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Abstract 
 

The purpose of this qualitative study was to investigate how the progression 

appears in the teaching of subtraction between preschool class and grade 1. 

What was examined was whether the teaching in subtraction is interrelated be-

tween these grades or whether it differs completely. In order to find this out, 

interviews were conducted with employed qualified teachers in pre-school 

class and grade 1. Through these interviews we got to learn about the teachers' 

stories about how they work and what influences their choices in their work on 

subtraction. A teaching media analysis was also carried out on the teaching 

materials that teachers stated they used in the teaching of subtraction. The re-

sults show that teachers in pre-school class work very much with laboratory 

teaching materials in their teaching as well as in whole class or smaller groups, 

while teachers in grade 1 work less in whole class/groups but more with indi-

vidual work. The work in grade 1 proves to be more focused on the fact that 

teachers want something to assess the students compared to the preschool class' 

work where much of the learning is done through play. The results show that 

preschool teachers work either very little with subtraction or not at all com-

pared to primary school teachers in grade 1 where subtraction is practiced on 

a regular basis. In preschool the terminology that is used is both formal and 

informal, however, overall more informal words are used compared to grade 1 

where more formal words are used. The results also show that preschool teach-

ers prepare the subtraction strategy step-by-step calculations. In grade 1 the 

strategy step-by-step calculations are used as well as the numerical calculations 

strategy. 

 

Keywords: subtraction, teaching methods, subtraction strategies, mathematics, 
preschool class 
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Sammanfattning 
Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur progressionen ser ut 

i subtraktionsundervisning mellan förskoleklass och årskurs 1. Det som un-

dersöktes var om undervisningen i subtraktion hänger samman mellan dessa 

årskurser eller om den ser helt olika ut. För att få reda på detta genomfördes 

intervjuer med verksamma behöriga lärare i förskoleklass samt årskurs 1. Ge-

nom dessa intervjuer fick vi ta del av lärares berättelser om hur de arbetar och 

vad som påverkar deras val i sitt arbete med subtraktion. En läromedelsanalys 

genomfördes även på de läromedel som lärare uppgav att de använde sig av i 

subtraktionsundervisningen. Resultatet visar att lärare i förskoleklass arbetar 

väldigt mycket med laborativa läromedel i sin undervisning samt i helklasser 

eller mindre grupper medan lärare i årskurs 1 arbetar betydligt mindre del i 

helklass/grupper men desto mer med individuellt arbete. Arbetet i årskurs 1 

visar sig vara mer inriktat på att lärare vill ha något som de kan bedöma ele-

verna på jämfört med förskoleklassens arbete där stor del av lärandet sker ge-

nom lek. Resultatet visar att lärare i förskoleklass arbetar väldigt lite eller inte 

alls med subtraktion till skillnad från årskurs 1 där subtraktion tränas regel-

bundet. Terminologin som används i förskoleklass är en kombination av in-

formella och formella ord, dock merparten informella ord till skillnad från 

årskurs 1 där det används mer formella ord. Resultatet visar att lärare i för-

skoleklass förbereder subtraktionsstrategin stegvisa beräkningar och i årskurs 

1 tränas strategierna stegvisa beräkningar samt talsortsvisa beräkningar.  

 

Nyckelord: subtraktion, undervisningsmetoder, subtraktionsstrategier, mate-

matik, förskoleklass  
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1 INLEDNING  

En stor del av den grundläggande matematiken handlar om addition och sub-

traktion (Larsson, 2010). Eleverna har ofta lätt för att utforska samt använda 

sig av addition i vardagliga sammanhang, däremot är eleverna inte alltid lika 

bekanta med subtraktion när de börjar i förskoleklass (Larsson 2010). Subtr-

aktionsundervisningen behöver kombineras med addition för att visa samban-

det mellan räknesätten samt för att ge elever möjligheter att lära sig vilka räk-

nesätt som kan användas i olika situationer (Lasson, 2010). Förståelse för 

sambandet mellan addition och subtraktion bidrar till elevernas grundläg-

gande aritmetiska kunskaper (Larsson, 2010). Grundläggande aritmetiska 

kunskaper innebär att eleven förstår hur talen skrivs och hur de fungerar i 

kombination med varandra (McIntosh, 2008). Ett exempel är tallinjen samt 

talens egenskaper när man räknar med bland annat dessa två räknesätt (McIn-

tosh, 2008). Därför är det viktigt att lärarna är medvetna om vilka steg som 

finns inom subtraktionsinlärning så att de kan arbeta på ett förebyggande sätt 

för att hjälpa eleverna vidare i sin matematikutveckling (McIntosh, 2008).   

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet finns det in-

nehåll i matematikämnet som berör förskoleklass. I läroplanens centrala de-

lar för förskoleklass framgår det att undervisningen ska innehålla enkla mate-

matiska resonemang, naturliga tal och dess egenskaper och användning samt 

matematiska begrepp (Skolverket, 2018). Eleverna i förskoleklass ska genom 

undervisningen utveckla kunskaper om och intresse för matematik. Vidare är 

syftet att eleverna i förskoleklass ska utveckla sin förmåga att använda mate-

matiska begrepp samt att lösa problem med olika uttrycksformer och på olika 

sätt (Skolverket, 2018). I kursplanen för matematik för årskurs 1–3 är syftet 

med undervisningen att eleverna ska utveckla förmågan att använda och ana-

lysera matematiska begrepp, samt använda matematiska uttrycksformer för 

bland annat beräkningar. De centrala delarna för årskurs 1–3 tar upp egen-

skaper hos de fyra räknesätten samt metoder för användandet av dessa (Skol-

verket, 2018). I läroplanen kan läraren se vilka grundläggande matematiska 
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kunskaper som undervisningen i förskoleklass ska behandla. Dessa kun-

skaper ska byggas vidare på och leda till att eleven klarar kunskapskraven i 

slutet av årskurs 3.   

 

Förskoleklassen är tänkt att fungera som en bro mellan förskolans informella 

lärande och det lärande som är mer formellt i skolan (Sterner, Helenium, & 

Wallby, 2014). Men hur ser undervisningsmetoderna och undervisnings-

materialen ut i förskoleklass jämfört med i årskurs 1 i matematik? Finns 

denna bro mellan det informella lärandet i förskolan och det mer formella lä-

randet i årskurs 1? När eleverna går i förskolan använder de matematik i sin 

vardag genom att exempelvis lägga mönster med färgade klossar, använda 

lägesord samt användning av ord som till exempel större, mindre, fler, färre 

(Sterner m.fl., 2014). Eleverna är oftast inte medvetna om att det är matema-

tik som tränas och det är då viktigt att pedagoger i förskolan fångar upp ele-

vernas intresse så att ett matematikintresse skapas (Sterner m.fl., 2014). Ele-

vens matematiska förmågor och kunskaper ska utvecklas i förskoleklass och 

dessa ska ligga som en grund för vidare utvecklande av ämneskunskaper hos 

eleven i kommande årskurser (Sterner m.fl., 2014). 

 

Eftersom subtraktion som begrepp och som matematisk operation är en del av 

den grundläggande matematiken, är det viktigt att eleverna får möjlighet att 

utveckla sin kunskap redan tidigt i sin utbildning (Larsson, 2010). Detta gör 

det intressant att studera hur det här området behandlas i både förskoleklass 

och i årskurs 1. 

Denna studie riktar sig till de personer som är verksamma i förskoleklass och 

i årskurs 1 och som undervisar inom matematik, då specifikt räknesättet subtr-

aktion. Denna studie är viktig för att beskriva subtraktionsundervisningen vad 

gäller undervisningsmetoder och undervisningsmaterial. Studien är även viktig 

för att visa vilka möjligheter och utmaningar läraren ser i sin subtraktionsun-

dervisning i förskoleklass respektive årskurs 1. Det handlar om att undersöka 

vad som utgör ”bron” mellan årskurserna och på vilket sätt lärarnas undervis-

ning kopplar samman de båda skolformerna. Skillnader ska finnas mellan 
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dessa årskurser då undervisningen ska bygga vidare på elevens tidigare kun-

skaper. Därför är det intressant att undersöka hur denna progression ser ut mel-

lan förskoleklass och årskurs 1 för att det kan ge oss en inblick i hur subtrakt-

ionsundervisningen ser ut i de olika årskurserna.  

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka progressionen i matematikundervisningen 

mellan förskoleklass och årskurs 1 vad gäller subtraktion.  

 

1.2 Frågeställningar 

• Vilka möjligheter ser lärare att olika undervisningsmetoder och 

undervisningsmaterial ger?  

• Vilken terminologi och vilka strategier relaterade till subtraktionsin-

lärning beskriver lärare att de använder i sin undervisning?   

• Vilka likheter/skillnader framkommer i subtraktionsundervisningen i 

de olika årskurserna? 
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2 BAKGRUND  

I detta avsnitt presenteras en genomgång av forskning och litteratur, som är 

relevant för denna studie. De strategier och metoder som tas upp här är tänkt 

som ett förtydligande över det valda området. Vidare förklarar vi hur vi i denna 

studie definierar subtraktionsstrategier, undervisningsmetoder och undervis-

ningsmaterial. Kapitlet avslutas med tidigare forskning om undervisning i ma-

tematik. Dessa delar är relevanta utifrån våra frågeställningar och ger en för-

djupad bild av de centrala delar som undersöks i denna studie.  

 

2.1 Subtraktionsstrategier 
Subtraktion kan definieras på olika sätt. Kiselman och Mouwitz (2008) defi-

nierar subtraktion som en operation i aritmetiken som innebär att ett tal eller 

uttryck dras ifrån ett annat tal eller uttryck (Kiselman & Mouwitz, 2008, 

s.27) samt att resultatet av en subtraktion benämns med skillnad eller diffe-

rens. Denna definition av vad subtraktion innebär är grundläggande, men 

komprimerad, och är inte tänkt att beskriva vad det innebär att utveckla en 

undervisning kring operationen. Eleverna behöver dels utveckla sitt matema-

tiska tänkande genom att kombinera subtraktion med de andra räknesätten 

(Andrews & Sayers, 2014; Larsson, 2010; Sterner, 2015), dels utveckla sina 

kunskaper om tal och tals användning parallellt (Andrews & Sayers, 2014; 

Sterner, 2015) för att skapa en grundläggande aritmetisk kunskap. 

 

I denna studie är det därför viktigt att se subtraktion ur ett matematikdidak-

tiskt perspektiv. Det finns olika situationer som kan lösas med subtraktion 

och olika strategier kan användas för att beräkna subtraktionsuppgifter (Lars-

son, 2011b). Läraren behöver ha mycket goda kunskaper i att upptäcka och 

veta vad som kan orsaka svårigheter hos eleverna i subtraktion för att kunna 

anpassa sin undervisning. Ett verktyg för att identifiera detta är att titta 

på elevernas uträkningsstrategier i subtraktion (McIntosh, 2008). Larsson 

(2011b) redogör för flertalet subtraktionsstrategier som forskare benämner 
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olika, men vi har i denna studie utgått från de benämningar Larsson (2011b) 

använder och som är relevanta i detta arbete.  

