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Abstrakt 

___________________________________________________________________ 

Är det rimligt? SUM-elevers reflektion och resonemang om rimlighetsbedömning 

och lämplig lösningsstrategi 

Is it plausible? SEM-pupil´s reflection and reasoning about plausibility assessment 

and appropriate solution strategy_ 

Med den kvalitativa metoden design-research har vi i vår studie, likt en bro 

kombinerat teori och praktik genom att genomföra tre lektioner, i en cyklisk process 

med en årskurs 3. Vårt syfte var att skapa förståelse för hur en lektionssekvens kan 

främja SUM-elevers inlärning av rimlighetsbedömning samt lämpligt val av  

subtraktionsstrategi, genom inkludering i den ordinarie undervisningen. 

Lektionssekvensen har bestått av utvalda matematiska centrala moment, vilka skapat 

design-principer som varit lektionernas utgångspunkt. Dessa principer har prövats, 

efter analys förändrats och anpassats under studien gång. Vårt resultat visar att 

begreppsförståelse måste läras in på en konkret nivå, där uppgifter är anpassade efter 

elevens verklighet i ett känt sammanhang. Korta och tydliga genomgångar, samt 

modellering hjälper till med begreppsutveckling av uppskattning och 

rimlighetsbedömning. Studiens slutsats är att SUM-elever utvecklas bäst genom 

reflektion och resonemang, i par, där kamraten har något högre kunskapsnivå. 

Reflektion och resonemang ger djupare kunskap och begrepp kan då förstås i ett 

sammanhang. Läraren har en viktig roll genom att vara SUM-elevers tankestöd samt 

ställa kontrollfrågor av typen; ”Är det rimligt?” för att uppmana elever att tänka efter 

om exempelvis strategin eller svaret kan vara möjligt. Representationsformen tallinje 

har vi sett som ett viktigt redskap för att SUM-elever ska synliggöra sambandet 

mellan talen som ska subtraheras på ett konkret sätt, för att se om talen är nära och då 

förstå att strategin ”räkna uppåt” är mest lämplig att använda. De steg som skiljer 

dessa tal blir då enklare att räkna och eleverna har förutsättning att göra en 

rimlighetsbedömning. 

Nyckelord 

SUM-elev, design-research, begreppsutveckling, uppskattning, 

rimlighetsbedömning, subtraktionsstrategier, verklighetsnära uppgifter, reflektion & 

resonemang 
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1 Inledning 

Som blivande speciallärare kommer vår vardag bland annat bestå i att möta 

SUM-elever (elever i särskilda utbildningsbehov i matematik) individuellt, 

men även arbeta på gruppnivå med matematikutveckling och inkludering i ett 

relationellt perspektiv. Ett relationellt perspektiv är ett förhållningssätt, det vill 

säga hur vi ser på elevsvårigheter. Detta perspektiv innebär att miljön runt 

elever anpassas istället för att svårigheter blir elevcentrerade (Persson 2013). 

Eleverna blir i detta perspektiv inkluderade i den ordinarie 

klassrumsundervisningen och plockas inte ut till liten grupp. 

Vi har uppmärksammat att många elever har svårt att välja bland olika 

strategier när de ska räkna ut ett tal. De inser inte vilken strategi som är lämplig 

i förhållande till det som ska räknas ut. Att göra lämplig bedömning av detta 

slag är svårt för många elever, speciellt för SUM-elever. Att kunna bedöma 

rimlighet inom matematikämnet kan innebära att exempelvis kunna uppfatta 

om ett svar är ”rimligt”. Palm (2003) skriver att rimlighetsuppfattning är svårt, 

för elever ser inte verkligheten bakom uppgifterna, vilket även lyfts fram av 

Skolinspektionen (2009) i sin rapport om undervisningen i matematik.  

Våra styrdokument beskriver att matematikundervisning ska behandla 

uppskattning och rimlighetsbedömning, som en del av taluppfattning och tals 

användning (Skolverket 2018). För att kunna ha förmågan att göra olika 

former av rimliga bedömningar krävs god taluppfattning, där uppskattning blir 

en viktig del genom förförståelse av begreppet. Att uppskatta tals förhållande 

till varandra hjälper eleverna att se lämplig strategi. Grunden i all matematik 

är god taluppfattning och för en SUM-elev är det ofta däri svårigheten brister 

(McIntosh 2008).  

Lärare tar ofta upp ett moment åt gången, metoder lärs in och eleven lär sig 

hur uppgifter ska lösas inom det område de arbetar med. Skolinspektionen 

(2009) påpekar att fokus hamnar på att få fram rätt svar och beta av sidor i 

matematikboken. Eftersom elever många gånger löser matematikuppgifter 

utan reflektion behövs även förståelse av behovet att tänka efter om ett svar är 

rimligt (Boaler 2017).  McIntosh påpekar att det blir svårt att applicera 

kunskapen i nya uppgifter och sammanhang om inte förståelsen för 

operationen och rimlighetstänket finns.  

I detta arbete ställer vi oss en mängd olika frågor om hur vi skulle kunna 

undervisa om val av subtraktionsstrategi så elever använder denna kunskap vid 

lösning av matematikuppgifter. Vi är nyfikna på hur en lektionssekvens skulle 

kunna vara designad för att hjälpa elever att kunna bedöma om en strategi är 

lämplig samt kunna tänka efter om ett svar är rimligt. Vi frågar oss även hur 

vi kan anpassa lektionssekvensen genom ett relationellt förhållningssätt så att 

SUM-elever blir inkluderade.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här forskningsstudien är att skapa förståelse för hur en 

lektionssekvens kan främja inlärning av SUM-elevers rimlighetsbedömning 

genom lämpliga val gällande strategier i relation till subtraktionsuppgifter.  

 

-Vilka olika matematiska centrala moment (principer) i lektionen, kan bidra 

till att SUM-elever utvecklar förståelse för lämpligt val av subtraktionsstrategi 

samt kan göra en rimlighetsbedömning? 

-Hur kan yttre faktorer (ramar som t.ex. inkludering, placering) i lektionen 

påverka SUM-elevers möjlighet till inlärning av rimlighetsbedömning i 

relation till lämplig subtraktionsstrategi?  
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3 Litteraturbakgrund  

I denna del presenteras och förklaras begreppen SUM-elev, inkludering, olika 

lösningsstrategier och svårigheter gällande subtraktion, centrala aspekter samt 

undervisning om förmåga att välja lämplig subtraktionsstrategi. Efter detta 

presenteras en sammanfattning av det forskning sett som gynnsamt för att 

utveckla ett rimlighetstänk, vilket elever kan ta hjälp av vid uträkning genom 

lämplig lösningsstrategi.  

3.1 SUM-elev 
Magne (1998) använder uttrycket SUM (särskilt utbildningsbehov i 

matematik) av skälet att öka individens möjligheter för att nå jämställdhet med 

majoriteten av samhällets individer genom samhällets insatser. En allmän 

definition av begreppet är: 

”Särskilt utbildningsbehov i matematik är att en person vid en begränsad 

tidpunkt själv bedömer eller bedöms behöva höja sin matematiska förmåga, 

därför att han/hon presterar under en fastställd standard för personens ålder 

eller under hans/hennes egen diagnostiserade prestationsnivå, beroende på 

ofullständig intellektuell, affektiv, viljemässig, motorisk eller sensorisk 

utveckling samt otillräcklig social stimulans och/eller fysisk skada.” (Magne 

1998, s. 20) 

SUM-eleven saknar ofta grundläggande kunskaper om de fyra räknesätten 

inom matematiken. Att matematiken är abstrakt är den primära svårigheten för 

många SUM-elever. Svårigheter kan också handla om matematikens språk och 

begrepp samt att se samband och mönster, men även ha nedsatt förmåga i 

arbetsminne och automatisering. Eleven kan ha psykologiskt nedsatta 

funktioner som låg självkänsla med ångest och flyktbeteende eller ha 

svårigheter att sätta ord på sina kunskaper samt ha ojämnheter i prestationer 

(Roos 2015). 

En elev som kämpar för att nå tillgång i matematik, likställs ibland med att 

inte ha access. Till SUM-elever räknas också de elever som har access, dvs har 

tillgång till matematiken och har stora kunskaper inom ämnet, men behöver 

mer utmanande uppgifter (Roos 2015). Dessa elever kommer vi inte att 

fokusera på i vår studie. Vårt fokus blir på SUM-elever som har 

matematiksvårigheter och kämpar för att få access. 

3.1.1 Inkludering av SUM-elever 

Inkludering är en deltagandeprocess, vilket menas att vara inräknad i 

klassundervisningens gemenskap (Persson 2013). 

Processen inkludering i matematik kan beskrivas utifrån tre begrepp: 

dynamisk inkludering, innehållsinkludering och deltagande inkludering. Till 

viss del interagerar och stödjer dessa tre former varandra. Dynamisk 

inkludering handlar om organisationen dvs hur skolan utnyttjar resurser och 
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hur grupper sätts samman. Innehållsinkludering handlar om undervisning i 

matematik dvs. didaktiken. Att exempelvis välja representationer som är 

lämpliga för innehållet men också för eleven. Undervisningen bör synliggöra 

strategier och generaliseringar. Deltagande inkludering handlar om fokus på 

eleven, att läraren är lyhörd för eleven samt uppmuntrar deltagande samt 

arbetar med självförtroende och självkänsla (Roos 2015). I vår studie kommer 

alla tre inkluderingsbegreppen att beaktas men fokus blir främst på innehålls- 

och deltagande inkludering.  

3.2 Subtraktion 
Ett av de fyra räknesätten är subtraktion. Enligt Lundberg & Sterner (2009) 

har många elever en föreställning att subtraktion är svårt, men detta räknesättet 

är det första vi börjar använda praktiskt då vi tar bort saker och har något kvar 

samt när objekt jämförs.  

 

Att subtrahera innebär både att ”ta bort” samt att göra en jämförelse såsom 

räkna ut skillnad och göra en uppdelning. Subtraktion är motsatsen till 

addition, men dessa två räknesätt har ett samband som är viktigt att känna till 

för att användas vid exempelvis uppåt-räkning i subtraktionsuppgifter 

(Sollervall 2015; McIntosh 2008). I följande stycke beskrivs olika strategier 

för uträkning av subtraktionsuppgifter. 

3.2.1 Matematiska strategier i subtraktion 

I subtraktion finns flera olika strategier såsom uppåt-räkning, algoritmräkning, 

talsortsräkning, öka/minska lika mycket samt kioskmetoden. Nedan beskrivs 

dessa olika strategier kortfattat (Sollervall 2015). 

Uppåt-räkning innebär att man börjar från det minsta talet och räkna upp till 

det största talet för att komma fram till skillnaden t.ex. 71 - 69 = 2. (69…70,71) 

Algoritmräkning innebär att ställa upp tal i talsorter under varandra och räkna 

ut varje talsort för sig med start på entalen. Problematiskt kan vara att räkna ut 

om inte de övre talsorterna är större utan växling krävs 

t.ex.  

 

 

Talsortsräkning innebär att dela upp talen i talsorter och räkna varje talsort för 

sig, exempelvis räkna ut hundratalen för sig och sen tiotalen och sist entalen 

för att sedan lägga ihop dessa på slutet för att få differensen t.ex.     45 – 34 = 

40–30, 5 - 4 = 10+ 1=11. 

Öka/minska lika mycket på varje tal för att underlätta uträkning t.ex.                  

73 – 6 = 67      73 – 3 och 6 – 3 = 70 – 3 = 67 

  10 

 5⁄ 3 

- 2 6 

 2 7 
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Kioskmetoden, handlar om praktiskt med pengar, där eleven kan lämna del av 

sin kassa för att sedan koppla det som fås tillbaka med det de har kvar. T.ex. 

jag har en 10-krona och en 20-lapp, tillsammans blir det 30 kr och köper en 

sak för 18 kr. Jag betalar då med 20-lappen och får 2 kr tillbaka. Jag har nu 

10-kronan och 2 kr som blir 12 kr då blir talets uttryck 30 – 18 = 12  

Svårigheter vad gäller val av lösningsstrategi 

Eleverna bör bli medvetna om att subtraktion har många ansikten och kan 

uttryckas på flera sätt. Att se talen i verkliga sammanhang underlättar val av 

strategi. Det gäller att lära elever flera strategier samt vilken som passar till 

vilken uppgift. Oftast lärs strategin ”ta bort” in som första steg. En risk finns 

då att elever alltid använder strategin ”ta bort” vilket försvårar vid uträkning 

av höga tal som ligger nära varandra. Den metoden blir ineffektiv och 

tidskrävande (Butterworth & Yeo 2010; Sollervall 2015).  

Mycket av SUM-elevers undervisning har dominerats av algoritm-räkning, för 

att denna strategi gett elever självtillit genom att de har lärt sig utföra 

procedurer. Negativt har dock varit att de saknat förståelse för räknesättet och 

ibland haft svårt komma ihåg alla steg (Jess m.fl. 2011). I vår studie väljer vi 

därför att fokusera på strategin ”räkna uppåt”, eftersom vår lektionssekvens 

utgår ifrån att uppmana eleverna att ”se” om talen ligger nära varandra. 

