillgång till materialet för att tydliggöra begreppsinnehållet. Materialet ska även finnas 

tillgängligt i klassrummet och ska ses som en naturlig del av undervisningen.  

 

Ett framtida forskningsområde kan vara att ta reda på hur läraren ser på användandet av 

laborativt material i undervisningen. Följande vore intressant att ta reda på då jag utifrån 

min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och studien visar på att lärare väljer bort att 

använda laborativt material trots att eleverna gärna hade använt sig av det.  
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8. Populärvetenskaplig sammanfattning 
 

Syftet med studien är att få kunskap om hur eleverna använder sig av utvalt laborativt 

material vid arbete med subtraktionsuppgifter. På min verksamhetsförlagda utbildning  

(VFU) har jag erfarit att lärare inte har det laborativa materialet tillgängligt för eleverna 

och det används mycket sporadiskt i undervisningen. Utifrån denna erfarenhet har det 

gjort mig intresserad av att ta reda på hur eleverna använder laborativt material för att 

lösa uppgifter i subtraktion. Studien är kvalitativ vilket innebär att den förlitar sig på 

observation och elevintervju som har gjorts på en elevgrupp för att ta reda på hur de 

använder sig av utvalt laborativt material för att lösa subtraktionsuppgifter. Resultatet 

pekar på att eleverna ser fördelar med att använda sig av laborativt material när de 

arbetar med uppgifterna. Eleverna kunde tydligt se sambandet mellan addition och 

subtraktion med hjälp av materialet. När eleverna genomförde uppgifterna förde de ett 

matematiskt resonemang och alla var delaktiga. I intervjun av elevgruppen var alla väl 

medvetna om hur de gått tillväga för att lösa subtraktionsuppgifterna.  

 

Eleverna anser att genom att använda sig av materialet synliggörs matematiken och de 

kan inhämta kunskaper via olika sinnen. I användandet av den kvalitativa metoden får 

eleverna möjlighet att träna sina olika förmågor och analysera sina handlingar. Utifrån 

studiens resultat visar eleverna kunskaper i användandet av det laborativa materialet. 

Eleverna är medvetna om hur de ska gå tillväga för att lösa uppgifterna dock använder 

eleverna sig inte av laborativt material i den ordinarie undervisningen för att lösa 

textuppgifter i subtraktion. Eleverna använder sig vanligtvis av algoritm eller 

strukturerade upp problemet genom att rita. Resultatet kan omsättas i verkligheten 

genom att läraren ger eleverna möjlighet att använda sig av laborativt material i 

undervisningen och fokuserar på valet av strategier. Mycket kunskap skapas genom att 

eleverna ges möjlighet att samarbeta, testa, undersöka och pröva och ta hjälp av 

laborativt material. Detta arbetssätt bör lärare i allt större utsträckning fokusera på för 

att ytterligare utveckla matematikundervisningen.    
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Bilaga A - Information om deltagande i studie 
 

Hej föräldrar och elever i åk 2-3! 

 

Jag heter Rebecca Arnesson och läser sista terminen av min lärarutbildning och skriver 

ett examensarbete. Examensarbetet innebär en studie och syftet är att få kunskap om hur 

eleverna använder sig av utvalt laborativt materialet vid arbete med 

subtraktionsuppgifter. Studien kommer fokusera på vilka strategier eleverna väljer att 

använda sig av för att lösa uppgifterna. Undersökningens datainsamlingsmetod kommer 

att bestå av intervjuer av tre elever som utfört subtraktionsuppgifterna i grupp. 

Intervjuerna spelas in och arbetet kommer att förhålla sig till vetenskapsrådets etiska 

principer vilket innebär att eleverna som deltar förblir anonyma och kan avbryta 

processen när som helst. Studien kommer att genomföras under ordinarie 

matematikundervisning v.18 och den tar ca 30 min. Arbetet planeras tillsammans med 

klassläraren.   

 

Jag önskar att både du som vårdnadshavare och ditt barn godkänner deltagandet i 

undersökningen. Därför ber jag er att fylla i nedanstående formulär och lämna till skolan 

senast 28 april. Har ni några frågor hör av er till mig eller min handledare.  

 

  Jag och mitt barn godkänner att delta i studien. 

 

  Jag och mitt barn godkänner inte att delta i studien. 