2.1.1 Stegvisa beräkningar  

När strategin stegvisa beräkningar används i subtraktionsräkning finns olika 

alternativ vid beräkning. I denna strategi betraktas den första termen i sin hel-

het (Beishuizen, 1993). Ett alternativt räknesätt är att, vid tvåsiffriga tal, tio-

talen tas bort först och sedan entalen, exempelvis 24 – 16 som då räknas; 24 – 

10 = 14, 14 – 6 = 8.  Om eleven har kunskaper om räknesättens samband kan 

det användas för att underlätta vissa uträkningar. Exempelvis vid en subtrakt-

ionsuppgift som 21–17 kan eleven använda addition och räkna upp från 17 

till 21 i stället (McIntosh, 2008). I vissa subtraktionsuppgifter kan alltså både 

addition och subtraktion användas när stegvisa beräkningar utförs (Larsson, 

2011b). 

 

2.1.2 Talsortsvisa beräkningar 

Genom denna strategi delas talet först upp i dess olika talsorter, exempelvis 

tiotal och ental och därefter hanteras dessa var för sig för att till sist kombine-

ras (Beishuizen, 1993; Larsson, 2011b). Exempelvis subtraktionen 26 – 14 

som kan räknas på följande sätt; tiotal för sig 20 – 10 = 10, ental för sig 6 – 4 

= 2, sedan slås tiotal och ental ihop 10 + 2 = 12.  I detta sätt att räkna subtr-

aktion används även addition då det i slutet av uträkningen sker en addition 

mellan tiotal och ental för att få fram differensen (Larsson, 2011b).  

2.1.3 Algoritmberäkning 

Denna typ av strategi innebär att uträkningen som görs sker på samma sätt 

enligt ett visst mönster, dvs genom en algoritm. Dessa uträkningar är effek-

tiva och generella beräkningsmetoder som har samma procedur oavsett de in-

gående talen (Larsson, 2011b). En algoritm kan till exempel utföras genom 

en uppställning där talsorter placeras under varandra och där det sedan genom 

ett visst mönster räknas från höger till vänster med entalen först, vid denna 
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strategi behandlas alla tal som ental vid uträkningen (Larsson, 2011b). Ett an-

nat exempel på en algoritm är talsortsvisa beräkningar om det lärs ut som ett 

bestämt mönster där alla uppgifter oavsett tal behandlas på samma sätt (se ex-

empel under talsortsvisa beräkningar) (Larsson, 2011b).  

2.1.4 Härledda talfakta 

Denna strategi innebär att man använder sig av inlärda talfakta som sedan tidi-

gare finns memorerat i minnet. Grunden för beräkningar är att vetskapen finns 

att vissa termer blir en viss summa som Larsson (2011b) kallar för härledda 

talfakta som är taget från engelskans derived facts eller derived strategies. Till 

exempel om eleven vet att 7+3=10, så vet den att 10–3=7. På så sätt kan eleven 

använda sig av tidigare inlärda talfakta för att lösa en subtraktionsuppgift.  

 

2.1.5 Kompensationsberäkningar  

Denna strategi kännetecknas av att de ingående talen betraktas som helheter 

och man avgör vilken lämplig strategi som ska användas genom att först un-

dersöka termerna (Larsson, 2011b). För att sedan förenkla uträkningen kan 

båda eller enbart en av termerna ändras genom avrundning för att i slutet kom-

penseras (Larsson, 2011b). Till exempel om eleven ska lösa subtraktionsupp-

giften 15 – 6 så kan eleven kompensera sista termen uppåt så subtraktionen 

istället blir 15 – 10 och sedan addera det kompenserade talet; 15 – 10 = 5, 5 + 

4 = 9.  

2.1.6 Sammanfattning subtraktionsstrategier  

För att elever ska kunna avgöra vad de behöver använda för strategi vid olika 

uträkningar är det något som behöver övas och diskuteras så att elever lär sig 

känna igen olika situationer (McIntosh, 2008). Till exempel om en elev ska 

lösa subtraktionsuppgiften 24 – 12, så kan eleven med hjälp av sina kunskaper 

om olika beräkningsstrategier i subtraktion avgöra vilken strategi som lämpar 

sig bäst för att på ett effektivt sätt räkna ut differensen.  
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2.2 Undervisningsmetod 
Vi kommer i denna studie att undersöka hur lärarna talar om vilka undervis-

ningsmetoder de använder i förskoleklass och i årskurs 1 i sin subtraktionsun-

dervisning. All undervisning handlar om ett samspel mellan lärare- elev, elev-

elev och elev-undervisningsmaterial (Kozulin, Gindis, Ageyev & Miller, 

2003). Enligt Vygotskijs teori är vi sociala varelser som genom att integrera 

med omgivningen ökar vårt lärande (Kozulin, Gindis, Ageyev & Miller, 2003; 

Riesbeck, 2008). Marton och Booth (2000) beskriver begreppet undervisnings-

metod som hur läraren presenterar fakta för eleverna samt bemöter frågor och 

funderingar som eleverna har om ämnet. De nämner helklassundervisning, 

grupparbete och individuellt arbete (Marton & Booth, 2000). För att ett lärande 

ska ske i dessa situationer måste det som undervisas om kunna sättas in i ett 

sammanhang för att lärandet ska bli meningsfullt för eleverna (Marton & 

Booth, 2000).  

Det handlar alltså om hur läraren väljer att undervisa för att nå lektionens syfte, 

med andra ord: hur ska eleverna arbeta med exempelvis stegvisa beräkningar 

under lektionen (Marton & Booth, 2000). Det är läraren som planerar och ge-

nomför sin undervisning utifrån den undervisningsmetod som passar elevgrup-

pen och syftet med lektionen bäst (Marton & Booth, 2000). Oftast använder 

sig läraren av flera undervisningsmetoder under samma lektion. Till exempel 

kan lektionen inledas med genomgång av läraren, för att sedan övergå till in-

dividuellt arbete i läroböcker och avslutas med att eleverna spelar spel parvis. 

Helklassundervisning dominerar i de svenska matematikklassrummen och 

med de menas att läraren har genomgångar och leder helklassdiskussioner 

(Engvall, 2013). Denna metod anser Reynolds och Muijs (1999) vara den mest 

effektiva när man arbetar med grundläggande kunskaper i matematik, men det 

förutsätter att både elever och läraren är aktiva. 

Engvall (2013) menar att matematikundervisningen har fler dimensioner än 

bara läroboken som dominerar idag. Hon förespråkar en mer varierad matema-

tikundervisning där eleverna är delaktiga i gemensamma diskussioner och öv-
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ningar (Engvall, 2013). Reynolds och Muijs (1999) skriver att individuellt ar-

bete är en viktig del i undervisningen. Det fungerar bra vid till exempel repe-

tition, men tiden i skolan bör även användas till lärande i samspel med andra 

elever (Reynolds & Muijs, 1999). 

En annan undervisningsmetod är par eller grupparbete där eleverna arbetar till-

sammans med en eller flera klasskamrater för att skapa, diskutera, laborera el-

ler lösa en matematisk uppgift. Denna undervisningsmetod förespråkar många 

forskare (Engvall, 2013; Riesbeck, 2008; McIntosh, 2008).  

En undervisningsmodell som ofta förekommer är EPA-modellen, Enskilt-Par-

Alla (Taflin, 2007). Denna modell fungerar bra för att behandla en uppgift på 

olika sätt för att skapa olika diskussionsforum och möjlighet för eleverna att 

höra varandras tankar på olika sätt, främst inom problemlösning (Taflin, 2007). 

Denna modell kan även användas bakvänt, APE.     

 

2.3 Undervisningsmaterial  
Begreppet undervisningsmaterial används i detta arbete som ett samlingsnamn 

för verktyg som används i undervisningen, det vill säga vilka material som 

lärarna väljer att eleverna ska använda sig av för att få möjlighet att lära sig 

matematik. Nedan följer förtydligande av hur olika undervisningsmaterial de-

finieras i detta arbete.  

Lärobok är ett slags undervisningsmaterial som oftast förekommer i matema-

tikundervisningen (Engvall, 2013). En lärobok består av kapitel som ofta är 

uppdelade efter områden inom matematiken, till exempel talen 1–10, tiotal och 

geometri. Dock finns det stor variation mellan läroböckerna i matematik som 

finns på marknaden vilket framkommit vid diskussioner under utbildningen 

samt med verksamma lärare. Till läroböcker i matematik finns en lärarhand-

ledning och i vissa fall en lärarwebb, även laborativt material följer med vissa 

läroböcker, till exempel Favoritmatematik. Det är ofta stort fokus på läroboken 

och den används nästan uteslutande enskilt av eleverna, i de lägre årskurserna 

finns endast inslag av laborativ matematik utanför läroboken (Pettersson, 
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2008). Dock visade Petterssons avhandling att de lärare som deltog önskade 

mindre fokus på läromedlet samt en ökning av en sammanhållen undervisning 

i klasserna (Pettersson, 2008).  

Laborativ undervisning kan ske med olika slags undervisningsmaterial till ex-

empel spel, plockmaterial som stöd vid problemlösning eller huvudräkning, 

lekar eller matematiska situationer som konkretiseras. Laborativ matematik 

ökar ofta elevernas intresse vilket i sin tur gynnar elevernas lärande och bidrar 

till en positivare och vidare syn på matematik (Rystedt, Trygg, & Nationellt 

centrum för matematikutbildning, 2010).  

Digitala verktyg är idag en stor del i undervisningen, och kan ses som en del i 

laborativt material då iPad/dator används både till matematiska spel, problem-

lösning samt att konkretisera matematiska situationer. Digitala verktyg funge-

rar även väldigt bra vid färdighetsträning (Wallin, 2017). Då kan eleverna fo-

kusera helt på det matematiska utan att lägga energi på det finmotoriska som 

behövs vid till exempel räkna i läroboken (Wallin, 2017). Digitala verktyg är 

även ofta motiverande för eleverna att använda och kan utveckla många mate-

matiska förmågor, framförallt i kombination med en i övrigt rik lärmiljö (Wal-

lin, 2017).  

2.4 Tidigare forskning om undervisning  
Engvall (2013) redogör för forskning som visar att den svenska matematikun-

dervisningen, även på lågstadiet, domineras av helklassundervisning följt av 

att eleverna arbetar på egen hand i en lärobok. Men Engvall (2013) menar att 

matematikklassrummet är så mycket mer än bara ett rum där man räknar ma-

tematik i en bok. Hon beskriver att det ska betraktas med en större betydelse. 

En matematiklektion innefattar kultur, roller, regler samt lärarens och elever-

nas handlande under lektionen (Engvall, 2013).   

Löwing (2002) redogör för ytterligare delar av undervisningen i matematik 

som är viktiga ut ett lärarperspektiv. Löwing (2002) menar att läraren måste 

kunna ta elevernas perspektiv för att kunna reflektera över hur eleverna kan 

tolka innehållet i undervisningen. Läraren behöver veta vilka förkunskaper 
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och erfarenheter eleverna behöver ha för att kunna tillgodose sig undervis-

ningen i matematik. Eleverna kan möta problem i matematiken med att över-

sätta egna informella ord till undervisningens formella ord (Löwing, 2004). 

Läraren behöver därför ha ett fungerande språkbruk i subtraktionsundervis-

ningen, dock inte enbart för att eleverna ska kunna lösa eller förstå ett pro-

blem på ett formellt sätt (Löwing, 2002). Språket i undervisningen behöver 

även fungera för att verklighetsanpassa uppgifterna och konkretisera dem 

(Löwing, 2002). För att konkretiseringen ska lyckas behöver läraren synlig-

göra kopplingen mellan den informella och den formella terminologin som 

används (Löwing, 2004). Formella och informella begrepp och termer i mate-

matiken behöver fungera tillsammans på ett sätt som möjliggör att det som 

skall konkretiseras kan leda till formella kunskaper hos eleverna (Löwing, 

2002).  