Eleverna ska upptäcka att denna strategin är mest lämplig att använda i dessa 

uträkningar.  

Matematiska verktyg vid subtraktion 

I matematikundervisningen kan tallinje användas på flera olika sätt. Kilhamn 

(2014) skriver att man kan ha tallinjen som en modell för att utveckla strategier 

för uträkningar i addition eller subtraktion. Löwing & Kilborn (2003) håller 

med i detta yttrande och skriver vidare att uppgifter kan tolkas genom 

förflyttningar på tallinjen samt för att tydliggöra sambandet mellan addition 

och subtraktion.  

Genom användning av tallinjen kan tals förhållande till varandra visuellt 

synliggöras. Den inre mentala tallinjen har stort värde i fortsatt 

matematikundervisning. Genom användning av hundraruta synliggörs 

mönster i talraden, framåt- och bakåträkning, exempel att hoppa steg i sidled 

för att markera ental samt uppåt- och nedåträkning för att markera tiotal 

(Anghileri 2006; McIntosh 2008). Hundrarutan är ett verktyg som hjälper 

elever att se de tal som exempelvis ska ramsräknas. Den kan användas till flera 

olika övningar när det gäller taluppfattning inom talområdet 1 - 100. Elever 

kan visuellt sortera tal, hoppa 2-skutt, 5-skutt framåt och bakåt osv. 

Hundrarutan är också ett verktyg för att se samband mellan talen (Wennström 

2006). 
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3.3 Centrala moment i relation till lämpliga val av strategier 
I ett matematiskt lärande är rimlighetsbedömning en viktig del och 

sammankopplas med det logiska tänkandet.  (Björklund, 2009). En del av 

begreppet rimlighetsbedömning kan förklaras med att ha förmåga att se om 

svaret kan vara möjligt, sannolikt och troligt. Det kan också förklaras med att 

göra en lämplig bedömning i val av strategier vid olika uträkningar (Berch & 

Mazzocco (2016); McIntosh 2008). ”Begreppet rimlighetsbedömning innebär 

att uppskatta en storleks omfattning och till följd därav värdera vad som är 

troligt i varierande situationer.” (Björklund, 2009, s. 131) I vår studie blir 

fokus både på val av lämplig subtraktionsstrategi samt rimlighetsbedömning 

av svar, men även bedömning av uppskattningar genom överslagsräkning som 

förförståelse. 

Kilpatrick m.fl. (2001) och McIntosh (2008) förklarar begreppet uppskattning 

med att det i huvudsak görs av tal, av mätetal och på rimlighet i svar på 

beräkningar. Att jämföra uppskattning med att gissa är helt felaktigt, eftersom 

det handlar om att ha kunskap om tal och antal för att kunna uppskatta och 

värdera antalsuppfattning i ett större sammanhang. I relation till detta 

behandlas följande avsnitt; styrdokument, god taluppfattning, regler och 

procedurer, verkligheten samt varierat arbetssätt.  

3.3.1 Styrdokument 

I Lgr11:s centrala innehåll för åk 1–3 finns rimlighet med under en av de sex 

kunskapsområdena inom matematiken dvs. under ”Taluppfattning och tals 

användning”, där undervisningen ska innehålla uppskattningar och 

rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar. För godtagbara kunskaper i slutet 

av åk 3 står det i kunskapskraven att: ”Eleven kan föra och följa matematiska 

resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultatets rimlighet…” 

(Skolverket 2018, s. 60) I samma stycke hittar vi även detta kunskapskrav: ”… 

ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.” (Skolverket 2018, s. 59)  

Anghileri (2006) skriver att läroplanen har förändrats från att undervisa i 

mekaniska räkning till att elever ska få en känsla för tal för att upptäcka 

samband.  

3.3.2 God taluppfattning 

Matematikens grund är god taluppfattning, vilket innebär förtrogenhet med 

flera representationer av tal. Det innebär att ha känsla för talens storlek i 

förhållande till referenspunkter. En person med god taluppfattning har ett 

förhållningssätt till matematik som innebär att man försöker använda det man 

vet om tal och utveckla olika sätt att se på situationer och problem som inte är 

omedelbar rutin (Berch & Mazzocco 2016; McIntosh 2008).  

”I sin enklaste form så betyder god taluppfattning att se mening i matematiska 

idéer.” (Reys, Reys & Emanuelsson, 1995, s. 8) 
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Reys, Reys & Emanuelsson (1995) skriver att lärarens roll är att hjälpa elever 

att förstå att kunskap i taluppfattning är grunden för rimlighetsbedömning 

eftersom ny kunskap bygger på det tidigare inlärda. Elever behöver hjälp att 

slå hål på myten att det enda rätta är att svara snabbt och rätt. Det gäller att 

istället berätta om sin inre mentala dialog, om vilka mönster som upptäcks. 

Enligt Kilpatrick m.fl. (2001) och McIntosh (2008) har inte undervisning om 

uppskattning och överslagsräkning betonats tillräckligt. För att avgöra om ett 

svar är rimligt i en beräkning krävs strategier och god taluppfattning, vilket är 

a och o i överslagsräkning. McIntosh uttrycker vidare att eleverna saknar en 

flexibel uppsättning strategier samt har en dålig uppfattning om tallinjen, vad 

gäller tals placering. Kilpatrick m.fl.; McIntosh; påpekar att undervisningen 

måste ge eleverna förståelse för sitt tänkande samt utveckla förmågan att 

använda sitt omdöme för talen. Att uppskatta är att ungefär avgöra hur stort ett 

svar kan vara, utifrån egna erfarenheter, förförståelse samt kunskap om 

strategier. Det är också viktigt att kunna göra överslag genom att avrunda tal 

till närmaste 10- och 100-tal.  

För att kunna utföra matematiska operationen krävs kunskap i avrundning 

som är en del av taluppfattningens grunder. Det kan visas genom att eleven 

förstår att 43 - 29 är nästan samma som 43 - 30, men ett mer (Löwing 2017). 

McIntosh (2008); Kilpatrick m.fl. (2001) uttrycker vidare att det kan vara 

svårt för elever att gå från exakt uträkning till uppskattning, eftersom de är 

rädda för att räkna fel.  De räknar först exakt svar för att sedan avrunda 

istället för tvärtom. 

3.3.3 Regler och procedurer 

Många barn kan använda regler och procedurer, men gör det ibland utan 

förståelse. De har framgång i skolan så länge som de reproducerar det de lärt 

sig. För att lösa uppgifter i andra sammanhang måste eleverna skapa en egen 

mening, genom att använda det egna kunnandet kring den matematik som 

frågeställningen handlar om. Orsaker till orealistiska svar är att skolan låter 

elever utföra mekaniskt räknande utan reflektion (Boaler 2017; Palm 2003; 

Reys, Reys & Emanuelsson 1995). Anghileri (2006) understryker att elever 

måste upptäcka att lärande i matematik handlar om att se betydelse, relevans 

och idéer i ny kunskap, att skapa och pröva sammanhang och bilda nya 

tankestrukturer. Anghileri (2006, s. 7) framhåller att …”involve pupils actively 

in their own learning and to focus on mathematics as a thinking process rather 

than a catalogue of facts and procedures to memorize.”  

3.3.4 Verkligheten 

Palm (2003) skriver att ytliga lösningsstrategier samt en föreställning av att 

skolmatematik är skild från matematik utanför skolan, är främsta orsaker till 

att elever inte gör lämpliga val av lösningsstrategier eller ser rimlighet i svar 

på uppgifter. För att underlätta rimlighetsbedömning kan undervisning handla 

om att tolka och ändra uppgifter till matematiska beskrivningar samt att arbeta 
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med värderingar av svar utifrån situation. Pui & Lee (1998) beskriver att elever 

ofta uppger orimliga svar på uppgifter eftersom de bara ser till det matematiska 

innehållet och inte reflekterade över verkligheten. Enligt Palm använder inte 

elever sina omvärldskunskaper på matematiklektioner eftersom uppgifterna 

inte är elevanpassade och verklighetstrogna för dem, därför blir svaren 

orimliga.  

För att lära sig bedöma rimlighet krävs övning och sammankoppling med 

verkligheten för att skapa förståelse. Detta fås enligt Arevik & Hartzell (2014) 

och Skolverket (2018) genom samtal och resonemang, men det krävs en annan 

typ av lärarroll, där verklighetsanknytning vävs in och begrepp sätts in i ett 

större sammanhang. Palm skriver vidare att nyttan med matematik måste 

tydliggöras i undervisningen, genom att välja uppgifter som är relevanta för 

eleverna. Butterworth (2000) påpekar att när de matematiska uppgifterna är 

meningsfulla och lösningen har betydelse för eleverna, överväger de om svaret 

är rimligt. Enligt McIntosh (2008) kan dessa meningsfulla uppgifter vara spel 

och lekar, som motiverar elever till förståelse, men det är viktigt att elever ser 

nyttan av kunskapen.  

3.3.5 Varierat arbetssätt 

Enligt Sterner & Trygg (2019) ger en variation av arbetssätt SUM-elever 

möjlighet till extra anpassning i den ordinarie undervisningen. Detta håller 

Roos (2015) med om och beskriver att lärare kan stödja SUM-elever att se att 

det är samma matematikinnehåll de jobbar med i olika situationer. Eleverna 

behöver får hjälp med igenkännandet av likheter i matematiken när det gäller 

i t.ex. uppgifter, strategier och representationer. När uppgifter ska lösas är det 

gynnsamt att ha praktiska, laborativa inslag i undervisningen samt hur 

uppgifter är konstruerade och presenteras. Boaler (2011); Körling (2011) 

framhåller att matematiken utvecklas mer genom samtal och resonemang i 

interaktion. Språket blir en viktig del i matematiska resonemang mellan elever 

och mellan elev och lärare. Boaler (2011) understryker att nivågruppering inte 

är att föredra i dessa resonemang, eftersom SUM-elever då inte har 

klasskamrater som kan hjälpa dem. Nivåblandade grupper ger ökade lär-

tillfällen där eleverna stöttar varandra i kommunikationen. 

Eleverna har olika sätt att formulera sig; ställa frågor, presentera, redogöra, 

lyssna på argument vilket gör att de förstår på sin nivå. För att förstå krävs 

diskussion om likheter/skillnader, klassificeringar samt för/nackdelar med 

strategier. I diskussionen utvecklas den metakognitiva förmågan, dvs. 

förståelse för hur man tänker och lär sig. Dessa tankeprocesser är kontext- och 

innehållsberoende, vilket innebär att uppgifter behöver vara konkreta och 

elevnära (Bruce 2016; Wyndhamn 1993). Polýa (1945); Rey, Rey & 

Emanuelsson (1995) uttrycker att reflektion är en process som hör ihop med 

god taluppfattning. I denna process ingår förmåga och inlevelse i att 

kontrollera svars rimlighet utifrån förutsättningar och sammanhang. När 

eleverna ställs inför matematiska uppgifter kanske de inte förstår vilka 
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strategier som är lämpliga att använda. Polýa (1945) uttrycker att kunna 

reflektera över och kontrollera att svaret är rimligt, är ett av de mest 

betydelsefulla moment, men ignoreras av de flesta elever. Reys, Reys & 

Emanuelsson (1995) anser att varje lärare i matematik behöver också sträva 

efter ett klassrumsklimat där reflektion över och värdering av svar är ett 

betydelsefullt element i undervisningen. Detta kan göras genom att ställa 

frågan ”Är svaret rimligt” oftare. Lärare kan också uppmuntra eleverna att 

motivera sina svar genom att beskriva sitt tänkande.  

Vi kommer i denna studie uppmärksamma begreppet ”rimlighet” genom att 

visa lämpligheten i olika matematiska strategival. Eleverna får träna på 

strategin ”räkna uppåt” vid lösning av subtraktionsuppgifter samt uppmanas 

att automatiskt fråga sig om svaret är rimligt vid dessa uträkningar. Som 

nämnts tidigare krävs förförståelse för att kunna göra lämpliga val samt 

rimlighetsbedömningar och där är god taluppfattning och att kunna uppskatta 

en förutsättning.  

3.4 Sammanfattning 
Det forskning sett som gynnsam undervisning, för val av lämplig 

subtraktionsstrategi är god taluppfattning samt reflektion och resonemang. 

Reflektion innebär att beskriva sitt tänkande. Resonemang innebär att 

diskutera med sig själv eller andra genom att ställa frågor om t ex innehållet i 

uppgifter. För att behärska rimlighetsbedömning krävs även förkunskaper 

såsom uppskattning och överslagsräkning. Rimlighetsbedömning innebär att 

kunna avgöra om exempelvis ett svar kan vara möjligt och troligt. 

Uppskattning innebär att ungefär veta om ett svar stämmer, kopplat till 

erfarenheter i verkligheten. Överslagsräkning innebär att kunna avrunda och 

ge ett ungefärligt svar istället för ett exakt. Ytterligare gynnsamma faktorer för 

att elever lättare ska förstå lämplighet i val av strategi, är att läraren sätter in 

uppgifter i sammanhang samt gör dem konkreta och verklighetsnära. 