 

 

_____________________________________           

Elevens namn  

 

 _____________________________________                        

Vårdnadshavares underskrift  

 

_____________________________________                                     

Namnförtydligande 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Rebecca Arnesson                                                        

 

Student:                                                            Handledare:                                                        

Rebecca Arnesson                                            Helén Sterner 

Mail: ra222dt@student.lnu.se                          hse@du.se 

Tel. nr 076-169 65 82                                         023-778753 
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Bilaga B- Subtraktionsuppgifter 
 

I studien kommer jag att observera när eleverna löser olika uppgifter i subtraktion och 

hur de använder sig av utvalt laborativt material. Elever kommer att få lösa uppgifterna i 

en grupp om tre och därefter kommer en intervju att genomföras. Gruppen får möjlighet 

att berätta hur de gick tillväga med användandet av det laborativa materialet d.v.s. vilka 

strategier de valde att använda och hur de upplevde det var att bruka materialet. Syftet 

med studien är att få kunskap om hur eleverna använder sig av utvalt laborativt material 

vid arbete med subtraktionsuppgifter.   

 

Mattematikuppgifter 

 

1. Sofia har några päron och äter upp tre av dem, då har hon kvar 16 päron. Hur 

många hade hon från början?  

 

I uppgiften får eleverna möjlighet att se sambandet mellan addition och 

subtraktion. Eleverna ska med utvalt laborativt material lösa uppgiften och 

fokuset kommer vara vilken strategi eleverna väljer att använda d.v.s. väljer 

eleverna att subtrahera de tre päronen från 16 eller addera de tre päronen för att 

komma fram till rätt svar. Uppgift ett, tre och fyra är inspirerad av Larsson 

(2011) som anser att frågorna ska baseras på verkligheten. Hon skriver att det är 

betydelsefullt att konstruera olika frågeställningar som möjliggör förståelse för 

sambandet mellan addition och subtraktion.   

 

 

2. (Två uppritade cirklar på ett papper) Jag ritar och ställer frågan.  Fördela 

kuberna jämt i ringarna så att det är lika många i varje cirkel.  Jag frågar 

eleverna hur många kuber det är i varje cirkel?  Jag frågar eleverna hur många 

kuber är det tillsammans alltså i båda cirklarna?  Jag fördela kuberna på nytt sätt 

och fråga hur många fler kuber är det i den ena cirkeln jämförelsevis med den 

andra? 

 

Uppgiften handlar om att se samband mellan räknesättet addition och 

subtraktion. Eleverna ska med utvalt laborativt material genomföra uppgiften 

och fokuset kommer att vara vilken strategi eleverna använder. När eleverna 

löser uppgiften får de möjlighet att jämföra högarna emellan för att se vilken 

ring som innehåller flest kuber. Uppgiften är inspirerad av McIntosh (2008) som 

ser fördelar med att introducera sambandet mellan addition och subtraktion i ett 

tidigt skede för eleverna. Författaren hävdar att när eleverna får möjlighet att 

använda sig av laborativt material i konkreta situationer synliggörs lärandet.  

3. Rebecca har 16 apelsiner, Martin har 4 apelsiner. Hur många färre antal 

apelsiner har Martin? 

 

Uppgiften fokuserar på sambandet mellan addition och subtraktion. Eleverna ska 

med hjälp av utvalt laborativt material genomföra uppgiften och använda 
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matematiska strategier. I uppgiften kan eleverna välja att räkna uppåt d.v.s. från 

4 apelsiner till 16 apelsiner eller subtrahera 16 apelsiner med 4 apelsiner.  
 

4. Sara har elva päron och det är två fler päron än vad Martin har. Hur många 

päron har Martin? 

 

Uppgiften fokuserar på sambandet mellan addition och subtraktion likt de andra 

uppgifterna. Eleverna ska med utvalt laborativt material räkna ut hur många 

”päron” Martin har jämfört med Sara. Vilken strategi väljer eleverna att använda 

för att lösa uppgiften och hur förhåller sig eleverna till begreppet fler. 

 

Frågorna som används i studien är inspirerade av McIntosh (2008) och Larsson 

(2011) som skriver om att eleverna har svårigheter med att se sambandet mellan 

addition och subtraktion, vilket observationsfrågorna behandlar.  
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Bilaga C- Intervjuguide 
 

Allmänt 

Jag kommer att spela in intervju och sedan radera den när den är transkriberad. Är det 

okej för er att jag gör så? 

 

Inledning 

 

Trevligt att ni vill vara med i intervjun. Vilket arbetsområde arbetar ni nu med inom 

matematiken? 

 

Huvudfrågor 

 

 Vilka strategier använde ni er av när ni skulle lösa uppgifterna och varför? 

 Hur tänkte ni/ Hur gjorde ni när ni löste uppgiften? 

 Vad var det som gjorde uppgiften lätt/svår? 

 På vilket sätt hjälpte klossarna/ kuberna er att lösa uppgiften? 

 Vad var det som gjorde att ni gjorde på det sättet? 

 Kunde ni ha gjort på något annat sätt när ni löste uppgiften? 

 

 

 