 

Den informella matematiken i förskolan och till viss del i förskoleklassen har 

utgångspunkt i idéer hos eleverna, alltså hur eleven vill använda föremålen 

(Kronqvist, 2003). Det finns flera viktiga delar i den informella matematiken 

som innefattar föremål, idéer, samspel, handlingar, språk samt funderingar 

(Kronqvist, 2003). Från denna informella matematik kan eleverna sedan ta 

steget vidare till att göra en förenklad representation av verkligheten genom 

att använda andra föremål (Kronqvist, 2003). Till exempel istället för att an-

vända hundar som uppgiften handlar om, använda sig av klossar för att lösa 

uppgiften. Då kan även en språklig bearbetning av problemet ske som på sikt 

kan övergå till det mer formella lärandet (Kronqvist, 2003). Det är en fördel 

om en lärare som arbetar i årskurs 1 och uppåt ser de underliggande infor-

mella egenskaperna som är grundläggande för den formella matematiken 

(Kronqvist, 2003). Den formella matematiken ökar successivt genom olika 

formler, termer och subtraktionsstrategier för att kunna möta eleven där hen 

befinner sig i sitt lärande (Kronqvist, 2003).  
 

Inom matematikundervisningen menar flera forskare att användningen av la-

borativt material spelar en väsentlig roll i undervisningen, men de menar 
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samtidigt att det inte är en självklarhet att det underlättar lärandet hos alla ele-

ver (Engvall, 2013; McIntosh, 2008; Rystedt m.fl., 2010). Det är därför av 

vikt att läraren har kunskap om hur olika aktiviteter och undervisningsme-

toder tillgodoser elevernas behov (Marton & Booth, 2000). Att hitta den här 

balansen mellan laborativt, digitalt och läroböcker är inte lätt och det krä-

ver goda kunskaper hos läraren vad det gäller att lära ut fungerande uträk-

ningsstrategier på olika sätt.  

 

McIntosh (2008) tar upp några generella ståndpunkter i sin bok och där påpe-

kas det bland annat att elever skapar missuppfattningar och möter motgångar 

i sitt matematiklärande samt att dessa är av olika slag. Vidare påpekar McIn-

tosh (2008) att merparten av yngre elever lär sig bäst genom arbete med kon-

kret material och att de missuppfattningar som uppstår oftast grundar sig på 

otillräcklig undervisning eller bristande erfarenhet. McIntosh (2008) skriver 

även att laborativt material har en mycket viktig roll i den inledande matema-

tikundervisningen för att eleverna sedan ska kunna ta steget vidare mot ett 

abstrakt matematiskt tänkande och ett matematiskt språk.  Detta ställer högre 

krav på att matematikundervisningen ska vara varierad och anpassas efter 

elevgruppens behov (McIntosh, 2008).   

 

Wester (2015) redogör för elevernas perspektiv på laborativt material i mate-

matikundervisningen som stämmer överens med McIntosh (2008). Eleverna i 

Westers (2015) studie menar att det är ett stöd i undervisningen som leder till 

att de lättare kan skapa en förståelse för uppgiften. När eleverna sedan har 

den grundläggande förståelsen behövs inte det laborativa materialet som stöd 

längre, då ses det laborativa materialet som tidskrävande och omständligt när 

effektivare huvudräkning eller uppställning kan användas (Wester, 2015). 

Det här visar att elever som har förståelse för subtraktionsstrategier succes-

sivt övergår till dessa strategier från det laborativa materialet, vilket tyder på 

att det laborativa materialet är en viktig start för att skapa en förståelse för 

subtraktion hos eleverna (Wester, 2015).  
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Reynold och Muijs (1999) skriver i sin rapport om framgångsrik undervis-

ning, vilka metoder som leder till bättre resultat hos eleverna samt vilka me-

toder som i allmänhet fungerar bättre än andra. Till exempel menar de att 

eget arbete i läroböcker bör användas till repetition medan nya kunskaper be-

fästs bäst när man arbetar i par eller grupp (Reynolds & Muijs, 1999). De me-

nar också att helklassundervisning är en effektiv metod vid matematikinlär-

ning, men detta kräver att både läraren och eleverna är aktiva (Reynold & 

Muijs, 1999). Framgångsrika faktorer är återkoppling, tydliga mål, tidshante-

ring och klassrumsorganisation som oftast ger positiva resultat (Nottingham, 

2013; Reynold & Muijs, 1999).  
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

I denna del redogör vi för vilka teoretiska utgångspunkter som har använts vid 

analysen av datainsamlingen samt hur de bidragit till att svara på vårt syfte och 

våra frågeställningar. Hur dessa teoretiska utgångspunkter användes vid kon-

struerandet av datainsamlingsinstrumenten redogörs för under 4.1.1.  

3.1 Taluppfattning 
När det gäller undervisning om subtraktion behöver eleverna få möjlighet att 

upptäcka viktiga aspekter av räknesättet subtraktion. Det handlar om hur det 

hänger samman med andra räknesätt (på den här nivån kopplingen till addition, 

på högre nivåer kopplingen till division), men det handlar också om i vilka 

situationer subtraktion är applicerbart (Larsson, 2011b). Undervisningen be-

höver alltså sikta mot att, genom olika uppgifter och aktiviteter, utveckla ele-

vers taluppfattning, eftersom kunskaper om tal och tals användning (räknesätt, 

strategier) hänger tätt samman när elever ska utveckla sina matematiska för-

mågor (Andrews & Sayers, 2014; Sterner, 2015).  

Andrews och Sayers (2014) har kommit fram till att det finns två aspekter 

gällande taluppfattning. Dessa två aspekter är dels den delen som utvecklas 

hos barn de första åren genom formella instruktioner, dels den delen som in-

nefattar förståelsen för antal och som i sin tur är nödvändig kunskap för att 

fungera i samhället (Andrews & Sayers, 2014). I skolan behöver läraren upp-

muntra eleverna och arbeta med bland annat konkret material, diskussioner 

kring lösningar, olika representationer av siffror samt att metoder för beräk-

ningar och uppskattningar bör varieras (Andrews & Sayers, 2014). Inom 

detta område har Andrews och Sayers (2014) kommit fram till att det finns 

ett antal sammanhängande delar gällande taluppfattning. Delarna innefattar 

bland annat taligenkänning, systematisk räkning, förhållande mellan antal 

och kvantitet, medvetenhet om storleksgrader och jämförelser samt uppskatt-

ning av mängder (Andrews & Sayers, 2014). Ett barn som har denna grund-

kännedom ska kunna utföra enkla operationer samt ha medvetenhet om 

mönster och kunna identifiera saknade tal i operationer. Saknar elever dessa 
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färdigheter medför det ofta matematiska svårigheter i ett senare skede 

(Andrews & Sayers, 2014). Sterner (2015) nämner att ett gemensamt uppdrag 

finns mellan förskola, förskoleklass samt skola för att ge elever goda möjlig-

heter för att utveckla sin taluppfattning. Vidare påpekar Sterner (2015) att 

elevers uppfattningar om hur aritmetiska uppgifter ska lösas samt ineffektiva 

räknestrategier är relaterade till elevers svårigheter med räkning och tal.  

Dessa teoretiska utgångspunkter används för att se hur elevernas tidigare er-

farenheter och kunskaper i taluppfattning spelar en stor roll i elevernas subtr-

aktionsinlärning. Dessa utgångspunkter används som stöd för att undersöka 

hur progressionen i undervisningen av subtraktion kan se ut mellan förskole-

klass och årskurs 1. Genom att se hur undervisningsmaterial, undervisnings-

metoder, begreppsanvändning samt subtraktionsstrategier används i de re-

spektive årskurserna kan progressionen synliggöras.  

3.2 Subtraktionsstrategier och terminologi  
Larsson (2011b) beskriver två grundläggande subtraktionssituationer, minsk-

ning och jämförelse, för att hantera dessa situationer behöver eleven utveckla 

kunskaper om subtraktionsstrategier. Larsson (2011b) redogör för olika sub-

traktionsstrategier (se 2.1) som eleverna möter i sina läroböcker och som de 

behöver behärska för att klara av subtraktionsuppgifter av olika svårighets-

grad. Larsson (2011b) menar att eleverna stöter på svårigheter vid subtrakt-

ionsinlärning då de ofta saknar strategier som fungerar väl. Larsson (2010) 

redovisar i en annan studie vad subtraktion handlar om och hur det används i 

olika litterära verk. Studien visar att det inte finns någon entydig terminologi 

i den ämnesdidaktiska litteraturen som hon analyserat viket gör det svårt för 

lärare att veta vilken terminologi som bör användas i matematikundervis-

ningen (Larsson, 2010). Den varierande terminologin, formella och infor-

mella ord, måste vara knutna till varandra så att det som konkretiseras kan 

leda till formell kunskap (Löwing, 2002). Det som ska konkretiseras måste 

även vara relevant och meningsfullt för eleven samt kommuniceras på ett så-

dant sätt att kunskaperna når fram (Löwing, 2002). Lärarna behöver använda 
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sig av terminologi som fungerar för elevgruppen samt anpassa sitt matema-

tiska språk (Löwing, 2002). Detta för att ge eleverna möjlighet att pröva sina 

erfarenheter och kunskaper mot ny terminologi inom matematiken (Löwing, 

2002). Larsson (2010) tar upp vikten av lärarens uppfattning gällande elevens 

förkunskaper som krävs för en lyckad subtraktionsinlärning, både vad det 

gäller strategier och terminologi.  

 

Denna teoretiska utgångspunkt användes för att kunna undersöka lärarnas 

undervisning av subtraktionsstrategier samt användning av terminologi. Lars-

son (2010; 2011b) och Löwing (2002) användes för att ha underlag till att un-

dersöka hur lärarna berättade om dessa delar i sin undervisning i respektive 

årskurs för att synliggöra skillnader och likheter vad gäller subtraktionsstrate-

gier och användandet av terminologi.  
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4 METOD 

Syftet med denna studie är att undersöka progressionen i undervisningen mel-

lan förskoleklass och årskurs 1 gällande subtraktion. I detta kapitel kommer 

det redogöras för vilka metoder som användes samt analys- och datain-

samlingsmetoder. Vi kommer även redogöra för hur urval och analysprocedur 

gått till samt validitet, reliabilitet och generalisering i studien. Kapitlet avslutas 

med en redogörelse för hur de forskningsetiska principerna har uppfyllts.   

4.1 Val av metod 
I detta avsnitt redogör vi för våra valda metoder intervju och analys av under-
visningsmaterial samt vilka datainsamlingsmetoder som användes.  

4.1.1 Intervju 

Den metod vi i denna studie valde att använda oss av var intervju. Intervju som 

metod lämpar sig när man ska undersöka frågor som rör undervisning och lä-

rande (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007). Det vi ville undersöka med inter-

vjun var vilka undervisningsmetoder, undervisningsmaterial, terminologi samt 

strategier läraren berättar att de använder i sin subtraktionsundervisning samt 

vilka möjligheter dessa ger. Därför passar intervju som metod bra i vår studie. 