Uppgifter i sammanhang innebär att dessa utgår ifrån en känd miljö för eleven. 

Konkreta verklighetsnära uppgifter innehåller sådant som eleven känner igen 

eller har tidigare erfarenhet av. Som representationsformer används tallinje 

och hundraruta, vilket hjälper elever att synliggöra konkreta verklighetsnära 

uppgifter (Boaler 2011; McIntosh 2008; Palm 2003; Pui & Lee 1998). 

Ovanstående blir således centralt för att främja utvecklingen av elevers rimliga 

bedömning utifrån lämpliga strategier i relation till subtraktionsuppgifter. 

4 Teori  

En vetenskaplig teori är ett antagande som ses ur ett visst perspektiv och 

förklarar hur ett fenomen förhåller sig och uppfattas. 
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Det finns olika typer av ramverk, dvs. aspekter som påverkar en undersökning. 

Ett ramverk kan förklaras som en plattform, vilket bestämmer hur yttre 

faktorer i miljön påverkar. Eisenhart (1991) beskriver tre olika ramverk; 

teoretiskt ramverk, konceptuellt ramverk samt praktiskt ramverk. Det 

teoretiska ramverket kan förklaras med att teorin binder samman olika 

forskningsaspekter till ett samlat kunskapsläge. Stora namn som Piaget och 

Vygotskij representerar detta med sina idéer. Det konceptuella ramverket 

grundas på tidigare forskning av litteratur, där avgörande argument är valda 

begrepp utifrån undersökningar eller tolkningar. Genom att jämföra litteratur 

kan olika perspektiv upptäckas. Det praktiska ramverket innebär att teorier 

skapas utifrån ett sammanhang i exempelvis en undervisningssituation. 

4.1 Praxismodellen 
Denna studie har ett praktiskt ramverk, Praxismodellen. Praxismodellen är ett 

verktyg för att utveckla undervisningen genom att praktik får möta teori med 

reflektion över praktikens handlingar. 

Läroplansteorier och andra utom-pedagogiska teorier har längre avstånd till 

klassrummet. Teorier av Piaget och Vygotskij kan belysa praktiken och 

eventuellt få lärare att utveckla sin egna praktik. Risken är då att 

undervisningen ändras och anpassas efter teorin istället för att se hur praktiken 

behöver anpassas efter förutsättning, som exempelvis vilka elever läraren har.  

Läraren behöver få undervisningen att fungera och om det inte fungerar ändras 

och anpassas den med nya metoder eller arbetssätt. Praxismodellen möjliggör 

nya strategier och förhållningssätt för att bygga en bro mellan teori och praktik. 

Praxismodellen är en modell över vår verklighet och undervisning om 

verkligheten (Arevik & Hartzell 2014).  

Praxismodellen utgår från en teori om begreppsbaserad undervisning som 

framhåller vikten av att konkretisera begrepp. Praxismodellen har tre nivåer, 

från konkret enskild del till abstrakt helhet. I nivå A använder eleverna sina 

sinnen och läraren tar då in elevernas upplevelser och erfarenheten i 

undervisningen. Detta gör att både eleven själv stärks och ger en 

sammanhållningen mellan elever. I nivå B benämner eleverna det de ser och 

hör och då blir språket synligt i kommunikationen om verklighetens 

erfarenheter. Begrepp utvecklas från beskrivningar till redskap för tänkandet. 

Tredje nivån är den språkliga abstrakta nivån, där reflektion och utveckling av 

tänkandet om begreppen sker. Praxismodellen är ett kronologiskt sätt att 

utveckla begrepp. Detta innebär att modellen inte är hierarkisk där C-nivån är 

bäst, men denna nivå är nödvändig eftersom alla nivåer tillsammans utgör en 

helhet, där djup kunskap och tänkande utvecklas, se figur 1 (Arevik & Hartzell 

2014). 

 

 



 

11(35) 

 

Nivå C: artefakt/representation Språkligt abstrakta nivån – 
Människan ser helheten och uppfattar 

tallinjen och hundraruta i begreppet 

representation (artefakt). 

Utveckling av tänkandet genom  

reflektion och analys av begreppen. 

Nivå B:   tallinje, hundraruta Språkligt beskrivande nivån –  
Människan uppfattar verkligheten i ord. 

Förståelse av begrepp genom fakta. 

Nivå A:     

 

Konkreta upplevelsenivån –  
Människan upplever med sina sinnen. 

Förståelse skapas om begrepp genom att 

göra. 

Figur 1, Praxismodellen utifrån matematik-begrepp. 

Begreppsutveckling kan ske när elever arbetar tillsammans och läraren stöttar 

i processen. Läraren relaterar till något eleverna redan känner till och använder 

sig av artefakter (hjälpredskap) för att förtydliga. Det anses även gynnsamt att 

ge konkreta exempel av begrepp och då använda sig av metaforer dvs. inre 

bilder som ger tankestöd. Begreppen bygger resonemang som bildar 

sammanhang. För att kunna resonera behövs begrepp och begreppen ska kunna 

användas explicit dvs. så tydligt att det blir förståeligt (Arevik & Hartzell 

2014). Praxismodellen blir utgångspunkt i vår planering av lektionssekvensen, 

där olika aspekter av att välja lösningsstrategi i relation till subtraktion reds ut 

genom att bl.a. skapa förståelse för rimlighetsbedömning och att ta in elevernas 

verklighet på en konkret nivå blir viktig. Således bildar även komponenterna i 

modellen det som kallas för ”ramar” och ”design-principer”. Detta beskrivs 

mer ingående i nästa avsnitt. Modellen används även för presentation och 

införandet av tallinjen som artefakt, för att eleverna ska utveckla en inre mental 

tallinje. 

5  Metod 

I detta avsnitt redogörs för studiens forskningsansats samt den vetenskapliga 

metod som använts, design-research. Därefter följer en sammanfattning av 

design-researchs kärna som innehåller design-principer och ramar för 

undervisning samt en cyklisk process som består av tre delar och återkommer 

i tre varv. Slutligen redogörs för studiens datainsamling, urval och etiska 

överväganden.   

5.1 Design-research 
Den här studien utgick från en kvalitativ form. Former av kvalitativ forskning 

förordas därför att de är mer öppna och etiskt fördelaktiga där 

undersökningspersonerna har större inflytande över inriktningen på 
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forskningen (David & Sutton 2016). Perspektivet är holistiskt, dvs. ser till 

helheten, eftersom ingenting kan beskrivas enskilt utan i ett sammanhang. 

Fokus ligger därför på helheten som är större än summan av delarna. Syftets 

utgångspunkt är att skapa förståelse för ett ”fenomen”, att exempel kunna välja 

subtraktionsstrategi. Detta görs med social interaktion och 

resonemangsförmåga genom den kvalitativa metoden design-research. I linje 

med studiens teoretiska utgångspunkt kännetecknas kvalitativ forskning av att 

kunskap är socialt konstruerat (Denscombe 2016). 

Design-research är en forskningsmetod som bygger på ett praktiskt 

genomförande, dvs. forskning i en verklighetsanpassad miljö där forskaren 

anpassar studien efter situation. Enligt Sloane (2006) ska design-research vara 

en bro mellan teori och praktik där vetenskap och mänsklighet möts. Lärare 

och elever är centrala i design-research så metoderna måste utgå från ett 

humanistiskt och holistiskt perspektiv (Walker 2006). Motiv för design-

research är att den har praktisk relevans, där forskning blir en naturlig del i 

undervisningen genom lokala teorier som har ett tydligt syfte (van den Akker, 

Gravmeijer, McKenney & Nieveen 2006). Det handlar konkret om att vi som 

forskare går ut i skolan, i en utvald elevgrupp och har egna lektioner där vi 

undersöker ett visst moment inom matematik.  

För att koppla ihop teori och praktik måste en grundläggande teoretisk 

”läsning” göras i planeringsstadiet för att hitta det väsentliga i vad tidigare 

forskning sett som gynnsamt inom området som ska undersökas. Detta 

utformar studiens perspektiv dvs. principer (Gravemeijer 2015). I design-

research prövas det utvalda momentet som är anpassat specifikt för 

elevgruppen. I studien upptäcks om dessa förutsägelser som tidigare forskning 

kommit fram till stämmer i undersökningsgruppen. Forskaren ser då om 

undersökningen lever upp till förväntat resultat. Ofta ger första utvärderingen 

svaga resultat och processen innebär att ändra och anpassa detaljer i 

undervisningen för att få bättre resultat. Detta kan kopplas till tidigare 

uppfinningar som oftast inte fungerar förrän flertalet justeringar gjorts och 

tester upprepats.  

Design-research innebär att studien följer ett cykliskt mönster. Detta innebär 

att design-research är forskning i verkligheten, som sker med hjälp av ett 

cykliskt närmande som utvärderas och ändras för att komma närmare ett bättre 

resultat. Design-research fokuserar på förståelse och förbättring vad gäller 

åtgärder. Utveckling och ändring ingår i processen. ”Bra” design leder till 

bättre inlärning eftersom den bygger på teori-principer som testas i 

verkligheten (Akker, Gravemeijer, McKenney & Nieveen 2006). 

Intensionen är att skapa lokala teorier och artefakter, dvs. gynnande objekt som 

praktiseras i undervisningen. Design-research är inte generaliserbart eftersom 

specifika objekt i specifik miljö är designad efter detta (Van den Akker, 

Gravemeijer, McKenney & Nieveen 2006). Även om det är lokala teorier så 
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kan dessa till viss del generaliseras, men det krävs ändå specifika åtgärder och 

anpassningar efter en lokal analys.  

5.1.1 Ramar och design-principer  

Ramar och design-principer kan lätt blandas ihop. Design-principer innebär ett 

specifikt ämnesinnehåll i exempelvis matematik, som kan praktiseras i 

gruppen under en period och förfinas och anpassas efter behov. Ramar 

bestämmer exempelvis organisatoriska förutsättningar såsom gruppindelning, 

tids- och lektionsplanering samt placering i klassrummet, för den enskilda 

lektionssekvensen. I denna studie är vår teori en ram eftersom praxismodellen 

har påverkat hur vi lagt upp vår lektionssekvens. Vår designade studie 

planerades utifrån att SUM-elever inkluderades i den vanliga 

klassundervisningen eftersom det matematiska tänkandet utvecklas bättre ihop 

med andra (Aspelin & Persson 2011). Hur design-principer praktiseras styrs 

av ramarna.  

Utifrån litteraturbakgrunden kommer följande principer vara utgångspunkt för 

den första lektionssekvensen: 

• Rimlighetsbedömning 

- Uppskattning 

- Överslagsräkning 

• Reflektion  

• Resonemang 

• Göra uppgifter i sammanhang 

• Konkreta/verklighetsnära uppgifter 

- Representationsform 

o Tallinje 

o Hundraruta 

5.1.2 Den cykliska processen 

Den cykliska processen består av tre delar; planering, genomförande och 

analys med reflektion. Denna process görs i tre varv i en design-research, 

vilket innebär att utgångspunkt i varv ett planeras enligt ”Hypothetical 

learning trajectory” (HLT). HLT används i planeringsprocessen där forskaren 

förutspår hur och vilka aktiviteter som kan utveckla lärandemiljön för att 

elever ska aktivera tänkande inom exempelvis rimlighetsbedömning. De 

kommande varven utvärderas och analyseras för att skapa ny planering, 

designa ny lektion med förbättringar och anpassningar. Varv tre, som är sista 

delen i design-research förfinas ytterligare genom analys och eventuella ramar 

tillrättaläggs inför slutsatsen för studien (Gravemeijer 2015). 

Planering 

Undervisningen i steg ett utgick från HLT som innebar att förutspå vilka 

aktiviteter som ger bäst träning i rimlighetsbedömning och lämpligt val av 

subtraktionsstrategi (Gravemeijer 2015). Forskning och praktisk erfarenhet 
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lade grunden för en konkret lektionsplanering. Eleverna skulle hitta lämplig 

lösningsstrategi i subtraktionsuppgifter samt se rimlighet i svar genom att 

visuellt använda tallinjen. Vi förutspådde även hur eleverna skulle respondera 

på aktiviteten. 

Genomförande 

I steg två genomfördes aktiviteten utifrån lektionsplanering, se bilaga 2. 

Insamling skedde av empiriska data genom observation och videoinspelning. 

Denna insamling var nödvändig för cykelns nästa steg som innebar analys med 

reflektion för att förbättra undervisningens genomförande i varv två. 

Analys med reflektion 

Sista steget i den cykliska processen innebar analys av 

undervisningssituationen för att anpassa och utveckla detta till varv två, med 

ny planering och genomförande. Utifrån analys gjordes revideringar där ramar 

och designprinciperna förändrades efter behov. Analysen innehöll två delar, 

dels kommunikation och samspel i lärandeprocessen och det matematiska 

innehållet. Vad som påverkade SUM-elever och hur de lärde sig att lösa 

subtraktionsuppgifter genom specifik undervisning om lämpliga val av 

lösningsstrategier samt rimlighetsbedömning är fokus i steg 3, figurativt språk 

(se figur 2). Det sätt som vi använder design-research på skiljer sig något från 

det som skrivs om i till exempel Gravemeijer (2015). Generellt har design-

research ett stort fokus på det matematiska innehållet, men i vår studie lägger 

vi större vikt på det vi kallar ”ramar” eftersom vi har en specialpedagogisk 

inriktning. Detta innebär att utformningen av ramarna anpassas för att få SUM-

elever ska vara inkluderade i lärandeprocessen.   