Genom följdfrågor kunde vi få mer djupgående svar om tankarna bakom de 

val läraren gör i undervisningen, detta hade inte varit möjligt att undersöka 

genom observation då vi bara hade sett vad läraren gjorde och inte varför. Med 

en enkätundersökning hade vi endast fått övergripande svar utan samma möj-

lighet att få djupgående tankar bakom de didaktiska valen och därför ansåg vi 

att intervju passade bäst.  

I en studie som har ämnesdidaktiska frågor som rör elevernas lärprocesser läm-

par sig intervju som metod (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007), därför valde 

vi att genomföra en kvalitativ studie med intervju som redskap. Genom att vi 

undersökte vilka subtraktionsstrategier, undervisningsmetoder och undervis-

ningsmaterial som läraren berättade att de använde sig av kunde vi jämföra vad 
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lärarna i förskoleklass respektive årskurs 1 såg för möjligheter med dessa. Frå-

gorna i intervjuguiden (se bilaga 1) utformades genom att vi utgick från våra 

teoretiska utgångspunkter. Larsson (2010; 2011b) användes när frågor gäl-

lande subtraktionsstrategier och terminologi formulerades. Vidare användes 

Andrew och Sayers (2014) samt Sterner (2015) vid formuleringen av frågor 

som kunde synliggöra progressionen mellan förskoleklass och årskurs 1. Fler-

talet frågor var utformade utifrån flera teoretiska utgångspunkter.  

Ytterligare en dimension av problemet kan ses genom diskussioner av de pe-

dagogiska valen (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007). De svar vi fick gällande 

vilket undervisningsmaterial som användes och hur, låg som grund för den 

fortsatta metoden analys av undervisningsmaterial.  

4.1.2 Läromedelsanalys   

Vi har även använt oss av analys av undervisningsmaterial som metod i denna 

studie. Denna metod användes för att få svar på vår frågeställning gällande 

vilka undervisningsmaterial som lärare använder samt vilka möjligheter i 

undervisningen dessa ger. En analys av undervisningsmaterial, till exempel 

lärobok och laborativt material kan användas för att undersöka undervisning 

och genom det få reda på hur läraren och elevernas vardagsundervisning ser ut 

(Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007). Vi har analyserat de undervisnings-

material som lärarna berättade att de använde i sin undervisning viket innebär 

läroböcker, laborativt material samt digitala verktyg.  

4.1.3 Datainsamlingsmetoder 

Under de genomförda intervjuerna användes en mobiltelefon för att kunna 

spela in respondenternas svar så att vi under sammanställningen av data kunde 

transkriberas samt gå tillbaka och lyssna igenom intervjuerna om något be-

hövde förtydligas. Under själva intervjun användes en intervjuguide (bilaga 1) 

där respondenternas svar antecknades.  

Insamlingen av data till läromedelsanalysen gjordes på lite olika sätt för olika 

material. Vissa material som användes kunde vi få tillgång till via internet eller 

appar och på så sätt analysera. Den lärobok som användes kunde vi få tillgång 
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till då den fanns på våra arbetsplatser vilket gjorde analysarbetet enklare. 

Dessvärre har vi inte lyckats få tillgång till alla material fullt ut då vissa pro-

gram exempelvis kräver konton. 

4.2 Urval 

Urvalet bestod av behöriga verksamma lärare, som undervisade i matematik i 

förskoleklass eller i årskurs 1. Dessa lärares yrkeserfarenhet varierade från 9 

månader till 46 år. Lärarna arbetade på olika skolor från olika kommuner i 

mellersta Sverige. Genom att skolorna var på olika ställen och av olika storlek 

hoppades vi på att få mer varierad information i datainsamlingen.  

Vi gjorde ett bekvämlighetsurval då vi hade begränsad tid för datainsamling. 

Vi använde därför de etablerade kontakter som vi hade med lärarna på olika 

skolor i närliggande kommuner, vilket gjorde det möjligt för oss att på ett en-

kelt sätt nå fram till lärarna i valda årskurser på dessa skolor. Trots att vi på ett 

enkelt sätt nådde ut till de lärare som var tänka till studien så upptäckte vi att 

det just då på flertalet skolor rådde en ansträngd situation, vilket innebar att det 

var svårare att få deltagare till studien än vi trodde innan vi startade arbetet 

med datainsamlingen. Vi intervjuade totalt 20 lärare, 10 lärare från respektive 

årskurs. Dessa lärare arbetade på 6 olika skolor och i vissa fall intervjuades 

lärare i förskoleklass och i årskurs 1 på samma skola. I 3 fall intervjuades även 

lärare som arbetade i parallella årskurser. Skolorna var fördelade på 4 olika 

kommuner. 

I läromedelsanalysen (bilaga 5) har vi tittat på de olika material som lärare 

uppgett att de använde och som vi lyckades få tillgång till och vi har valt att 

titta på de material som användes mest. Vi kategoriserade materialen lärarna 

använde efter laborativt material, lärobok samt digitala läromedel. Det labora-

tiva materialet bestod av diverse plockmaterial som lärarna använde för att 

konkretisera undervisningen så som leksaker och multilinks. Lärarna använde 

Favoritmatematik och Mitt i prick som lärobok men vi fick enbart tillgång till 

att analysera Favoritmatematik. De digitala läromedel lärarna uppgav att de 

använde kunde vi analysera förutom Qnoddarna. 
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4.2.1 Eventuell beroendeställning  

På två av de skolor där datainsamling skedde var vi som genomförde studien 

verksamma i samma arbetslag som respondenterna. Vi arbetade dock inte i 

samma årskurser och hade därför inget samarbete gällande undervisningen 

som kunde påverka resultatet i studien.  

4.3 Analysprocedur 
I detta avsnitt kommer vi redogöra för hur analysproceduren gått till. Först re-

dogörs hur vi analyserat våra intervjuer och sedan hur vår läromedelsanalys 

gått till. Vi redogör även för hur våra analysscheman är utformade för att ge en 

tydligare bild av vårt analysarbete.  

4.3.1 Analys av intervjuer 

Vi har utgått från Braun och Clarkes (2013) struktur för en tematisk analys där 

mönster och teman går att urskilja i analysprocessen genom att leta efter sam-

manhängande och meningsfulla mönster i vår data som svarade mot våra frå-

geställningar.  

Vi började analysen med att lyssna igenom intervjuerna och transkribera dessa 

i ett sammanställningsdokument där intervjufrågorna stod till vänster och till 

höger skrevs lärarens svar. Detta gjordes för att lätt kunna hitta och jämföra 

svaren på frågorna samt få en överblick över alla intervjuer på en detaljerad 

nivå (Braun & Clarke, 2013). När vi hade utfört detta tittade vi på vårt syfte 

och våra frågeställningar för att kunna plocka ut de delar i intervjuerna som 

svarade mot dessa. Den första delen vi valde var begrepp och där plockade vi 

ut informell och formell terminologi som lärarna använde i sin subtraktionsun-

dervisning. Den andra delen vi valde var subtraktionsstrategier och där skrev 

vi in de strategier lärarna beskrev att de använde sig av, till exempel plocka 

bort och dra ifrån. Den tredje delen handlade om vilka undervisningsmaterial 

lärarna använde och den fjärde och sista delen handlade om vilka undervis-

ningsmetoder lärarna berättade att de använde i sin subtraktionsundervisning. 

Dessa delar fördes in i en tabell (bilaga 4) där alla intervjuer sammanställdes. 

Genom att sammanställa intervjuer kan man jämföra respondenternas svar mot 
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studiens syfte och frågeställningar (Braun & Clarke, 2013). De delar vi hade 

plockat ut från intervjuerna som svarade mot vårt syfte och frågeställningar 

kunde vi dela in i olika teman. Det första temat handlade om hur lärarna be-

skrev hur de organiserade sin undervisning utifrån undervisningsmetoder samt 

undervisningsmaterial. Det andra temat handlade om hur lärarna beskrev var-

för de valde att genomföra sin undervisning på valda sätt. Det sista temat hand-

lade om hur lärarna berättade att de använde sig av begrepp, subtraktionsstra-

tegier och kopplingen mellan addition och subtraktion. Denna översikt var 

uppdelad efter förskoleklass och årskurs 1 för att kunna se likheter och skill-

nader i årskurserna samt mellan årskurserna. Vid en tematisk analys väljer man 

ut de delar ur intervjuerna som är relevanta för analysen för att sedan diskutera 

tolkningar av enskilda utsagor (Braun & Clarke, 2013). Vid analysen av inter-

vjuerna förekom en del interna bortfall. Exempelvis när en lärare berättade om 

vilket laborativt material den läraren använde i additionsundervisningen, då 

har det materialet inte tagits med i läromedelsanalysen då det endast användes 

i addition och inte subtraktion som vår studie var avgränsad till.  

4.3.2 Analys av undervisningsmaterial   

Vid läromedelsanalysen sammanställde vi de material som lärarna berättade 

att de använde i sin subtraktionsundervisning. Vid genomförandet av analysen 

fick vi tillgång till viss del av materialet som lärarna uppgav att de använde. I 

analysen använde vi oss av ett analysschema (bilaga 5) där vi fyllde i vad det 

var för läromedel och vilka subtraktionsstrategier som kunde tränas med de 

olika materialen och terminologi som läromedlet tog upp i form av formella 

och informella ord. I detta schema fylldes det även i om de olika materialen 

kunde användas vid EPA- modellen, om läromedlet hade en digital del samt 

vilken årskurs det användes i. Kategorierna i analysschemat konstruerades ef-

ter våra teoretiska utgångspunkter och våra frågeställningar. Fysiska läromedel 

har vi studerat tillsammans utefter analysschemat (bilaga 5) och därefter fört 

en diskussion om vad läromedlet innehöll. Utifrån vår gemensamma diskuss-

ion fyllde vi i analysschemat efter de kriterier läromedlet uppfyllde. De labo-

rativa materialen markerades med blått i tabellen och de laborativa material 

som användes på ett liknande sätt av lärarna i undervisningen skrevs in på 
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samma rad i analysschemat, till exempel lego och plusplus. Läroböcker mar-

kerades med gult och digitala läromedel markerades med grönt.  

Läroböcker samt de digitala läromedel som vi fick tillgång till analyserade vi 

gemensamt samt diskuterade innan de kriterier läromedlen uppfyllde fördes in 

i analysschemat. Genom att studera lärobokens och apparnas /programmens 

utformning av subtraktionsuppgifter gjordes en jämförelse med Larsson 

(2011b) för att se vilka strategier läromedlen tränade. Även de laborativa 

materialen jämfördes med Larsson (2011b) för att se vilka möjligheter att träna 

olika subtraktionsstrategier dessa gav.   

Genom dessa diskussioner och sammanställningar har vi kunnat se likheter och 

skillnader i årskurserna. Analysprocessen där vi utgick från analysstegen i 

Braun och Clarke (2013) medförde att vi fick en bra överblick hur undervis-

ningen i subtraktion ser ut utifrån vårt syfte och våra frågeställningar.  

4.4 Validitet, reliabilitet och generalisering 

Denna studie hade som syfte att undersöka progressionen i subtraktionsunder-

visningen mellan förskoleklass och årskurs 1. Detta undersökte vi genom in-

tervjuer som utgick från en intervjuguide. Frågorna var pilottestade samt nog-

grant utformade så de svarade mot våra frågeställningar samt var djupgående 

för att få svar på orsaker till valen. Analysproceduren samt diskussioner om 

respondenternas svar gav oss kunskaper om det vi ville undersöka samt ledde 

fram till svar på våra frågeställningar. Genom att välja rätt metoder som verk-

tyg i en datainsamling ökar validiteten i en studie (Dimenäs & Björkdahl Or-

dell, 2007). Vi har valt att öka reliabiliteten i studien genom att vi både hade 

inspelningar under intervjuerna samt intervjufrågor som lästes upp ordagrant 

då vi var två som utförde datainsamlingen. För att skapa en så bra bild av ett 

datamaterial som möjligt kan man transkribera (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 

2007) och vi valde att transkribera vår insamlade data gemensamt. Det hand-

lade om att skapa en så likvärdig tolkning av intervjuerna som möjligt. Ana-

lyserna av de olika undervisningsmaterialen utfördes gemensamt efter ett nog-

grant utformat analysschema (bilaga 5). Detta gjordes för att få en enad be-

dömning av de olika materialen utifrån syftet vilket bidrog till ökad reliabilitet 
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och validitet i studien. Vid osäkerheter gällande bedömning av materialen ana-

lyserade vi först enskilt utifrån vårt analysschema för att sedan gemensamt dis-

kutera utifrån relevant forskning och komma fram till en gemensam tolkning.  

Inom vår studie kan generalisering av vår data göras då vi sett vissa mönster 

som förekommer i skolor där intervjuerna skett. Dock behövs andra metoder 

för att undersöka i vilken utsträckning (vanligt, ovanligt) detta förekommer 

eller vad det beror på. Övergripande generalisering är svår då det är en kvali-

tativ undersökning som ej är så omfattande. För att generalisering skulle vara 

möjligt hade det krävts en kvantitativ studie med betydligt större andel insam-

lade data (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007). 

 

4.5 Forskningsetiska perspektiv  

Informationskravet (bilaga 2) uppfylls genom ett informationsblad om att med-

verkan är frivillig och att den kan avbrytas av deltagaren när helst den önskar. 

Samtyckeskravet uppfylls genom en samtycksblankett (se bilaga 3) som fylls 

i innan intervjun (Vetenskapsrådet, 2002). Uppgifterna från intervjuerna an-

tecknades, avrapporterades och lagrades så att utomstående inte kunde identi-

fiera deltagarna. Detta enligt konfidentialitetskravet som då även uppfyller 

GDPR- lagen (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007). De uppgifter vi samlade 

in användes endast till forskningsändamål och gavs inte ut för kommersiellt 

bruk eller icke-vetenskapliga syften.  
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5 RESULTAT  

I denna del av arbetet kommer resultatet av de genomförda intervjuerna samt 

läromedelsanalysen att presenteras. Resultatet presenteras i de tre teman som 

framkom under analysen och delas upp efter förskoleklass respektive årskurs 

1. Två av dessa teman är hur lärare organiserar sin undervisning, 5.1, och var-

för lärarna gör på de sätt de gör, 5.2. Dessa två teman berör vår frågeställning; 

Vilka möjligheter ser lärare att olika undervisningsmetoder och undervisnings-

material ger? Det sista temat är terminologi, strategier och kopplingen mellan 

addition och subtraktion, 5.3. Detta tema berör vår frågeställning; vilken ter-

minologi och vilka strategier relaterade till subtraktionsinlärning beskriver lä-

rare att de använder i sin undervisning? Vår tredje frågeställning kommer bes-

varas i kapitel 6, sammanfattande resultat.  

Vi har i kommande del i studien valt att benämna lärare i förskoleklass med F 

följt av bokstav, exempelvis Fa, Fb och lärare i årskurs 1 med siffran 1 följt av 

bokstav, exempelvis 1a, 1b.  

5.1 Lärares organisering av sin undervisning  

I förskoleklass förekommer inte reguljära lektioner. Lärarna i förskoleklass be-

rättar att de inleder matematikundervisningen med en samling där de introdu-

cerar olika aktiviteter. Hur samlingen går till är lite olika i de olika klasserna 

och flera av de lärare vi pratat med nämner att de arbetar efter APE. APE är ett 

arbetssätt som innebär att det i klassrummet arbetas utefter en speciell arbets-

gång. Till en början arbetar alla tillsammans, sedan arbetar eleverna i par och 

till sist enskilt. Arbetet i helklass är en central del, som tar större delen av 

undervisningstiden. Individuellt arbete i förskoleklass är endast enstaka pass 

under korta stunder på cirka 10–15 minuter, dock något oftare i de klasser som 

använder lärobok. 

I några av förskoleklasserna (3st) använder sig lärarna oftast av digitala verk-

tyg när de ska inleda en samling, exempelvis en film, material från ett digitalt 
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läromedel, eller en matematiksaga. I de klasser där digitala verktyg inte an-

vänds inleds samlingen med en matematiksaga för att introducera eleverna i en 

matematiksituation, eller att läraren visar en uppgift/aktivitet med laborativt 

material. Analysen visar att det material som används i förskoleklassen till 

största delen är laborativt material. Hur detta används skiljer sig något åt, men 

samtliga intervjuade lärare säger sig använda det mesta som finns till hands i 

klassrummen. Det är då till exempel bilar, legobitar, klossar, multilink, lami-

nerade siffror och symboler samt även eleverna själva. I några av förskoleklas-

serna (3st) använder lärarna läromedlet Favoritmatematik i undervisningen. 

Lärarna berättar att det överlag saknas mycket i boken och att det inte direkt 

finns något om subtraktion. En av lärarna nämner en uppdelningsmaskin i 

boken, det är en rektangel som är avdelad på mitten där små cirklar är på var-

dera sida om delningen och som sedan flyttas åt olika håll beroende på räkne-

sätt. Denna lärare tycker att den är bra men nämner att representationerna i 

läromedlet kan vara otydliga;  

 
Jag kunde önska att om man har en uppdelningsmaskin som det är i 

den boken, att man sen då visade hur ett mattetal ser ut. Om man har 

tre prickar och så ska det bli två mindre, hur skulle det mattetalet då 

se ut. Något sådant skulle vara bra. (Lärare Fe) 

 

Ytterligare en lärare använder sig av lärobok men då används Mitt i prick till 

de elever som behöver lite mer utmaning. Det är därmed inget som används i 

hela klassen. De elever som har denna bok använder den under den fria leken.  

  

I några av förskoleklasserna använder eleverna även digitala verktyg i mate-

matikundervisningen. Det som används är då chromebook eller iPad. Tre av 

de intervjuade lärarna använder iPad och där använder sig samtliga av ett ma-

tematikspel som heter Vektor. Två av lärarna använder sig av chromebook 

och då använder de programmet skolplus. Övriga lärare använder inga digi-

tala verktyg och det beror på lite olika orsaker. Orsakerna är att det ej finns 
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tillgängligt för förskoleklassen, att det precis blivit tillgängligt så de ej hunnit 

börja med det, att det inte fungerar så bra samt att det är krångligt och 

tidskrävande då det inte är lättillgängligt på grund av bokningar och place-

ring.   

 

Undervisningen i årskurs 1 är organiserad på ett annat sätt än i förskoleklassen. 

Samtliga lärare som arbetar i årskurs 1 berättar att de inleder lektionen med 

lärarledd helklassundervisning, ofta i form av en genomgång, som håller på 

mellan 10–30 minuter beroende på vad eleverna ska arbeta med. Efter lärarnas 

genomgångar väljer lärarna att gå vidare på olika sätt. Några fortsätter att ar-

beta i helklass ytterligare en liten stund där de exempelvis arbetar gemensamt 

i läroboken, medan andra väljer att eleverna ska arbeta individuellt direkt i lär-

oboken. Den tid som eleverna arbetar individuellt skiljer sig även åt. Det hand-

lar om pass mellan 15–30 minuter, vilket bland annat hänger samman med 

längden på lektionen samt elevernas koncentrationsförmåga. Åtta av lärarna 

använder Favoritmatematik där eleverna arbetar individuellt, men även dessa 

lärare använder laborativa material i sin undervisning. Det handlar om material 

som följer med läroboken, kapplastavar, korkar, centimo-/multibas-material 

och då tiotal och ental. 

Två av lärarna arbetar utan fast läromedel i årskurs 1 eftersom det är bestämt 

på skolan. I stället för lärobok arbetar eleverna då med arbetsblad av olika 

slag och blandade övriga uppgifter som lärarna letat reda på eller konstruerat 

själva. Lärarna berättar att då de ej har någon lärobok så arbetar de väldigt 

mycket praktiskt med laborativa material i dessa klasser. De använder sig då 

av räkneväskan, numicon och diverse olika ”plockmaterial” så som korkar, 

kapplastavar, eleverna själva med mera.  

 

I årskurs 1 är det inte är så mycket tid avsatt till arbete i par eller grupper. 

Hälften av lärarna berättar att de låter eleverna arbeta i par eller grupp vid en-

staka tillfällen och den andra hälften av lärarna har planerat ungefär 10 minu-
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ters arbete under nästan varje lektion till par- eller grupparbeten. En lärare be-

rättar att hen arbetar mycket efter EPA modellen, men de andra tenderar att 

arbeta mer efter APE som är en omvänd version av EPA, Enskilt-Par-Alla.  

I årskurs 1 är det merparten av lärarna (7st) som använder sig av digitala 

verktyg i sin matematikundervisning. I de klasser där det inte används är an-

ledningen att det inte finns tillgängligt. De lärarna som då använder digitala 

verktyg använder sig av iPad och chromebook. Fem av dessa lärare använder 

sig av iPad och då är det lite olika program som används. Bland annat an-

vänds program/spel som Qnoddarna, King of math, Vektor, Skolplus, Nomp 

samt läromedlets digitala program. I de klasser där chromebook används an-

vänder lärarna program som Skolplus, Nomp, läromedlets program samt Edi-

mia. Hur mycket lärarna använder digitala verktyg ser lite olika ut. Några lä-

rare använder det enbart som extrauppgifter när eleverna är klara och andra 

använder det mer kontinuerligt i undervisningen och då 4 dagar i veckan.  

 

5.2 Varför är det på detta sätt?  
Samtliga lärare i förskoleklass berättade att de har en gemensam samling där 

de går igenom vad som ska göras under lektionen. Det innebär att de arbetar 

mycket i helklass. Anledningen till att de använder sig av en stor del helklass-

undervisning är för att eleverna har svårt att arbeta självständigt vid en så pass 

ung ålder. Lärarna berättar att de i helklassarbete lättare kan anpassa matema-

tikuppgifterna efter elevernas dagsform och intresse. 

Vi har alltid en samling innan och då kan jag känna att jag kan läsa av 

barnen på samlingen så jag vet hur jag eventuellt behöver ändra pla-

neringen beroende på dagsform. (Lärare Ff) 

 

Samlingarna ger möjligheter att kunna föra diskussioner där eleverna får höra 

många olika tankar om samma uppgift. Arbete i par eller grupp sker oftast i 

samband med helklassundervisning och används bland annat till att öva på de 

uppgifter som visats i helklass, samt för att variera undervisningen så att ele-
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verna orkar arbeta längre med det matematikinnehåll som är i fokus. Det en-

skilda arbetet som sker är under en kort tid under arbetspassen eftersom ele-

verna har svårt att arbeta självständigt under en längre tid.  

Hur lärare i förskoleklass arbetar skiljer sig åt något beroende på vad läraren 

har för utbildning, till exempel om förskolläraren tidigare varit gymnasielärare 

och/eller även har behörighet i mellanstadiet. Lärare med ytterligare någon ut-

bildning än enbart förskollärarutbildning väljer att genomföra sin undervisning 

på ett sätt som mer liknar årskurs 1 undervisning.  