Analysen utgick från följande steg och är inspirerad av Danielsson & Selander 

(2016): 

Steg 1 Generella strukturen analyserades med fokus på våra ramar 

(inkludering, tidsplanering, placering/möblering, gruppsammansättning, 

lektionsupplägg). 

Steg 2 Samverkan analyserade utifrån interaktion, kommunikation, 

resonemang och reflektion. 

Steg 3 Figurativa språket (avbildande, föreställande i text och bild) 

analyserades utifrån upplevelser av sinnen, symboler och representationer. I 

detta steg analyserades det matematiska innehållet genom att titta på hur det 

presenterades samt mottagits av eleverna. 

Steg 4 Normer och värden analyserades utifrån klassens klimat och 

förhållningssätt samt elevernas motivation. 

 

 



 

15(35) 

 

 Analys Reflektion 

Generell struktur -

ramar 

  

Språklig samverkan 

 

  

Figurativt språk 

(avbildande, 

föreställande i text, 

bild osv.) 

  

Värden - 

förhållningssätt) 

  

Figur 2, Analysmodell, Danielsson & Selander (2016) 

5.2 Metod för datainsamling, observation och videoinspelning 
I detta avsnitt presenteras datainsamlingsmetoderna observation och 

videoinspelning och varför båda kompletterade varandra i vår studie. 

Med öppen observation är deltagarna medvetna om att de blir observerade och 

en problematik kan uppstå om de vet att de är iakttagna och därmed ändrar sitt 

beteende (Dahmström 2011). Deltagande observation är när forskaren är med 

i verksamheten och rör sig bland deltagarna (Fangen & Sellerberg 2011). 

Observation är gynnsamt vid klassrumssituationer eftersom interaktion kan 

studeras. Med hjälp av både syn och hörsel samlas information in och återger 

det som faktiskt sker (Eriksson-Barajas, Forsberg & Wengström 2013). 

I vår studie deltog vi aktivt och samtidigt observerade några valda fenomen, 

som exempel hur interaktion hjälpte SUM-elever att bedöma lämplig strategi 

samt hur de diskuterade rimlighet i svar på dessa uppgifter. En av oss ledde 

lektionerna medan den andra var observatör. 

En ljud-och videoinspelning användes, genom detta visas säkert att något har 

skett samt hur det har skett. Men det är viktigt att veta att denna representation 

kan gett ett färgat och begränsat urval p.g.a. att allt inte synliggjorts. 

Videoinspelningen begränsas genom kamerans och mikrofonens placering. 

Det blir även begränsningar av ljuden och den del av den visuella verkligheten 

som registreras. Ett fokus i samband med videoobservationer är att använda 

det för reflektion samt att visa och utveckla olika komplexa delar (Bjørndal 

2018). 

5.3 Urval 
Studien genomfördes i en årskurs 3 med 14 elever, vilket är en halvklass. 

Årskurs 3 valdes eftersom den första gränsen för läroplanens kunskapskrav 

inom rimlighetsbedömning finns där. Valet av åk 3-elever baseras även på att 

dessa elever är mer utvecklade att resonera än åk 1-elever. Vi hade kännedom 

om klassen sen tidigare och tillfrågade därför klassläraren om det fanns 

möjlighet att utföra studien där. Utifrån lärarens långa yrkeserfarenhet och 
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kartläggning av eleverna definierades kunskapsnivån. Inom klassen fanns 

varierande matematikkunskaper, där SUM-elever även var representerade.  

5.4 Etiska övervägande 
Etiska övervägande är ett krav på alla vetenskapliga studier. Vetenskaplig 

forskning ska ta hänsyn till att skydda individer i undersökningar så att 

deltagare inte får men eller tar skada (Erikssson-Barajas, Forsberg & 

Wengström 2013). 

Att inte utsätta någon för fysisk eller psykisk skada kallas individskyddskravet 

och är utgångspunkten för forskningsetiska principer. Detta kan beskrivas i 

fyra huvudkrav, som ska beaktas före, under och efter genomförande av en 

studie. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjande kravet (Vetenskapsrådet 2002).  

När det gäller barns deltagande i forskning och filmning av personer som inte 

har fyllt 15 år krävs vårdnadshavares tillåtelse enligt etiska prövningslagen 

(Ahrne & Svensson 2015). Därför utformades ett missivbrev till 

vårdnadshavare där vi ansökte om tillåtelse för elevernas deltagande (se Bilaga 

1). I detta informerades om att deltagandet var frivilligt och att de när som 

helst kunde avbryta samt att det insamlande materialet kommer att hanteras 

strikt konfidentiellt och endast användas till vår forskning. Med brevet följde 

en svarstalong för vårdnadshavares godkännande av elevernas deltagande.  

6 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat och analys på ett cykliskt sätt. 

Strukturen i design-research (lektionssekvens) grundar sig i den cykliska 

processen, där planering, genomförande samt analys med reflektion 

återkommer i tre varv.  

6.1 Varv 1 
Den empiriska undersökningens första varv utgick från tidigare forskning, 

samtal med klassläraren samt egna erfarenheter. Utifrån studiens syfte och 

frågeställningar redogörs här nedan för de tre delarna i den cykliska processen, 

som vi nämnt ovan.  

6.1.1 Planering 

Utifrån det relationella perspektivet formades våra ramar för en inkluderande 

lärmiljö som sägs gynna SUM-elever. SUM-elever placerades tillsammans i 

par med övriga gruppen, där alla bänkar bildade ett U. Lektionsupplägget 

bestod av en variation av genomgångar och par-arbete samt gemensam 

gruppdiskussion.  
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Avsikten var att SUM-eleverna var hjälpta av att sitta tillsammans och genom 

bänkarnas placering kunde läraren uppmuntra till deltagande. Denna 

möblering inbjöd även till gruppdiskussion. 

Design-principer:  

• Rimlighetsbedömning 

- Uppskattning 

- Överslagsräkning 

• Reflektion  

• Resonemang 

• Göra uppgifter i sammanhang 

• Konkreta/verklighetsnära uppgifter 

- Representationsform 

o Tallinje 

o Hundraruta 

Våra design-principer formades efter gynnsamma faktorer som förväntades 

främja elevernas förmåga att bedöma lämplig strategi vid uträkning av 

subtraktionsuppgifter. Innehållet som skulle genomsyra första lektionen var 

genomgång av begreppen; uppskattning, överslagsräkning och 

rimlighetsbedömning, subtraktionsstrategier samt användning av 

representationsformer som hundraruta och tallinje. Eleverna skulle diskutera 

tillsammans i helklass och parvis, för att sammankoppla verklighetsnära 

uppgifter i matematiska sammanhang. Dessa exempel skulle konkretiseras 

med stöttning av läraren genom representationsformerna. Läraren skulle även 

göra eleverna uppmärksammade på reflektionens betydelse, genom att be 

eleverna tänka efter om ett svar var rimligt och lösningen var lämplig. 

Avsikten var att SUM-elever skulle vara hjälpta av att resonera med andra 

klasskamrater och vid detta tillfälle prövades att arbetet utfördes tillsammans 

med någon på lika kunskapsnivå med nivåanpassade uppgifter. Vi antog i 

enlighet med forskningen att tallinjen som representationsform skulle 

förtydliga förståelsen för skillnad i subtraktionsuppgifter samt vara ett visuellt 

stöd där eleverna kan upptäcka talens relationer.  

En komplett lektionsplanering innehållande ramar, design-principer och 

lektionsupplägg finns i bilaga 2.  

6.1.2 Analys och reflektion av genomförandet  

Analysen presenteras först genom en generell struktur där ramar för studien 

ingår. Därefter följer språklig samverkan med reflektion och resonemang i 

fokus. Efter det följer analysen om det figurativa språket med 

verklighetsanpassade uppgifter i ett sammanhang samt det matematiska 

innehållet. Slutligen presenteras värde dvs. klassens förhållningssätt och 

motivation. 
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Generell struktur – ramar  

Vid observation uppmärksammades att flera elever var delaktiga i 

helklassdiskussioner vid denna möblering. Läraren hade även god överblick 

och kunde snabbt förflytta sig för att stödja vid behov samt påverka SUM-

elevers delaktighet med direkta frågor. Första uppgiften om uppskattning tog 

lång tid och den hade varit bättre att göra som modellering istället för parvis. 

Detta hade gett bättre förförståelse genom att de hjälpt varandra med tankar 

om hur de kunde lösa uppgifterna. Det hade även underlättat inför den andra 

par-uppgiften. 

Tiden var tillräcklig vid den andra par-uppgiften, där eleverna hann diskutera 

men genomgången av subtraktionsstrategier kunde varit grundligare. Eleverna 

fick inte tillräcklig förförståelse om hur de skulle tänka om lämpligt val av 

strategi. Detta märkte vi i par-uppgiften, där flera elever inte förstod hur de 

skulle tänka för att lösa uppgifterna. Det hade behövts en repetition av strategin 

”räkna uppåt” där det viktigaste skulle poängterats, som att titta om talen var 

nära samt se hur många steg som skiljde talen. Sammanfattningen blev något 

långdragen, med flera upprepningar. Överlag gynnades inte SUM-elever av att 

sitta nivå-anpassat, då detta inte bidrog till deltagande inkludering. De hade 

svårt att komma igång och hade inte hjälp av varandra i uppgiften. Efter hjälp 

av läraren stöttade de inte heller varandra att komma vidare utan behövde 

ytterligare hjälp av läraren. Övriga elever hade bättre stöd av varandra och 

kunde lösa uppgiften tillsammans. Större grupper med blandade 

kunskapsnivåer kunde ha gett SUM-elever bättre stöd samt en bredare 

diskussion. Det blev många genomgångar och instruktioner för eleverna den 

första lektionen vilket gjorde att de fick för lite tid till eget tänk och arbete. 

Detta var ändå nödvändigt då begrepp behövde förklaras. Det hade varit bra 

med tydligare genomgångar, för att ge bättre förståelse.  

Språklig samverkan 

Att läraren bjöd in till dialog gjorde att flera elever var delaktiga i den 

gemensamma genomgången om uppskattning och begreppet 

rimlighetsbedömning. Läraren kunde uppmuntrat och stöttat eleven att 

förklarat hur hen kommit fram till sin uppskattning istället för att anta hur 

eleven tänkt. SUM-elever var först något avvaktande, men drogs in i samtalen 

av läraren. Det var för lite eget resonemang och diskussion, vilket vi såg dels 

genom passivitet och dels genom att fokus låg på att leta på tallinjen efter tal 

som var nära. Eleverna hade i och med detta en begränsad kommunikation 

med varandra, vilket gjorde att lärarens roll blev att uppmuntra med att säga: 

”prata med varandra”, så att ett gemensamt resultat kunde framställas. För att 

ytterligare få igång elevernas reflektioner kunde läraren ställt kontrollfrågor 

av typen; ”Är det rimligt?” Interaktionen mellan eleverna var bra i vissa par 

och det var några elever som var mer aktiva än andra. Att SUM-eleverna var 

avvaktande och inte integrerade spontant med klasskamrater gjorde att de 

behövde stöttning av läraren.  
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Figurativt språk 

Vid instruktioner presenterades begreppen om uppskattning och 

rimlighetsbedömning som visade sig var svåra att förstå. De matematiska 

begreppen blandades ihop med ord inom ämnet svenska. Exempelvis 

uppskatta; var att berömma och rimlig förknippades med att rimma. Vissa ord 

kunde använts på ett annorlunda sätt för att förtydliga vad som var viktigt och 

centralt för uppgiften för att på ett bättre sätt möta SUM-elever. Begreppen om 

uppskattning och rimlighetsbedömning kunde tydliggjorts genom att ge fler 

exempel som var mer verklighetsnära för eleverna. Elever kunde också stöttats 

i att komma med egna förklaringar om hur de tänkt och då hade det blivit 

tydligare om eleverna förstått begreppet rimlighetsbedömning. 

Strategitavlorna var ett tydligt hjälpmedel för eleverna där de kunde se 

exempel. Dessa placerades synligt framför eleverna vid tavlan och kunde 

sedan användas som återkoppling vid eget arbete. Dock hade tavlorna liten 

text och eleverna hade svårt att läsa dessa på håll. Större text alternativt större 

tavlor hade varit bättre. Förståelse av begreppen uppskattning och 

rimlighetsbedömning saknades främst hos SUM-elever som hade behövt en 

repeterad genomgång. Strategin ”räkna uppåt” kunde förtydligats ännu mer 

eftersom det var denna strategi som eleverna skulle fokusera på i uppgiften då 

lämplig strategi skulle hittas. En missuppfattning skedde där eleverna inte 

uppfattade symbolen för subtraktion, utan benämnde tal (9 och 8) istället för 

subtraktionsuppgift (9 minus 8). Symbolen hade inte förtydligats tillräckligt 

vid genomgången av aktiviteten. Den gemensamma hundrarutan var till viss 

hjälp genom att alla såg den framme vid tavlan. Det kunde ha varit bättre att 

ha en hundraruta per par vid elevernas bänkar, då de kunnat använda den på 

ett mer nära konkret sätt. Tallinjen som representationsform förtydligade 

talens relation för eleverna vid uppgifterna och användes frekvent.  