 

Jag kommer in på det vi ska arbeta med och pratar om innebör-

den, det är viktigt att eleverna får sätta ord på sin kunskap. Jag använ-

der konkreta exempel där eleverna involveras. Vi går igenom uppgif-

terna som ska göras så alla vet och sedan får de arbeta enskilt i matte-

boken. (Lärare fe)    

 

Det är då mer arbete vid bänk/bord och något mindre lek i matematikundervis-

ningen jämfört med undervisningen som lärare med enbart förskollärarutbild-

ning väljer.  

Vi har först en samling i helklass och någon lek så att vi leker in 

undervisningen. Sedan får eleverna jobba i arbetsgrupper där de arbe-

tar med lite olika uppgifter. (Lärare Fd)  
 
 

I årskurs 1 berättar lärarna att de genom en gemensam genomgång i klassen 

introducerar dagens uppgifter samt löser matematiska uppgifter tillsammans 

med eleverna för att förbereda eleverna inför det kommande arbetet.  

Jag vill ha en första gemensam genomgång så jag får alla med på vad 

det är vi ska göra. Så de får en förförståelse, ett första steg. Och då vill 

jag gärna se att alla är med på banan. (Lärare 1f)  

Fördelarna som flera av de intervjuade lärarna ser vid elevernas enskilda arbete 

är att de får möjligheten att se deras individuella kunskaper för att kunna be-

döma eleverna. 
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För att det blir en bra variation tycker jag, och sen får jag lite koll på 

vad var och en kan, och vad var och en behöver träna på. (Lärare 1c) 

Samtliga 8 lärare i årskurs 1 som använder lärobok använder sig av Favorit-

matematik. Lärarna uppger att denna bok är förvald av skolan eller kommunen 

så det är ingen bok de själva har valt. Det är ingen av dessa lärare som uppger 

att de saknar något i subtraktion, dock nämner flera lärare att det är en mastig 

och något stressande bok som går väldigt fort fram samt att det är mycket in-

nehåll i boken som ska hinnas med. Det gör, enligt dessa 8 lärare, att de därför 

inte följer den helt enligt lärarhandledningen. Flertalet lärare nämner även att 

det är en bra bok på så vis att väldigt mycket finns ”färdigt” vilket gör att det 

sparar tid vid planering av matematiklektionerna. 6 av dessa lärare använder 

sig även av en stor del laborativa material och samtliga anser att eleverna lär 

sig väldigt bra när de får arbeta på detta sätt. ”De behöver få ta på matematiken 

för att öka förståelsen” som lärare 1j nämnde. Två av dessa åtta lärare anser att 

arbete med laborativt material är tidskrävande och utifrån resultatet kan vi se 

att dessa två lärare använder detta arbetssätt, men i mindre utsträckning än öv-

riga lärare. Lärare 1b tillade under intervjun att det är ”tidskrävande med övrigt 

material” så hen följer merparten av tiden läroboken samt endast det laborativa 

material som följer med läroboken. Den andra läraren berättade att hen; 

Jag utgår nästan uteslutande efter matteboken. Finns inte tid till att fixa 

laborativa lektioner som ensam lärare med 27 elever. Hade önskat mer 

laborativt men inte genomförbart i dagsläget tyvärr. (Lärare 1b)  

Av dessa tio intervjuade personer är det två som inte använder sig av någon 

lärobok i årskurs 1. Dessa lärare uppger att det ej är de själva som valt att ar-

beta ”boklöst” utan att det var bestämt på skolan då de började arbeta där. På 

frågan varför man på skolan valt att ej använda en lärobok i årskurs 1 fick vi 

svaret från ena läraren att;  

Man har en tanke runt att man blir så styrd av en lärobok och att det 

är barnens kunskapsutveckling som ska styra och inte läroboken. (Lä-

rare 1f)   

Enligt båda dessa lärare så är detta arbetssätt väldigt tidskrävande när det ej 

finns något färdigt material.  
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Det är inte så mycket arbeten i par eller grupper vilket enligt lärarna bland 

annat beror på att det lätt blir stökigt, de tappar fokus och det blir ofta en hög 

ljudnivå i klassrummet. Men de nämner även fördelar med att arbeta på detta 

sätt. Eleverna lär sig genom par/grupparbeten att kommunicera matematik och 

de får möjligheten att utveckla sitt matematiska resonemang i samspel med 

andra elever.  

5.3 Terminologi, strategier och kopplingen mellan addit-

ion och subtraktion 

När vi frågade om vilka begrepp som lärarna i förskoleklassen använde 

nämnde samtliga att de använder sig av både formell och informell terminologi 

i subtraktionsundervisningen. Att lärarna till en början använder det informella 

ordet minus som eleverna oftast har stött på innan, för att sedan mer och mer 

övergå till det formella ordet subtraktion är alla förskolelärare överens om. Det 

är även vanligt att lärarna i förskoleklass pratar om att det ”dras ifrån” eller att 

de ”tar bort” när de räknar subtraktion med eleverna. De flesta lärarna berättar 

även att om en elev säger minus, så bekräftar läraren elevens svar genom att 

säga ”ja, alltså subtraktion” för att eleverna ska få en förståelse för att de orden 

innebär samma sak. Majoriteten av lärarna i förskoleklassen berättar även att 

de formella orden är viktiga att använda för att eleverna ska få en förförståelse 

för kommande matematikundervisning, men att eleverna kan orden utantill är 

inte betydande. 

När vi frågar om subtraktionsstrategier får vi inte några svar på rena strategier 

så som, talsortsvisa beräkningar eller stegvisa beräkningar. Flera lärare (7st) 

berättar att de använder ta- eller plocka bort när de undervisar om subtraktion. 

Tre av lärarna uppger att de inte undervisar i subtraktion i förskoleklass, utan 

endast om det dyker upp situationer som eleverna ska lösa där subtraktion kan 

tillämpas. Det kan exempelvis vara en situation där eleverna vid samlingen 

räknar hur många av eleverna som är sjuka och därefter ska räkna ut hur många 

elever det då är i klassen den dagen. Majoriteten berättar även att de använder 



Matematikundervisning i förskoleklass och årskurs 1               Andersson och Unosson  

30 

 

talraden i subtraktionsundervisningen där de skuttar/hoppar bakåt, och en lä-

rare nämner fördelar med talraden vid subtraktion.  

Vi använder oss av talraden och skuttar bakåt det antal som ska tas bort. 

Fördelarna med talraden är att eleverna är bekanta med den sedan in-

nan, den är konkret och lätt att följa med på när man kan se subtrakt-

ionen i ett sammanhang som man känner igen sedan tidigare. (Lärare 

Fa) 

Att använda sig av talraden och ”plocka bort” ingår i subtraktionsstrategin 

stegvisa beräkningar som utifrån vårt resultat är det den strategin som används 

i de förskoleklasser där vi genomfört intervjuer.  

 

Lärarna i årskurs 1 berättar att de både använder formell och informell termi-

nologi i kombination med varandra, dock så försöker de använda så mycket 

formellt som möjligt efterhand. Anledningarna är att lärarna anpassar språket 

efter vilket material de arbetar med då elever kan ha svårt att förstå innebörden 

av det formella ordet utan ett förtydligande samt att elever med svenska som 

andraspråk har ett begränsat ordförråd och svårt för nya och långa ord.  Endast 

en av lärarna nämner att hen enbart använder sig av formella ord och anled-

ningen till det är att läraren tycker det är mycket viktigt för eleverna att lära sig 

de formella orden så tidigt som möjligt för kommande matematikundervisning. 

Läraren förklarar det såhär i intervjun;  

Jag använder endast formella begrepp hela tiden, rättar eleverna och 

förklarar hur deras begrepp hänger ihop med det formella begreppet. 

Av erfarenhet vet jag att det hjälper eleverna i sin framtida matematik. 

(Lärare 1b) 

 

Vad gäller subtraktionsstrategier använder samtliga lärare sig av talraden där 

de skuttar/hoppar bakåt när de undervisar i subtraktion samt ta/plocka bort och 

även att de visar på skillnaden mellan talen. Ett fåtal lärare uppger även att de 

använder talkompisar vid subtraktionsberäkning samt att eleverna stryker över 

det antal som ska tas bort, det vill säga om det exempelvis är bilder på ett visst 
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antal i en subtraktionsuppgift så stryker eleverna över det antalet som ska sub-

traheras. En lärare berättar om sin introduktion av subtraktion för eleverna.  

Jag introducerar eleverna för subtraktion med en övning med russin. 

Alla elever får till exempel 10 russin framför sig och så ber jag dem att 

äta upp ett, sen frågar jag hur många de har kvar. Jag skriver samtidigt 

talen på tavlan och förklarar att ni hade 10 russin, sen åt ni upp ett-

alltså minus 1, och nu har ni 9 russin kvar- alltså = 9. Sen gör vi så ett 

par gånger för att eleverna ska få pröva flera gånger. (Lärare 1a)  

Denna lärare förklarar att den här övningen hjälper eleverna att få bort, den 

ofta förutfattade meningen, att subtraktion är något svårt.  

Lärare 1d berättar att hen anser att det även är “jätteviktigt att påvisa på att det 

är en skillnad och inte att något försvinner” i en subtraktionsuppgift.   

Utifrån våra intervjuer kan vi se att lärarna i årskurs 1 använder sig av talraden 

och ”plocka bort” samt talkompisar i sin subtraktionsundervisning som ingår i 

subtraktionsstrategierna stegvisa beräkningar samt talsortsvisa beräkningar.  

 

5.4 Sammanfattande resultat av läromedelsanalys 
Resultatet från den läromedelsanalys (bilaga 4) som gjordes utifrån vad re-

spondenterna uppgav att de använde för material i sin subtraktionsundervis-

ning visade att lärarna i förskoleklass använder mycket laborativt material. De 

använder det mesta som går att plocka med som finns tillgängligt så som bilar, 

legobitar, klossar, multilink, laminerade siffror och symboler samt även ele-

verna själva. De laborativa materialen som används i förskoleklass saknar lä-

rarhandledning så det finns inget färdigt förslag på arbetssätt inom subtraktion 

att tillgå. De material som används tränar strategin stegvisa beräkningar och 

möjlighet finns även att träna talsortsvisa- och kompensationsberäkningar med 

dessa olika material. Med de laborativa materialen kan både formell och infor-

mell terminologi tränas och då muntligt. I årskurs 1 kan vi se att det inte är en 

lika stor blandning av laborativa material som används och att det används mer 

”bestämda” material. Det som används i årskurs 1 är material som följer med 
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läroboken, kapplastavar, korkar, centimo-/multibas-material och då tiotal och 

ental, räkneväskan och numicon. Till lärobokens laborativa material, räkneväs-

kan och numicon finns lärarhandledning att tillgå men ej till övriga laborativa 

material. Även med de laborativa material som används i årskurs 1 kan både 

informella och formella ord inom subtraktion tränas muntligt vid arbetet med 

de olika materialen.  

I vår studie var den mest förekommande läroboken Favoritmatematik. Till 

boken finns tillhörande lärarhandledning och strukturen i Favoritmatematik 

bygger vidare på tidigare kapitel och ökar svårighetsgraden successivt i kom-

bination med repetition från tidigare kapitel. Det förekommer även diagnoser 

för varje kapitel. Denna lärobok ger möjlighet till att arbeta både enskilt, 

par/grupp och i helkass då även hörförståelseuppgifter och spel fanns i lärobo-

ken. Dock saknas subtraktion i boken för förskoleklass.  I Favoritmatematik 

för årskurs 1 förekommer både informell samt formell terminologi inom sub-

traktion i elevernas lärobok. De formella ord som används är term, differens, 

subtrahera och subtraktion. Det informella ordet som används och förekommer 

i enstaka fall är ordet minus. I läroboken Favoritmatematik 1A används ordet 

subtrahera och i läroboken Favoritmatematik 1B används även det formella 

ordet term vid subtraktionsberäkning.  

 

I både årskurs 1 och förskoleklass användes digitala program. Spelet Vector 

och skolplus användes av båda årskurserna. I spelet Vector används talraden 

vid subtraktion och därmed subtraktionsstrategin stegvisa beräkningar. Dock 

används ingen terminologi alls i spelet. I årskurs 1 användes även Qnoddarna, 

Nomp och elevspel. Elevspel är en websida med olika spel och där finns möj-

lighet att träna samtliga subtraktionsstrategier som tas upp i denna studie. 

Nomp är ett spel som använder formella ord till viss del, dock används mest 

informella ord i subtraktionsuppgifterna som ska lösas. Uppgifterna (de vi 

kommit åt att analysera) som ska lösas är i huvudsak huvudräkningsuppgifter 

och den strategin som eleverna då använder är härledda talfakta då de använder 
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inlärda talfakta för att lösa subtraktionsuppgifterna. Qnoddarna är ett lärome-

del som är framtaget enligt grundskolans läroplan (Skolverket, 2018) och till 

detta läromedel finns en lärarhandledning. Dock kräver programmet lärarlicens 

så detta läromedel har vi ej kunnat analysera hur det behandlar subtraktion.  
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6 SAMMANFATTANDE RESULTAT  

I förskoleklass är helklassundervisning samt arbete med laborativt material 

de undervisningsmetoder som är dominerande. I årskurs 1 däremot så är hel-

klassundervisningen ett förberedande arbete inför elevens individuella arbete.  

I årskurs 1 kan vi utifrån resultatet se ett ökat användande av läroböcker till 

eleverna jämfört med förskoleklass. Läroboken har en stor del i undervis-

ningen och det individuella arbetet ökar jämfört med förskoleklass, dock är 

användandet av laborativt material stort även i årskurs 1 men används mer in-

dividuellt än i förskoleklass.  

 

Både lärarna i förskoleklass samt i årskurs 1 använder sig av både formell 

och informell terminologi inom subtraktion.  Lärarna i förskoleklass använ-

der merparten informella ord men även formella ord för att skapa förförstå-

else hos eleverna.  Lärarna i årskurs 1 använder sig av både informell samt 

formell terminologi men de använder merparten formella ord. Resultatet visar 

att lärarna i årskurs 1 använder de formella orden i högre utsträckning än lä-

rarna i förskoleklass.  

 

Resultatet visar att lärarna i förskoleklass främst använder ”tar bort” eller 

”plockar bort” när de undervisar eleverna. Det innebär att beräkningsstrategin 

stegvisa beräkningar förbereds. Däremot tar inte förskoleklasslärarna upp 

”jämföra” eller ”skillnad” vilket innebär att beräkningsstrategier som stegvisa 

beräkningar och talsortsvisa beräkningar får vänta till senare i skolan. Resul-

tatet visar att lärarna i årskurs 1 använder sig av strategierna stegvisa beräk-

ningar samt talsortsvisa beräkningar.   

 

Utifrån resultatet i datainsamlingen kan vi se en progression i undervisningen 

gällande subtraktion. Det finns en del likheter i matematikundervisningen 

mellan förskoleklass och årskurs 1 men det finns även en del skillnader. Vad 

vi kan se utifrån insamlade data så blandar förskoleklassen informellt och 
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formellt lärande i matematik vilket gör att det förbereder eleverna för den 

kommande mer formella matematikundervisningen i årskurs 1.   
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7 DISKUSSION 

I denna del av arbetet kommer vi diskutera våra frågeställningar utifrån resul-

tat, tidigare presenterad bakgrund och våra teoretiska utgångspunkter. Syftet 

med studien var att undersöka progressionen i matematikundervisningen mel-

lan förskoleklass och årskurs 1 vad gäller subtraktion. Första frågeställningen 

var vilka möjligheter lärarna ser att olika undervisningsmetoder och under-

visningsmaterial ger, detta diskuteras i avsnitt 7.1. Andra frågeställningen var 

vilken terminologi och vilka strategier relaterade till subtraktionsinlärning lä-

rarna beskriver att de använder i sin undervisning, detta diskuteras i avsnitt 

7.2. Den sista var vilka likheter/skillnader framkommer i subtraktionsunder-

visningen i de olika årskurserna, som i sin tur diskuteras i avsnitt 7.3. En me-

toddiskussion samt förslag på fortsatt forskning avslutar kapitlet.  

  

7.1 Lärares organisering av undervisning 
I vår studie har vi sett både likheter och skillnader i undervisningen av subtr-

aktion i förskoleklass och i årskurs 1. De skillnader som framkom mellan års-

kurserna var när lärarna berättade om sina undervisningsmetoder och under-

visningsmaterial. På ett generellt plan visar resultatet att undervisningen i 

subtraktion i förskoleklass domineras av helklassövningar med laborativt 

material, medan årskurs 1 består av genomgång i helklass följt av individuellt 

arbete i läroboken. Det innebär att det finns en progression vad gäller krav på 

självständigt arbete hos eleven. Från enstaka tillfällen av individuellt arbete 

till stor del av varje lektion. Ett skäl till detta verkar vara att användningen av 

läromedlet ökar i årskurs 1. Engvall (2013), som gjort sina studier på lågsta-

diet visar att när läromedlet dominerar undervisningen kommer även eleverna 

att oftare arbeta individuellt. Men matematikundervisningen kan ses som 

mycket mer skriver Engvall (2013), den bör ses som en lektion som inbegri-

per kultur, roller, regler och lärarens och elevernas handlande. Denna mer 

övergripande och varierande typ av syn på matematikundervisningen ser vi 

betydligt mer av i förskoleklass där laborativt arbete, helklassövningar och 
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lek dominerar. Detta kan vi se en brist av i årskurs 1 matematikundervisning 

då fokus ligger till störst del på lärobok och individuellt arbete.  

 

Den varierade undervisningen som vi ser mer av i förskoleklassen föresprå-

kar Reynolds och Muijs (1999).  De menar att eget arbete i läroböcker, som 

dominerar i årskurs 1, bör användas till repetition medan nya kunskaper be-

fästs bäst när man arbetar i par eller grupp. Att arbeta i par eller grupp, som 

sker mest i förskoleklass jämfört med årskurs 1, förespråkar många forskare 

(Engvall, 2013; Riesbeck, 2008; McIntosh, 2008). Människan är en social va-

relser som genom att integrera med omgivningen ökar sitt lärande (Kozulin 

m.fl., 2003). Det är många överens om, främst genom Vygotskijs sociokultu-

rella teori (Kozulin m.fl., 2003; Riesbeck, 2008). Detta är något som sker vid 

varje matematikpass i förskoleklass. Om undervisningen är varierad så ele-

verna får träna på sina förmågor på olika sätt i olika sammanhang, vilket ges 

mest utrymme till i förskoleklassen, ökar elevernas förmåga till att kunna ge-

neralisera enligt flera forskare (Andrews & Sayers, 2014; Marton & Booth, 

2000). 

 

Vi nämnde tidigare att förskoleklassen arbetar mycket i helklass. Denna me-

tod anser Reynolds och Muijs (1999) vara den mest effektiva när undervis-

ningen behandlar grundläggande kunskaper i matematik, men det förutsätter 

att både elever och läraren är aktiva. Detta skulle alltså kunna vara en nackdel 

om eleverna inte förstår helklassundervisningen och då inte deltar aktivt.  

Om eleverna dessutom arbetar individuellt väldigt sällan skulle det kunna 

försvåra lärarens bedömning och dokumentation av elevens kunskaper och 

framsteg. Här har lärarna i årskurs 1 en fördel i att den individuella bedöm-

ningen kan ske både under aktivt deltagande vid genomgång i helklass och 

elevens arbete i läroboken (Larsson, 2011b). Eftersom alla elever inte alltid 

deltar aktivt under helklassundervisning kan ändå bedömning av elevens kun-

skaper och framsteg ske (Larsson, 2011b). Men man kan även se det som att 

läraren i förskoleklass får omedelbar återkoppling under samlingen om en 

elev inte är aktiv, här kan läraren göra en direkt insats för att fånga upp och 
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hjälpa eleven där hen befinner sig (Nottingham, 2013). Men om en elev i års-

kurs 1 har svårigheter kan det dröja innan läraren kan genomföra en insats då 

det inte framkommer förrän senare då läroboken rättas. Visserligen har lära-

ren då en bedömning på var eleven befinner sig (Larsson, 2011b) men ele-

vens framsteg kan hindras av att en insats i form av förtydligande eller stött-

ning dröjer.   

 

Ovan kan vi se att en kombination av de dominerande undervisningsme-

toderna och materialen i förskoleklass och i årskurs 1 skulle kunna vara för-

delaktig för elevernas lärande. Att öka det individuella arbetet i förskoleklass 

och minska i årskurs 1 samt öka par och grupparbete i årskurs 1 skulle kunna 

bidra till mer varierad undervisning. Detta i sin tur kan leda till elever som 

kan generalisera sina matematikkunskaper i högre utsträckning samt en mer 

jämn övergång mellan årskurserna (Kronqvist, 2003). Om den informella ma-

tematiken (till exempel lekar som tränar klassificering) i förskoleklass tar ett 

steg närmare den formella matematiken som kommer successivt i årskurs 1 

kan man förbereda eleverna så att övergången mellan dessa årskurser blir så 

bra som möjligt (Andrews & Sayers, 2014; Sterner, 2015; Kronqvist, 2003). 

Samma gäller för årskurs 1 att möta det informella lärandet och fånga upp 

elevernas kunskaper där de befinner sig i lärandet (Andrews & Sayers, 2014; 

Sterner, 2015; Kronqvist, 2003). 