Värden 

Klimatet var positivt och tillåtande, vilket visade sig genom att eleverna ställde 

frågor och hade idéer vilket klasskompisar uppmuntrade. Ingen kommenterade 

eller rättade någon annan. Eleverna var positiva och nyfikna under första delen 

av lektionen, vilket visades genom att de var mer aktiva i resonemangen vid 

genomgångar och uppskattningsaktivitet. Mot slutet av lektionen var eleverna 

mindre aktiva, speciellt SUM-eleverna vilket visade sig genom okoncentration 

och trötthet.  

Efter analys av varv 1 förändrades dessa punkter till varv 2: 

Våra ramar ändrades genom möblering och placering från ett U till grupper á 

3–4 elever med blandade kunskapsnivåer, för att få igång bättre 

kommunikation och resonemang om lämpligt val av strategi. Fokus läggs på 

tydliga genomgångar samt modellering av förförståelseuppgift. 
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Design-principer:  

• Rimlighetsbedömning 

- Uppskattning 

- Överslagsräkning 

• Reflektion 

- Kontrollfrågor 

• Resonemang i större grupper 

• Göra uppgifter i sammanhang 

• Konkreta/verklighetsnära uppgifter 

- Modellering  

- Representationsform 

o Tallinje - tydligare användning vid sammanfattning 

o Nära tillgång till hundraruta 

Design-principerna förändrades till att ge mer tid för diskussion i större 

grupper Läraren ska ställa kontrollfrågan ”Är det rimligt?”. Fortsatt aktivt 

arbete för att fånga SUM-elevers kommunikation och interaktion genom  

modellering av uppskattningsövning för bättre förförståelse till huvudaktivitet. 

Hundraruta delas ut till varje grupp. Tydligare användning av 

representationsformen tallinje vid sammanfattning av uppgifter.  

6.2 Varv 2 
Varv 2 följer samma struktur som varv 1, med den cykliska processen 

planering, genomförande samt analys och reflektion. Detta blir grunden för 

kommande varv 3. 

6.2.1 Planering 

Våra ramar ändrades gällande placering genom att sätta ihop eleverna i 

grupper á 3–4 elever med olika kunskapsnivå. Vid dessa grupper satt SUM-

elever bredvid en kamrat med något högre kunskapsnivå, för att uppnå bättre 

interaktion och kommunikation. Lektionsupplägget hade i stort sett samma 

innehåll, men med ett tillägg att begreppsutvecklingen av uppskattning skedde 

genom modellering samt att genomgångar och instruktioner skulle göras 

tydligare. 

Design-principer: 

Innehåll som skulle genomsyra andra lektionen var samma upplägg som första 

lektionen, men med fokus på tydlig genomgång av begreppen. En modellering 

av uppskattningsövning användes som ska hjälpa elever att se hur 

överslagsräkning kan utföras, där läraren stöttar vid tankegångarna. Elevernas 

egna verklighetsnära erfarenheter används i ett känt sammanhang. För att få 

igång diskussion och resonemang sätts elever i smågrupper. Hundrarutan 

tillkom som representationsform i varje grupp. Vid huvudaktivitet delades 

fyrgruppen till par, förutom de grupper som var tre. Uppmaningen var att 
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använda tallinjen för visuellt stöd vid diskussionen om lämpligt val av 

subtraktionsstrategi. 

En komplett lektionsplanering innehållande ramar, design-principer och 

lektionsupplägg finns i bilaga 2.  

6.2.2 Analys och reflektion av genomförandet 

Strukturen i analysen som följer i detta avsnitt är samma som i varv 1. 

Generell struktur – ramar  

Utifrån möbleringen i smågrupper gynnades varken SUM-elevers deltagande 

inkludering eller diskussionen eftersom eleverna kom långt ifrån varandra. Vi 

såg att SUM-elever varken tog initiativ eller blev inbjuda i diskussionen. I tre-

grupperna blev den elev som satt på sidan passiv och utanför gruppens 

resonemang. Denna möblering gjorde också att läraren förlorade överblick och 

inte lika snabbt kunde förflytta sig och stödja SUM-elever vid behov. Vi 

observerade också att detta skapade utrymme för störande aktiviteter eftersom 

inte alla deltog i den matematiska diskussionen. Trots att denna lektionens 

aktiviteter var bättre anpassade tidsmässigt, gjorde modellering av 

uppskattningsuppgift samt genomgång av begrepp inte att eleverna tog till sig 

detta som vi hade tänkt. Detta berodde nog på att läraren inte såg till att alla 

elever var aktiva i modelleringen, vilket hade underlättat för kommande 

aktiviteter. Vi observerade också att flera elever inte orkade fokusera och 

därmed missade viktig information. 

Språklig samverkan 

I grupperna utnyttjade inte elever varandra, då diskussionernas innehåll 

ägnades åt annat än matematik. Detta såg vi genom att eleverna pillade på 

namnskyltar och ritade på whiteboardtavlan mm. Läraren var först medvetet 

avvaktande för att ge eleverna utrymme för egen diskussion, men som vi 

nämnt tidigare handlade de om annat. Läraren uppmuntrade eleverna att prata 

med varandra, men lärarens roll skulle även behövt vara att ge mer stöttning 

för interaktion i resonemangen samt mer frekvent ställt kontrollfrågan: ”Är det 

rimligt?” Det aktiva arbetet för att öka SUM-elevers interaktion och 

kommunikation misslyckades eftersom läraren inte hann med, utan behövde 

ägna stor del av lektionen med att få passiva elever att komma igång att prata 

med varandra samt ge fler elever stöd, än under första lektionen. 

Figurativt språk 

Vid genomgången var läraren mer tydlig i förklaringen av begreppen 

uppskattning, överslagsräkning samt rimlighetsbedömning och exemplen 

utgick utifrån elevernas verklighet. Läraren var ett tankestöd när eleverna 

förklarade hur de tänkt. Läraren berättade muntligt hur uppskattningen av 

pennor i burkar kunde delas upp, med att säga ”några i den, några i den osv” 

som tillsammans kunde uppskattats till ca 100 pennor. Det hade dock varit 

ännu tydligare om läraren skrivit 25+ 25 + 25+ 25 samt ritat bilder på tavlan. 
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Strategitavlorna användes även denna lektion, med fokus på strategin ”räkna 

uppåt”. Dessa var även denna gång ett tydligt bildstöd för eleverna, då de 

kunde se exempel av lämplig lösning av uppgifterna. Detta såg vi genom att 

de kommenterade text- och bildstödet i dialogerna. Texten på tavlorna hade 

gjorts större och placerats närmare eleverna, för att kunna ge bättre 

återkoppling vid eget arbete. Representationsformen hundraruta, som de fått 

utdelat en per par, var till hjälp för eleverna. Vi såg att den förtydligade genom 

att eleverna tittade och pekade samt hade hjälp att komma ihåg sina 

tankegångar i uppskattningen.  Vi såg även att detta gällde tallinjen, som på 

ett konkret sätt uppmärksammade eleverna på att talen låg nära varandra, men 

att de fortfarande hade svårt med att se antal steg som skiljde när de skulle 

räkna uppåt. För att tydliggöra detta kunde en modellering av tallinjen gjorts. 

Värden 

Denna lektion skiljde sig något från förra lektionen genom attitydförändring i 

gruppen. Detta såg vi genom att några elever visade irritation över att 

klasskamraten inte arbetade. Några elever hade fokus på vad andra gjorde och 

inte gjorde, vilket ledde till att uppgiften inte utfördes. Det var inte lika positivt 

och nyfiket denna gång. Några visade trötthet och ointresse tydligare än andra, 

vilket spred sig till fler elever under lektionens gång. Detta uppmärksammade 

vi genom att det blev pratigare och allmänt oroligt i klassrummet. Fokus hölls 

i början, men vid gruppuppgift och par-uppgift tappade några intresset. En del, 

främst SUM-elever var okoncentrerade under större delen av lektionen vilket 

troligtvis berodde på placering i smågrupper.  

Efter analys av varv 2 förändrades dessa punkter till varv 3: 

Våra ramar ändrades med placering och möblering från grupper med 3–4 

elever i blandade kunskapsnivåer till placering som ett U, men där 

grannkompisar fortfarande är i olika kunskapsnivåer. Fokus läggs på korta och 

tydliga genomgångar samt modellering av tallinje. 

Design-principer: 

• Rimlighetsbedömning 

- Uppskattning 

• Reflektion 

- Kontrollfrågor används frekvent 

• Resonemang i grupper/par, stöttning för interaktion 

• Göra uppgifter i sammanhang 

• Konkreta/verklighetsnära uppgifter 

- Representationsform 

o Modellering av tallinjen  

För att få igång kommunikation och resonemang om lämpliga val av strategier 

samt rimliga svar på uppgifter sattes elever i större grupper vilket inte var 
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gynnsamt eftersom diskussionerna handlade om annat än matematik. Därför 

återgår vi till att diskutera i helgrupp samt i par vid olika aktiviteter. Det krävs 

fortfarande korta och tydliga genomgångar och instruktioner för att ge mer tid 

till diskussion i paren.  Läraren behöver fokusera på att stötta SUM-elever till 

interaktion. En tydligare användning av representationsformen tallinje genom 

modellering för lösning av uppgift. Läraren uttrycker frasen ”Är det rimligt?” 

likt ett mantra för att uppmärksamma eleverna om vikten av egen reflektion. 

6.3 Varv 3  
Varv 3 följer samma struktur som varv 1 och 2, med den cykliska processen 

planering, genomförande samt analys och reflektion. Detta varv blir också en 

sammanfattning av hela resultatet. 

6.3.1 Planering 

Våra ramar ändrades genom att SUM-elever placerades i par, med elev med 

något högre kunskapsnivå där alla bänkar bildade ett U. Lektionsupplägget av 

tredje lektionen innehöll samma upplägg som andra lektionen, men med fokus 

på repetition av begrepp, korta och tydliga genomgångar för att eleverna inte 

skulle tappa fokus samt modellering av tallinjens användning. 

Vi trodde fortfarande att SUM-elever var hjälpta av att sitta bredvid en 

klasskamrat med något högre kunskapsnivå. Bänkarnas placering ändrades 

tillbaka som i varv 1, eftersom läraren då hade bättre överblick och kunde 

uppmuntra och stötta till interaktion. Denna möblering inbjöd även till större 

delaktighet vid gruppdiskussioner i den avslutande aktiviteten, där läraren 

kunde ställa kontrollfrågan; ”Är det rimligt?    

Design-principer: 

Innehåll som skulle genomsyra tredje lektionen var repetition av begreppen; 

uppskattning och rimlighetsbedömning samt lämpligt val av 

subtraktionsstrategi genom användning av representationsformen tallinje. 

Modellering av tallinjen skulle konkretisera val av strategi samt att kontrollera 

antal steg och detta med stöttning av läraren.  

Eleverna skulle diskutera parvis och i helgrupp. Vi trodde att SUM-elever 

fortfarande skulle vara hjälpta av att resonera med någon med högre 

kunskapsnivå och nivåanpassade uppgifter. Läraren skulle mer frekvent 

uppmana eleverna till reflektion genom att ofta ställa frågan: ”Är det rimligt?” 

6.3.2 Analys och reflektion av genomförandet 

Strukturen i analysen som följer i detta avsnitt är samma som i varv 1 och 2. 

Generell struktur – ramar 

Vid återgång till möblering som ett U, blev det lättare för läraren att ha uppsikt 

över alla elever samt stödja SUM-elever och uppmuntra till aktivt deltagande 
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inkludering. Det inbjöd även till mer aktiv gruppdiskussion där läraren kunde 

fortsätta ställa direkta frågor till SUM-eleverna. Placeringen av eleverna var 

fortfarande i par med olika kunskapsnivåer. Det fungerade tillfredsställande i 

de flesta paren, men då någon satt med ”en bästa kamrat” blev fokus utanför 

matematikinnehållet, delar av lektionen. Lektionsupplägget var väl 

tidsanpassat och hade en tydlig struktur, olika delar varvades, där eleven både 

lyssnade och fick pröva aktiviteter själv.   

Sammanfattning: Utifrån de tre varven har vi sett att SUM-elever gynnas bäst 

genom möblering där eleven ser tavlan och läraren har ögonkontakt med 

eleverna. Placering är bäst, med en kamrat som har något högre kunskapsnivå 

eftersom dessa elever kan ge SUM-elever stöd och förklaringar för att kunna 

genomföra uppgifter. Ett varierat lektionsupplägg med korta och tydliga 

genomgångar är att föredra, eftersom SUM-elever då lättare kan hålla fokus. 

Modellering skapar förförståelse och stärker förutsättningar för att klara 

kommande uppgifter. Det vi sett som svårigheter under de tre varven är att 

SUM-elever inte gynnats av att sitta i grupp med 3 - 4 elever, eftersom 

samtalen då fokuserade på annat än matematik. Det fungerade inte heller med 

att placera SUM-elever tillsammans, då ingen tog initiativ att driva arbetet 

framåt. Vi såg att SUM-elever hade svårigheter med att orkar vara 

koncentrerade om genomgångarna blev för långa och saknade bildstöd eller 

konkreta exempel.  

Språklig samverkan  

Interaktion mellan lärare och SUM-elever fungerade tillfredsställande, då 

avståndet till eleverna var minskat genom möbleringen. Interaktionen var 

tillfredsställande även i par, där de fokuserade på uppgiften. Läraren var till en 

början medvetet avvaktande även denna lektion, för att se om kommunikation 

och diskussion kom igång av sig själv. Endast enstaka par behövde stödjas, så 

läraren kunde fokusera på att hjälpa SUM-elever i resonemangen genom att 

berätta hur de kunde tänka.  

Sammanfattning: Utifrån de tre varven har vi sett att SUM-elevers interaktion 

bäst fungerar två och två, samt i helgrupp om läraren är samordnare. Paren 

behöver dock vara sammansatta i olika kunskapsnivåer, där SUM-elever bäst 

gynnas att sitta med någon som har något högre matematikkunskaper. Att 

kunna få förklarat och att ge förklaring gynnade båda elevgrupperna. 

Kommunikationen ökade vid placering i mindre grupp, dock var innehållet 

inte alltid matematiskt. Det blev mer resonemang vid par-arbete, men krävdes 

ändå stöttning av läraren. Att reflektera kring sitt tänkande var något som 

eleverna behövde träning i. Det behövdes tankestöd genom modellering för att 

uppmärksamma hur olika lösningar kunde utföras. Läraren har behövt ställa 

kontrollfrågor av typen; ”Är det rimligt”, för att få igång elevernas tänkande. 

SUM-elever behövde även stöd i att sätta ord på sina tankar med hjälp av bilder 
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och representationer. Det vi sett som svårigheter för SUM-elever är att själva 

kunna ta initiativ till matematisk kommunikation och resonemang, eftersom 

de har låg självkänsla när det gäller matematik. 

Figurativt språk 

Vid genomgångar var läraren extra tydlig i förklaring av begreppen 

uppskattning och rimlighetsbedömning och utgick ifrån elevernas verklighet 

som sattes i elevnära sammanhang. Bildstöd användes som komplement till 

det muntliga, för att förtydliga tankegångar och bedömning av strategi. 

Representationsformen var viktig även denna gång, för att skapa förståelse och 

koppla den till talen i uppgifterna. Hundraruta användes inte vid detta tillfälle, 

utan endast tallinje. Vår tolkning var att eleverna hade fått kunskap om 

tallinjens användande och talens avstånd kunde konkretiseras. I den sista 

huvudaktiviteten tyckte vi oss se att eleverna klarade att lösa uppgifterna 

snabbare och detta med hjälp av tallinjen som vi modellerat i helgrupp. 

Sammanfattning: Utifrån de tre varven har vi sett att SUM-elever gynnas bäst 

med korta och tydliga genomgångar, gärna med repetition av matematiska 

begrepp. För att öka förståelsen av begrepp sätts dessa in i elevers konkreta 

verklighet, i ett sammanhang SUM-elever känner väl till. Bildstöd är viktigt 

för det förstärker talat ord samt skriven text. Representationer som hundraruta 

och tallinje blir betydelsefulla artefakter för SUM-elever, då de kan koppla 

ihop abstrakta symboler med ett konkret verktyg som synliggör sambandet i 

operationer. Detta skapar förståelse för matematiska strategier. Det vi sett som 

svårigheter är om lärare använder ord som inte är förankrade hos eleverna, 

eftersom de då inte kan uppfatta innehållet. Det kan också bli 

missuppfattningar om inte symboler förklaras utan tas för givna. I den sista 

huvudaktiviteten som kunde ses som ett test, fick vi uppfattning av att eleverna 

blivit snabba på att kunna se om talen låg nära varandra på tallinjen och då 

veta att strategin ”räkna uppåt” kunde användas. Vår tolkning var att de även 

var säkrare på att räkna stegen som skiljde, eftersom tallinjen hjälpte eleverna 

på ett konkret sätt. 

Värden 

Klimatet återgick till att vara positivt och tillåtande den tredje lektionen, där 

frågor och idéer uppmuntrades och accepterades i helgrupp. Eleverna visade 

intresse vid både genomgångar, par-uppgifter samt vid gemensam diskussion. 

Detta observerades genom att elever var delaktiga och kom med förslag samt 

ställde frågor. SUM-elever klarade att hålla bättre fokus, med stöd av kamrat 

samt lärare. Representationsformen tallinje hjälpte också SUM-elever att bli 

mer motiverade eftersom den gjorde att de kunde förstå på ett konkret sätt.  

Sammanfattning: Utifrån de tre varven har vi sett att klimatet i gruppen har 

förändrats. Första lektionen var positiv med ett tillåtande klimat, medan andra 
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lektionen var mer orolig där eleverna inte hade samma tålamod med varandra. 

Den tredje lektionen var det bättre klimat igen, med mer acceptans av 

varandra. Eleverna hade motivation under alla lektioner, men den var bäst 

under första delen i alla lektioner. Vid andra lektionen tappades fokus och 

intresse tidigare, vilket spreds till fler elever. Vi såg att främst SUM-elever 

blev trötta och därmed okoncentrerade. Det vi sett som svårigheter är att få 

SUM-eleverna motiverade hela lektionen, om inte läraren finns i närheten och 

stöttar.  

Efter analys av varv 3, gjordes en sammanfattning av lektionssekvenserna som 

utmynnade i studiens slutsats, se nästa avsnitt.  

7 Diskussion 

I detta avsnitt sammanfattas denna studie först genom en diskussion som 

binder ihop det presenterade resultatet med frågeställningarna i syftet. Därefter 

diskuteras metodvalet, där fördelar och nackdelar med designstudien redogörs. 

Slutligen diskuteras hur studiens resultat kan användas i vår yrkesverksamhet 

samt om behovet finns av vidare forskning inom området.  

7.1 Resultatdiskussion 
Resultatets diskussion utgår från designstudiens två frågeställningar och hur 

dessa har kunnat besvaras. Först diskuteras hur centrala moment kan bidra till 

förståelse för rimlighetsbedömning och val av lämpliga subtraktionsstrategier. 

Därefter diskuteras hur yttre faktorer påverkar lärandet av 

rimlighetsbedömning vid subtraktionsstrategier. Sist presenteras resultatets 

slutsats.  

7.1.1 Centrala matematiska moments påverkan för förståelse av 

rimlighetsbedömning genom lämplig subtraktionsstrategi  

Den första frågeställningens syfte var att undersöka vilka moment som 

påverkar SUM-elevers förståelse för lämplig subtraktionsstrategi. Frågan 

uttrycktes: 

-Vilka olika matematiska centrala moment (principer) i lektionen, kan bidra 

till att SUM-elever utvecklar förståelse för lämpligt val av subtraktionsstrategi 

samt kan göra en rimlighetsbedömning? 

I vår studie har vi sett att inom rimlighetsbedömning är uppskattning och 

överslagsräkning ett förstadium, där eleven behöver erfarenheter på konkret 

nivå, för att sedan kunna använda begreppen abstrakt. I samband med 

rimlighetsbedömning krävs reflektion, att elever tänker efter och resonerar om 

hur troligt ett svar kan vara. Då kan eleven tänka; ”Är det rimligt?” Detta måste 

relateras till egna erfarenheter samt god taluppfattning. Eleven kan exempelvis 

avgöra tals förhållande till varandra och därmed veta hur stort eller litet 
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avståndet är. Kilpatrick m.fl. (2001); McIntosh (2008) skriver att eleverna 

måste få förståelse för sitt tänkande och detta genom en reflekterande 

undervisning, där eleverna lär sig få omdöme för talen. Det stämmer delvis 

med vårt resultat, men vi ser att det är svårt då SUM-elever oftast är i behov 

av specialpedagogiskt stöd vad gäller reflektion, då de har svagheter i denna 

förmåga. Svårigheten är också att denna resurs sällan finns med i klass-

undervisningen på heltid. 

”Hur hanteras elevernas upplevelser och konkreta erfarenheter i 

undervisningen? Vilket utrymme ges för nya upplevelser och erfarenheter? 

Hur tas elevernas förkunskaper och förförståelse tillvara?” (Arevik & 

Hartzell, 2014, s. 128)  

I vår studie har vi uppmärksammat hur viktigt det är att arbeta med olika 

begrepp på en konkret nivå, för att sedan kunna utveckla begreppsförståelsen 

genom andra matematiska operationer, som exempelvis hitta lämpliga 

lösningsstrategier i subtraktion. Det är viktigt att börja i elevens verklighet och 

i ett elevnära sammanhang för att bygga upp förförståelse. Arevik & Hartzell 

(2014) skriver att en begreppsutvecklande undervisning syftar till ett livslångt 

lärande. I dagens skola behandlas ytlig kunskap, men genom att fördjupa 

kunskapen med hjälp av kommunikation kan begrepp och verklighet 

sammanflätas. Samtal och diskussion i ledning av läraren är receptet. Detta 

stämmer överens med vårt resultat, men detta verkar vara svårt att få till i 

skolans värld, eftersom elever ofta inte ser ”begrepps-prat” som matematik 

utan väntar på att få börja arbeta i sina matematikböcker. Detta verkar vara 

djupt rotat i matematikundervisningen. Det gäller för läraren att skapa 

uppgifter, där elever kan resonera och reflektera över sådan de uppfattar som 

intressant och ser en mening i. 

I vår studie såg vi att en varierad undervisning gynnar SUM-elever att utveckla 

förståelsen för att göra lämpliga val av subtraktionsstrategier. Att varva 

helklassdiskussioner med par-samtal omkring uppgifter är en bra kombination. 

Genom samtal och resonemang tillsammans med klasskamrater, kunde de i 

diskussionerna skapa matematiska sammanhang om begrepp och strategier. 

Körling (2011); Arevik & Hartzell (2014) skriver att genom samtal och att 

resonera med andra utvecklar SUM-elever en djupare kunskap om exempelvis 

begrepp som uppskattning och rimlighetsbedömning. Körling (2011); Roos 

(2015) påpekar att det gäller att skapa underlag för reflektion, analys och 

diskussion. Det pedagogiska samtalet är utgångspunkt och lärare bör ha ett 

självreflekterande, undersökande och frågande förhållningssätt. Detta 

stämmer överens med vårt resultat då vår lektionssekvens mötte upp till detta 

genom att varva genomgångar av begreppet uppskattning, överslagsräkning 

samt rimlighetsbedömning med att använda begreppen, vilket tydliggjordes 

med modellering. Därefter hade eleverna större förförståelse och kunde 

använda detta i andra aktiviteter som exempelvis diskussionsuppgifter.   
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I vår studie såg vi att för att SUM-elever ska bli aktiva har läraren en 

betydelsefull roll, genom att vara nära, stödja samt ställa direkta frågor för att 

uppmuntra interaktion. Läraren var också viktig genom att se till att bjuda in 

SUM-elever i gemensamma diskussioner, där tankestöd gavs för att underlätta 

exempelvis par-uppgifter. Det fungerade mindre bra när elever var indelade i 

smågrupper, eftersom avståndet mellan alla grupper blev större och läraren då 

hade svårare att hinna stötta alla SUM-elever. Roos (2015) poängterar att 

läraren behöver vara lyhörd samt uppmuntra till deltagande. Vårt resultat visar 

därmed likhet med forskning, men det blir ett dilemma att hinna med som 

ensam pedagog. För att detta ska lyckas krävs nog både en undervisande lärare 

och en speciallärare som fungerar som extra resurs i klassen. 

Vår studie visar att elever blir hjälpta av att kunna se mönster, exempelvis om 

tal låg nära eller långt ifrån varandra på tallinjen, och då kunna välja lämplig 

subtraktionsstrategi. Bruce m.fl. (2016) skriver om att utveckla förmågan att 

se mönster genom att resonera om likheter och skillnader genom att sätta in 

uppgifter i kontext med elevens verklighet. Bruce m.fl. (2016) fortsätter med 

en beskrivning av en japansk studie där målet var att eleverna skulle utveckla 

”higher-order thinking”, där elever ser mönster i olika lösningar samt resonerar 

om likheter och skillnader i dessa. Detta stämmer överens med vårt resultat, 

när eleverna kunde upptäcka att tal som låg nära varandra hade få steg som 

skillnad och strategin ”räkna uppåt” därför var lämplig att använda.  

I vår studie har vi sett, hur artefakter som tallinje och hundraruta 

konkretiserade begreppen och gav förutsättningar för förståelse. Det är viktigt 

för SUM-elever att ha tillgång till och använda representationer för att lättare 

bekräfta och få förståelsen av begreppen uppskattning och 

rimlighetsbedömning samt kunna göra lämpligt val av subtraktionsstrategi. 

Roos (2015) påpekar att det är av vikt att använda representationer för att 

synliggöra strategier och generaliseringar. Wyndhamn (1993) menar att 

tankeprocesser kan bekräftas genom olika representationsformer. Detta 

stämmer överens även med vårt resultat där vi såg att tillgång till olika 

representationer var gynnsamt för SUM-elever genom att dessa förstärkte 

kommunikationen. 

7.1.2 Yttre faktorers påverkan för förståelse av rimlighetsbedömning 

genom lämplig subtraktionsstrategi  

Den andra frågeställningens syfte var att undersöka hur yttre faktorer 

påverkade SUM-elevers förståelse för val av lämplig subtraktionsstrategi. 

Frågan uttrycktes: 

-Hur kan yttre faktorer (ramar som t.ex. inkludering, placering) i lektionen 

påverka SUM-elevers möjlighet till inlärning av rimlighetsbedömning i 

relation till lämplig subtraktionsstrategi?  



 

29(35) 

 

I vår studie har vi sett att en anpassad miljö var viktig för att inkludera SUM-

elever i den ordinarie undervisningen. I våra tre varv prövade vi olika sätt för 

att få till både deltagande- och innehållsinkludering av SUM-elever. 

Utgångspunkt är alltså lärarens förhållningssätt och hur elevsvårigheter ses 

och behandlas. I stället för att se problemet inom eleven anpassas miljön runt 

omkring eleven. Enligt Persson (2013) utmärker det relationella perspektivet 

att SUM-elever ses i svårigheter istället för med svårigheter, vilket innebär att 

lärmiljön måste ses över och anpassas för att inkludering ska vara möjlig. Vårt 

resultat stämmer väl överens med vad forskning säger om detta 

förhållningssätt, men i en lärares vardag är det svårt att hinna med att göra 

individuella planeringar fullt ut. Att se vad SUM-elever behöver, överlämnas 

ofta åt speciallärare eftersom klassläraren försöker lägga sig på en medelnivå 

där hen tillmötesgår flest antals elevers behov.  

I vår studie såg vi att möblering och placering av SUM-elever hade betydelse 

för både deltagande- och innehållsinkludering. Detta yttrade sig i att SUM-

elever bättre inkluderades vid möblering som ett U, där alla elever såg 

varandra, vilket uppmuntrade till interaktion och SUM-elever inbjöds i 

gemenskapen. Placering i par med en kamrat med något högre kunskapsnivå 

gynnade bäst SUM-elevers inkludering när det gäller innehåll eftersom de fick 

mer stöd kunskapsmässigt. När SUM-elev satt tillsammans med annan SUM-

elev var det ingen som drev arbetet framåt, utan läraren behövde stötta större 

delen av lektionen. Att sitta i större grupper var inte heller gynnsamt, då det 

kommunikativa innehållet ägnades åt annat än matematik. I våra 

lektionssekvenser har vi också sett att möbleringen har betydelse för att 

exempelvis kunna utveckla lämpligt val av subtraktionsstrategi. Att sitta 

tillsammans, där alla ser varandra, utvecklar kunskap genom gemensamma 

diskussioner och resonemang. Vår studie visade även att när eleverna fick 

arbeta i par i blandade nivågrupperingar blev eleverna mer aktiva i resonemang 

och diskussion, vilket gynnade utveckling av förståelse för val av lämplig 

subtraktionsstrategi. Boaler (2011) framhåller att det är mer framgångsrikt att 

inte nivå-gruppera utan blanda nivåer eftersom detta utvecklar både SUM-

elever och andra elever bättre. Vårt resultat stämmer delvis med forskning, 

men vi ser även att lärarens roll har stor betydelse genom stöttning till 

interaktion samt vara SUM-elevers tankestöd.  

Vår studie har uppmärksammat att vid genomgångar och instruktioner är det 

av stor vikt att vara kort och tydlig samt att tänka på vilka ord och begrepp 

som används samt hur de används. Vid för långa genomgångar tappar 

eleverna, främst SUM-eleverna fokus och intresse för lektionens innehåll. 

Gemensam modellering ökade SUM-elevers begreppsförståelse samt kunde 

förbereda för självständiga aktiviteter där begreppen sen kunde användas i ett 

elevnära sammanhang. Ytterligare modellering av tallinjens användande i en 

specifik uppgift förtydligade kunskapen om representationsformen kopplat till 

val av lämplig subtraktionsstrategi. Arevik & Hartzell (2014) framhåller att 
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begrepp utvecklas från beskrivningar till redskap för tänkandet. Genom 

reflektion och resonemang ges djupare kunskap där begrepp bygger 

resonemang som bildar sammanhang och som sedan kan användas eftersom 

det blir förståeligt. Detta upplevde vi som positivt i vårt resultat, då eleverna 

blev mer självständiga i par-uppgiften som följde, eftersom de både fått en 

modell och ett stödjande verktyg. 

I vår studie upptäcktes yttre faktorer som var störande för SUM-eleverna, 

exempelvis representationsmaterial som låg framme före uppgiftens 

genomförande som det plockades med eller som kastades runt. För att slippa 

orosmoment i gruppen hade extra-uppgifter behövts när eleverna blir klara vid 

olika tidpunkter eller att läraren skulle brutet aktiviteten innan alla var klara 

med uppgiften. Vid arbete med olika uppgifter är det väsentligt med tydlighet 

både vid början och slut av aktiviteter med olika deluppgifter. 

7.1.3 Slutsatser 

För att ge eleverna bättre begreppsförståelse är det gynnsamt att använda 

elevnära kontextbundna uppgifter i undervisningen. Även användandet av 

modelleringsuppgifter ger eleverna redskap för bättre begreppsförståelse. 

Uppgifter som är relevanta för eleverna hjälper till att skapa förståelse (Arevik 

& Hartzell 2014; Palm 2003).  

”…endast den undervisning som sträcker sig något över elevernas nivå är 

bra”. (Arevik & Hartzell 2014, s 218)  

Vår studie visar att för att SUM-elever ska kunna förstå lämplig 

subtraktionsstrategi, tränas och lärs det bäst genom resonemang tillsammans 

med någon som har något högre kunskapsnivå, i ett elevnära sammanhang. 

Det krävs även tät lärarkontakt som stöttar med frågor och tankestöd, som att 

sätta ord på SUM-elevers reflektioner och tankar samt att förstärka ord med 

bildstöd. Representationsformen tallinjen är en förutsättning för att på ett 

konkret sätt visa förståelse för strategin ”räkna uppåt”, samt att se att detta är 

den mest lämpliga strategin att använda för att lösa subtraktionsuppgifter där 

talen ligger nära varandra. Tallinjen konkretiserar även de steg som skiljer 

dessa tal och uppgifterna blir då enklare att räkna ut. Eleverna ges då 

förutsättning att göra en rimlighetsbedömning. 

7.2 Metoddiskussion 
Utgångspunkt för vår studie var av kvalitativ form där syftet innebar att skapa 

förståelse för ett fenomen. Detta gjordes med metoden design-research, som 

innebär att forskning sker i en verklighetsanpassad miljö, vilket kan förklaras 

som en bro mellan teori och praktik.  

Fördelar med metoden 

Vi har som utbildade lärare erfarenhet av skolmiljön, men skapade genom 

design-research ändå djupare förståelse för hur ett enskilt fenomen kan 
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utvecklas. Det var därför positivt för oss, att gå in i rollen som forskare och 

därigenom undersöka detta specifika område om rimlighetsbedömning genom 

lämpligt val av subtraktionsstrategi.  Denna metod har en tydlig fördel, i och 

med att detaljer kan finjusteras och utvecklas under studiens gång genom den 

cykliska processen. Detta tyckte vi synliggjorde elevers lärande på ett tydligt 

sätt, då vi efter varje lektionstillfälle i analysen kunde upptäcka olika moment 

som kunde förbättras.  

Nackdelar med metoden 

Eftersom design-research endast består av tre lektioner, gäller det att välja ut 

det viktigaste innehållet för lektionssekvensen. Det vi sett som negativt var att 

design-lektionerna var något stressiga, men det kan ha berott på att vi planerat 

in för många moment under varje lektion. Det kändes visserligen nödvändigt 

eftersom en förförståelse behövdes av begreppet rimlighetsbedömning. Det är 

svårt att hinna se en utveckling av elevers kunskaper efter tre lektioner. Vi 

gjorde inget uttalat kunskapstest, men i den sista par-uppgiften valde vi att titta 

extra noga på hur eleverna utförde aktiviteten. Vår bedömning var då att de 

flesta SUM-elever befäst delar av subtraktionsstrategin ”räkna uppåt” och 

detta uppmärksammade vi eftersom de var snabba med att kunna se talen som 

låg nära varandra. Vår bedömning var även att de flesta SUM-elever kunde 

med hjälp av tallinjen se skillnaden i antal steg på ett konkret sätt. Detta kan 

bero på att vi hade ett snävt område, som troligen elever kan befästa på en 

kortare tid. Om ett större område hade studerats hade det förmodligen inte 

räckt med tre lektioner för att se någon större utveckling.  

Datainsamling 

Metoden för datainsamling har varit till hjälp för att kunna besvara studiens 

syfte. Den har bestått av observation och videoinspelning som vi upplevt 

kompletterat varandra. Videoinspelningen var till stor hjälp vid analys, 

eftersom vi kunde gå tillbaka och studera sekvenser flera gånger. Det är svårt 

att hinna med att observera allt och speciellt som ensam undervisande lärare. 

Tanken var att en av oss skulle leda lektionen och den andre skulle observera 

i bakgrunden. Situationer uppstod dock, vilket gjorde att observatören blev 

deltagande i vissa delar av lektionerna. Det blir då svårt att uppfatta helheten 

och samtidigt hinna anteckna. Observatörens och kamerors placering var 

avgörande för vad som synliggjordes och därmed dokumenterades och en viss 

risk finns ändå att vi har missat viktig information. Vi anser att eleverna blev 

mest påverkade av videoinspelningen under första lektionen, men sedan avtog 

nyfikenheten och fokus lades på aktiviteterna. Detta såg vi genom att eleverna 

mer sällan tittade in i kameran under lektion 2 och 3. Detta kan ha berott på att 

vi tydligt berättat att videoinspelningens syfte var att hjälpa oss att komma 

ihåg vad vi gjorde på de olika lektionerna samt kunna uppfatta hur eleverna 

diskuterade med varandra.  
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Urval 

Urvalet var passande för studien där eleverna hade grundläggande kunskaper 

för både matematikämnet, men också var mogna nog att kunna resonera och 

reflektera. Studien hade därför inte passat att göras med yngre elever, men 

troligen i högre årskurser. Talområdet hade då kunnat vara högre och 

representationsformen tallinjen hade då fått vara tomma tallinjer, istället som 

nu 0 - 20 och 0 - 100. Att utföra studien i halvklass var bra, där 14 elever var 

ett hanterbart antal för att hinna med att låta alla presentera sina tankegångar 

under de olika aktiviteterna. För få elever hade inte gett lika mycket input i 

gemensamma diskussioner, vilket de nu fick. Att kunskapsnivån var blandad, 

gav också flera olika tankegångar vilket gav resonemanget bredd.  

7.3 Vidare forskning 
Denna studie kan användas i vår yrkesverksamhet genom att göra lärare 

uppmärksammade på hur viktig representationsformen tallinjen är, för att 

synliggöra abstrakta begrepp. Resultatet i design-studien har visat att val av 

lämplig subtraktionsstrategi har möjlighet att läras in, vad gäller strategin 

”räkna uppåt” som ger förutsättning för rimlighetsbedömning. Det hade varit 

intressant att se hur design-principerna kunde tillämpats i andra 

subtraktionsstrategier eller i problemlösningar, där olika 

representationsformer kunnat tjäna som artefakter. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev 

Hej vårdnadshavare till elever i blivande klass 3 läsår 2019/2020. 

Vi är två blivande speciallärare i matematik som studerar vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver vårt 

examensarbete och gör en undersökning av undervisningsstrategier i matematik. Vårt arbete behandlar 

rimlighetsbedömning och hur läraren kan utmana elever att välja lämplig strategi samt bli medvetna om rimlighet i 

svar.  

Under vecka 35 och 36 ska vi genomföra tre lektioner i halvklass, ca 15 elever. Lektionerna kommer att dokumenteras 

genom observation och videoinspelning.  

Deltagandet är frivilligt och går att avbryta när som helst. Vi kommer att hantera det insamlade materialet strikt 

konfidentiellt och det kommer endast användas till vår forskning. Varken namn på elever eller skola kommer att 

kunna identifieras i studien. 

Vi behöver ert medgivande för att kunna genomföra undersökningen. Vi är tacksamma om ni senast den 12/6 eller så 

snart som möjligt fyller i blanketten som medföljer och lämnar denna till klassläraren. Det är Viktigt att ni kryssar i 

oavsett om ni vill att ert barn ska delta eller inte.  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar  

Anette och Pia 

 

Om ni har några frågor angående studien är ni välkomna att kontakta någon av oss via mail: 

Anette Arvidsson anette.arvidsson1@lnu.se  

Pia Lundberg pia.lundberg@lnu.se  

Handledare för studien/undersökningen är universitetsadjunkt Andreas Ebbelind, Linnéuniversitetet, institution för 

matematik, andreas.ebbelind@lnu.se 

 

Samtyckesblankett 

 JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 NEJ, jag/vi tillåter inte att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

Barnets namn…………………………………………………… 

 

Vårdnadshavares underskrift 

 

…………………………………             ………………………………… 

 

 

mailto:anette.arvidsson1@lnu.se
mailto:pia.lundberg@lnu.se
mailto:andreas.ebbelind@lnu.se
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Bilaga 2 Lektionsplaneringar 

Lektionsplanering 1 
Lektion 1 

Årskurs 3   14 elever   ca 45–50 min   Subtraktion 

Ramar för lektionen: 

-Halvklass i ordinarie klassrum. 

-SUM-elever inkluderade i elevgruppen. 

-Möblering av bänkar i ett U med ansiktena mot varandra och U:ets öppning mot tavlan.  

-Eleverna är placerade i U.et parvis utifrån lika kunskapsnivå. 

-Lektionsupplägg, med genomgångar, aktiviteter i par och helklassdiskussion. 

Design-principer – Kommunikation och samspel i lärandeprocessen 

 

• Rimlighetsbedömning 

- Uppskattning 

- Överslagsräkning 

• Reflektion  

• Resonemang 

• Göra uppgifter i sammanhang 

• Konkreta/verklighetsnära uppgifter 

- Representationsform 

o Tallinje 

o Hundraruta 

 

Vår huvudprincip är begreppet rimlighetsbedömning, eftersom detta är en förutsättning för att kunna se om 

svaret är troligt och dess för innan kunna göra lämpligt val, när det gäller subtraktionsstrategi. Uppskattning 

tränas som förförståelse till begreppet rimlighetsbedömning. Överslagsräkning används som tankeredskap 

för att komma fram till en uppskattning.  

 

Reflektion innebär att beskriva sitt tänkande och detta sker genom att elever tänker om lösningen 

fungerar/stämmer. Genom samtal och resonemang i par med lika kunskapsnivå, får elever djupare förståelse 

för begrepp om matematiska samband som leder till rimlighetstänk.  

 

Uppgifter i ett sammanhang är det elever känner till och redan kan. Taluppfattning är grunden för att kunna 

välja lämplig strategi och därför utgår vi från talområden som eleverna är förtrogna med. Läraren och elever 

diskuterar vad matematiska begrepp kan betyda genom att förklara med exempel från elevers egna 

situationer/miljö. Konkreta/verklighetsnära uppgifter innebär att elever ger exempel från sin vardag och 

läraren sätter ord på elevernas tankestrukturer. Språket blir synligt i kommunikationen om verklighetens 

erfarenheter. Genom att ta in elevernas erfarenheter i uppgifter stärks eleven och sammanhållningen i 

gruppen.  

 

Tillgång till representationsformer sker med en gemensam hundraruta framme vid tavlan och en anpassad 

tallinje samt en liten whiteboardtavla till varje ”grann-par” (0 - 20 eller 0 - 100). Representationsformer 

utvecklar matematisk förståelse vilket enligt praxismodellen stödjer elevers utveckling från konkret till 

abstrakt tänkande. 
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Genomförande: 

1. Introduktion  

Gå igenom de tre lektionerna i undersökningen; arbetsgången samt innebörden av 

uppskattning/rimlighetsbedömning. (ca 5 min) 

2. Presentation av begreppet uppskattning och överslagsräkning 

Genomgång av begreppet uppskattning, med exempel från elevers vardag samt instruktion av 

kommande parövning. (ca 10 min) 

3. Uppskattningsaktivitet 

En variation av övningen ”Mellan dessa gränser” (McIntosh 2008) användes som introduktion och 

förförståelse till begreppet rimlighetsbedömning. Diskussion i klassen om tankeredskap för 

uppskattning. Dialog i par där elever resonerar för att lösa uppgiften. Förslag på svar skrivs ner på 

en liten whiteboardtavla. Gemensam analys av klassens olika svar kopplat till rimlighetstänk. Här 

kontrollerar läraren rimligheten i förslagen. (ca 10 min) 

4. Genomgång av subtraktionsstrategier 

Presentation av olika strategier vid uträkning av subtraktionsuppgifter, genom bildstöd. Fokus på 

strategin ”räkna uppåt”, där elever uppmanas att titta på om talen ligger nära varandra. Presentation 

av tallinjen – den konkreta representationsformen. (ca 10 min) 

5. Aktivitet i par 

Utdelning och genomgång av uppgiftsblad med 10 nivåanpassade subtraktionsuppgifter (talområde 

0 - 10, 0 - 20 samt 0 - 100). Eleverna ska ringa in de uppgifter som är bäst lämpliga att lösas med 

strategin ”räkna uppåt”. (10 min) 

6. Helklassdiskussion med reflektion 

Alla uppgifter skrivs upp på tavlan. Därefter får varje elev-par presentera sina svar och dessa 

diskuteras i klassen. För att konkretisera används en stor tallinje som finns uppsatt på tavlan och 

strategin ”räkna uppåt” prövas gemensamt på de inringade talen för att sedan uppmärksamma om 

det är en lämplig lösningsmetod. Slutligen uppmärksammas även de tal som inte är inringade och 

jämförs på tallinjen. (ca 15 min) 
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Lektionsplanering 2 
Lektion 2 

Årskurs 3   14 elever   ca 45–50 min   Subtraktion 

Ramar för lektionen: 

-Halvklass i ordinarie klassrum. 

-SUM-elever inkluderade i elevgruppen. 

-Placering av bänkar i grupper om tre och fyra, med ansiktena mot varandra. 

-Eleverna är grupperade utifrån olika kunskapsnivå.  

-Lektionsupplägg, med tydliga genomgångar, modellering av förförståelseuppgift, aktiviteter i liten 

grupp/par samt helklassdiskussion. 

Design-principer – Kommunikation och samspel i lärandeprocessen 

 

• Rimlighetsbedömning 

- Uppskattning 

- Överslagsräkning 

• Reflektion 

- Kontrollfrågor 

• Resonemang i större grupper 

• Göra uppgifter i sammanhang 

• Konkreta/verklighetsnära uppgifter 

- Modellering  

- Representationsform 

o Tallinje, tydligare användning vid sammanfattning 

o Nära tillgång till hundraruta 

 

Förändringar från lektion 1 

Reflektion sker genom att läraren uppmanar eleverna att tänka och ställa kontrollfrågan: ”Är det rimligt? 

både enskilt och tillsammans med andra.  

 

Genom samtal och resonemang i större grupper med olika kunskapsnivåer, får elever djupare förståelse för 

begrepp om matematiska samband som leder till rimlighetsbedömning. 

 

En förförståelseuppgift om uppskattning sker genom modellering med konkreta/verklighetsnära exempel 

från eleverna. 

 

Tillgång till representationsformer - hundraruta till varje grupp. Den stora tallinjen vid tavlan används 

tydligare vid sammanfattning. 
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Genomförande: 

1. Inledning  

Repetera begreppen uppskattning och rimlighetsbedömning. Ge konkreta exempel från elevers 

vardag och låt elever ge egna exempel. En modellering genomförs av ett exempel (ca 10min) 

2. Presentation och genomförande av uppskattningsaktivitet 

Gå igenom övningen samt instruktioner om förändring av uppgift från föregående lektion. En 

variation av övningen ”Mellan dessa gränser” (McIntosh 2008) som repetition av begreppet 

uppskattning. Diskussion i smågrupper om tankeredskap för uppskattning. Eleverna uppmanas att 

tillsammans resonera för att komma fram till förslag (en undre/övre gräns som svar på uppgiften). 

Förslag skrivs ner på liten whiteboardtavla. Kort gemensam analys av klassens olika förslag kopplat 

till rimlighetsbedömning. Här ställs frågan: ”Är det rimligt?” Därefter prövar eleverna uppgiften och 

får ett svar. I helklass diskuteras och jämförs slutligen resultatet med deras uppskattning. (ca 15 min) 

3. Genomgång av subtraktionsstrategier 

Repetition av olika strategier vid subtraktionsräkning, genom bildstöd. Fokus på strategin ”räkna 

uppåt”. Repetition av tallinjen – konkret representationsform. (ca 5 min) 

4. Aktivitet i par (utifrån grupperna) 

Genomgång och utdelning av uppgiftsblad med ca 10–20 nivåanpassade subtraktionsuppgifter 

(talområde 0 - 10, 0 - 20 samt 0 - 100). Eleverna ska ringa in de uppgifter som är mest lämpliga att 

lösas med strategin ”räkna uppåt” samt se hur stor skillnad det är. 

 (10 min) 

5. Helklassdiskussion med reflektion 

Alla uppgifter skrivs upp på tavlan. Därefter får grupperna presentera sina svar och svaren diskuteras 

i klassen. För att konkretisera används tallinje och strategin prövas gemensamt på de inringade talen 

för att sedan uppmärksamma om ”räkna uppåt” är lämplig. (ca 10 min) 
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Lektionsplanering 3  
Lektion 3 

Årskurs 3   14 elever   ca 45–50 min   Subtraktion 

Ramar för lektionen: 

-Halvklass i ordinarie klassrum. 

-SUM-elever inkluderade i elevgruppen. 

-Placering av bänkar i ett U med ansiktena mot varandra och U:ets öppning mot tavlan. 

-Eleverna är fortfarande placerade i olika kunskapsnivåer. 

Lektionsupplägg, korta och tydliga genomgångar/repetition, förförståelseuppgift i par, huvudaktivitet med 

modellering i helklass, par-arbete samt helgruppsdiskussion. 

Design-principer – Kommunikation och samspel i lärandeprocessen 

 

• Rimlighetsbedömning 

- Uppskattning 

• Reflektion 

- Kontrollfrågor används frekvent 

• Resonemang i par/helgrupp, stöttning för interaktion 

• Göra uppgifter i sammanhang 

• Konkreta/verklighetsnära uppgifter 

- Representationsform 

- Modellering av tallinjen  

 

Förändringar från lektion 2 

Vår huvudprincip är begreppet rimlighetsbedömning, eftersom detta är en förutsättning för att kunna göra 

lämpliga val, när det gäller att välja subtraktionsstrategi. 

 

Reflektion sker genom att läraren mer frekvent uppmanar elever att tänka och ställa frågan – ”Är det 

rimligt?” både enskilt och tillsammans med andra.  

 

Läraren ger stöttning för interaktion där det uppmanas att prata tillsammans. Läraren ger också exempel hur 

elever kan samtala och resonera för att få djupare förståelse för begrepp om matematiska samband som leder 

till rimlighetsbedömning. 

 

Tillgång till representationsform; tallinjens användande sker genom modellering. 
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Genomförande:  

1. Inledning  

Repetera begreppen uppskattning och rimlighetsbedömning. Be några elever ge konkreta exempel 

från deras vardag. Fråga klassen: Är det rimligt? Hur tänker ni då? Skriv/rita förklaring på tavlan. 

(ca 10 min) 

2. Presentation av förförståelseaktivitet 

Repetera strategin – räkna uppåt samt visa bildstöd. Gå igenom övningen och ge instruktioner om 

uppgiften. Dela ut arbetsmaterial; uppgiftkort med subtraktionsuppgifter samt en tallinje per ”grann-

par”. (ca 5 min) 

3. Förförståelseaktivitet i par 

Sorteringsövningen som repetition av begreppet uppskattning, där korten ska sorteras i två högar 

utifrån uppskattning av differensen (få steg/många steg mellan talen). Eleverna uppmanas att 

tillsammans parvis resonera för att komma fram till sin uppskattning. Därefter kontrollerar eleverna 

de korten med liten differens mot tallinjen. (ca 10 min) 

4. Huvudaktivitet i par  

Genomgång och utdelning av uppgiftsblad med ca 10–20 nivåanpassade subtraktionsuppgifter 

(talområde 0–20 och 0 - 100). Eleverna ska ringa in de uppgifter som har ett rimligt svar, där 

subtraktionsstrategin ”räkna uppåt” är mest lämplig att använda, genom att titta på talens avstånd. 

Modellering av några gemensamma uppgifter för att tydliggöra tallinjens användning görs före par-

arbetet. Representation med tallinjen finns tillgängligt på bänkarna. 

 (10 - 15 min) 

5. Helklassdiskussion med reflektion 

Alla uppgifter visas på en ladibug, där klassen tillsammans går igenom uppgifterna de har ringat in. 

Pedagogen ställer kontinuerligt frågan till klassen: Är det rimligt? Eleverna förklarar hur de tänkt 

och för att konkretisera visar de lösningen på sin egen tallinje och pedagogen förstärker på den 

gemensam tallinje framme vid tavlan, om strategin är lämplig att använda. (ca 10 min) 
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