7.2 Terminologi och subtraktionsstrategier 
Terminologin i subtraktion var lärarna i förskoleklass och i årskurs 1 rörande 

överens om. Eleverna ska introduceras för formella ord tidigt och i samband 

med informella ord för att förberedas inför kommande matematikundervis-

ning samt utveckla elevernas begreppsförståelse. Detta stödjs av Pettersson 

(2008) som menar att det informella lärandet i matematik har en viktig grund 

för den kommande formella matematiken.  Lärarna behöver vara medvetna 

om detta för att bygga vidare från den informella till den formella matemati-

ken (Pettersson, 2008), vilket de intervjuade lärarna var. Även Löwing 

(2002) menar att läraren behöver ha ett fungerande språkbruk i subtraktion, 
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framförallt för att kunna verklighetsanpassa uppgifterna och konkretisera 

dem så att eleverna kan tillgodo se sig de formella kunskaperna. Vi ser en ge-

mensam bild mellan lärarna i förskoleklass och i årskurs 1 av vad eleverna 

ska känna till för terminologi vilket är i linje med Larsson (2011b) som me-

nar att en gemensam terminologi är fördelaktig för elevernas subtraktionsun-

dervisning. Men när det kommer till i vilken utsträckning eleverna ska ha ar-

betat med subtraktion i förskoleklassen skiljer sig undervisningen. 3 av 10 lä-

rare i förskoleklass uppger att de inte arbetar med subtraktion i förskoleklass 

mer än om de behöver lösa en situation som uppkommit. Med andra ord kan 

vi se att det finns stora skillnader i elevernas förkunskaper om subtraktion när 

de kommer till årskurs 1. En faktor som påverkar elevernas lärande är elever-

nas förkunskaper. Detta gör att läraren måste identifiera dessa kunskaper och 

utgå från det i sin undervisning (Löwing, 2002). Larsson (2010) är enig med 

Löwing (2002) om betydelsen av lärarens kunskaper gällande elevens för-

kunskaper, som krävs för en lyckad subtraktionsinlärning. Detta gör att den 

fortsatta undervisningen i årskurs 1 av subtraktion blir påverkad av vilka sub-

traktionskunskaper eleverna har med sig från förskoleklass. Även här är Pet-

tersson (2008) enig med Larsson (2010) och Löwing (2002). Informell subtr-

aktion i förskoleklass är viktig för kommande årskurser, då den informella 

matematikundervisningen drastiskt avtar efter förskoleklass. Detta visade 

våra intervjuer då det laborativa arbetet i subtraktion avtog i årskurs 1 i jäm-

förelse med förskoleklassen.    

 

När lärarna i studien, både förskoleklasslärare samt lärare i årskurs 1, berät-

tade om vilka subtraktionsstrategier som användes så uppgav majoriteten 

”plocka/ ta bort”, och ”skutt bakåt/uppåt på talraden” för att jämföra talen. 

Här ser vi en ”lucka” i lärarnas subtraktionsundervisning då endast en lärare 

betonade att det är viktigt att inget försvinner i subtraktion, det blir en diffe-

rens. Detta stödjer Larsson (2010) och Löwing (2002), eleverna behöver 

grundläggande taluppfattning för att kunna förstå subtraktion. För att kunna 

använda sig av olika subtraktionsstrategier på ett fungerande sätt behöver ele-

verna ha en korrekt bild av vad som händer med talen när man subtraherar 

(Larsson, 2010; Löwing, 2002). Läraren behöver ha ett korrekt språkbruk 
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som kan anpassas efter subtraktionsuppgiften så att eleverna kan relatera till 

den (Löwing, 2002). Vad som händer i en subtraktion måste framgå, differen-

sen och jämförelsen (Löwing, 2002). Detta framkom inte tydligt i våra inter-

vjuer. Läraren som berättade om introduktionen med russin i sin subtrakt-

ionsundervisning menade att detta skapade en lustfylld start på ett område 

som elever ibland tycker är svårt. Men är det en bra introduktion då russinen 

faktiskt försvinner när man äter upp dem? Här behöver läraren vara medveten 

om vilka tankar om subtraktion som undervisningssekvensen ger. I den här 

övningen kan eleverna se minskning men inte skillnad/jämförelse. Detta kan 

bidra till att eleverna skapar missuppfattningar om att det försvinner något i 

en subtraktion, vilket i sin tur kan leda till att eleverna inte får fungerande 

subtraktionsstrategier (Larsson, 2011b).  

 

7.3 Likheter och skillnader i subtraktionsundervisningen 
mellan förskoleklass och årskurs 1.  

I vår studie har vi sett både likheter och skillnader i undervisningen av subtr-

aktion i förskoleklass och i årskurs 1. Likheter vid användandet av termino-

logi och subtraktionsstrategier och olikheter vid undervisningsmetod och 

undervisningsmaterial vilket vi har tagit upp tidigare i diskussionen. 

McIntosh (2008) menar att elever möter motgångar och skapar missuppfatt-

ningar i sitt matematiklärande. Han menar även att de missuppfattningar som 

uppstår oftast grundar sig på otillräcklig undervisning eller bristande erfaren-

het (McIntosh, 2008). Här har lärarna i förskoleklass en viktig roll i att förbe-

reda eleverna för den kommande subtraktionsundervisningen i årskurs 1, men 

alla förskollärare arbetade inte med subtraktion i förskoleklass. Han skriver 

även att laborativt material har en mycket viktig roll i den inledande matema-

tikundervisningen (McIntosh, 2008). Det är viktigt för att eleverna sedan ska 

kunna ta steget vidare mot ett abstrakt matematiskt tänkande och med ett ma-

tematiskt språk (McIntosh, 2008). Även Larsson (2010) menar att eleverna 

stöter på svårigheter i subtraktion och att dessa ofta grundar sig i att eleverna 

saknar fungerande subtraktionsstrategier. Detta pekar på att förskoleklassens 
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mer laborativa undervisning i subtraktion har en viktig roll i den inledande 

matematiken, för att sedan kunna ta steget vidare mot en mer abstrakt under-

visning och fungerande subtraktionsstrategier som oftast används i årskurs 1 

(Andrews & Sayers, 2014; Sterner, 2015). Även detta går i linje med vad Pet-

tersson (2008) skriver om det informella och det formella lärandet i matema-

tik som vi redogjort för ovan. Här kan vi se utifrån vårt resultat att förbätt-

ringar i form av en mer samstämd och kombinerad undervisning i subtraktion 

i båda årskurserna skulle kunna bidra till elevernas subtraktionskunskaper.  

7.4 Metoddiskussion  
Våra val av metoder har varit framgångsrika i förhållande till vårt syfte och 

våra frågeställningar då vi har kunnat besvara dessa på ett tillfredställande 

sätt genom att lärarna berättade om sin undervisning. Däremot kunde vi inte 

undersöka om lärarna faktiskt genomförde den typ av subtraktionsundervis-

ning som de berättade om i intervjuerna, men det var inte heller vårt syfte 

med undersökningen. Det finns en risk vid intervjuer att läraren formulerar 

sina svar efter vad som anses vara ”rätt svar” (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 

2007). En del av lärarnas svar i våra intervjuer kan ha formulerats efter detta 

trots instruktioner innan intervjun att svaren ej skulle värderas. Detta hade 

man kunnat undersöka närmare om man hade haft möjlighet att utföra obser-

vation som datainsamlingsmetod i kombination med de redan genomförda 

metoderna. Det hade vi dock inte möjlighet till då vår tid var begränsad. Där-

för avgränsade vi syftet och frågeställningar till hur läraren berättade om sin 

undervisning i subtraktion. Vi utformade intervjuguiden och läromedelsana-

lysen efter vårt syfte och våra frågeställningar. Vi använde oss även av Lars-

sons (2010; 2011b) avhandlingar och de teoretiska utgångspunkterna för att 

säkerställa relevansen på frågorna i intervjun samt vilka delar som undersök-

tes i läromedelsanalysen. Vi valde tidigare forskning som behandlar olika 

undervisningsmetoder och material samt terminologi och operationer i subtr-

aktion. Vi har även valt forskning som handlar om taluppfattning för att få en 

bakgrund till vilka förmågor som är grundläggande i elevernas matematiska 
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kunskaper. Det var svårt att hitta tidigare forskning som handlade om subtr-

aktion för de yngre eleverna samt forskning som inte var inriktad mot svårig-

heter som elever kan stöta på inom subtraktion. Vi hade önskat mer forskning 

om hur den inledande subtraktionsundervisning kan utföras samt vilka grund-

läggande matematiska kunskaper som eleverna behöver för att kunna tillgo-

dose sig subtraktionsundervisningen.  

 

7.5 Förslag på vidare forskning  
I vår studie undersökte vi hur lärare berättade om vilka undervisningsmetoder 

och undervisningsmaterial som används. Även vad för terminologi och subtr-

aktionsstrategier som används i subtraktionsundervisningen i förskoleklass 

och i årskurs 1. Utifrån vårt resultat kan vi se flera delar som skulle vara av 

intresse att undersöka vidare. Dels hur lärare i praktiken faktiskt genomför sin 

planering och subtraktionsundervisning, dels vad som påverkar lärarens väg 

från tanke om undervisning till genomförande?  

Vi ser även att det skulle vara av intresse att undersöka vad eleverna faktiskt 

lär sig under subtraktionsundervisningen. Vilka undervisningsmaterial och 

undervisningsmetoder är mest effektiva samt vilka subtraktionsstrategier ele-

verna använder sig mest av och varför.  

Vi hoppas att dessa områden undersöks i framtiden och väntar spänt på resul-

taten! 
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BILAGOR  

Bilaga 1 

Intervjuguide examensarbete vt-19 
Syftet med studien är att undersöka hur undervisningen skiljer sig mellan 

förskoleklassen och årskurs 1 vad gäller subtraktion. 
Instruktioner för genomförande av intervjun:  

• Intervjun är indelad i två delar; del 1 är inledande bakgrundsfrågor 
och del två är huvuddelen av intervjun.  

• Alla fetstilta frågor skall läsas upp ordagrant. 
• Fetstilta frågor är huvudfrågor. 
• Kursiva frågor är följdfrågor som läses upp vid relevans. Dessa står i 

direkt anslutning till huvudfrågan. Dessa är riktlinjer och behöver ej 
läsas upp ordagrant.   

• Är svaret otydligt, be om ett förtydligande. 
• Var väl förberedd och ha detta anteckningsunderlag till hands.  
• Ringa in det alternativ som passar på respondentens svar alternativt 

gör en anteckning i anslutning till frågan. De angivna alternativen är 
lite av det vi kan tänka oss används och är endast tänkt som effekti-
vare dokumentation.  

•  

Information/frågor till respondenten innan intervjun startar:  

• Informera om syfte med studien 
• Underskrift på samtyckesblankett.  
• Anonymitet (inget kopplas till intervjuperson, skola o.s.v.). 
• Är det okej att spela in intervjun?  
• Om så önskas får respondenten hoppa över frågor eller avsluta inter-

vjun när hen önskar.  
• Informera om följande; ”dina svar kommer inte att bedömas som rätt 

eller fel, utav vi är intresserade av dina tankar”.  

Del 1: Inledande samtal med bakgrundsfrågor 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 
• Arbetar du i förskoleklass eller årskurs 1? 
• Vad har du för utbildning?  
• Hur ser din elevgrupp ut?   
• Finns resurs för hela klassen under matematiklektionerna som möjlig-

gör att arbeta i grupper? (alltså inte resurs för enskild elev) 
Ja       Nej     
-Vad för resurs och vad gör hen? 
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Del 2: Intervjufrågor huvudintervju  
1. Hur är matematikundervisningen upplagd på din skola? (samma på 

hela skolan?)  
- Hur förhåller du dig till det? (positiv? Följer/inte följer?) 
- Hur många matematiklektioner/matematikaktiviteter har du i 

veckan?  
- Ungefär hur långa är lektionerna/passen? 

- Vad ser du för fördelar/nackdelar med det? 
2. Kan du beskriva upplägget för en ”standardlektion” i matematik?  

- Vad påverkar dina val i undervisningen? (Domineras av lärome-
del/laborativt, anpassat efter elevgruppen, utomhuspedagogik, 
hinna med allt i läroboken osv…) 

Frågor om undervisningsmetoder 

Tack, nu har du beskrivit upplägget av dina lektioner, nu ska vi prata lite om 
olika undervisningsmetoder i subtraktion. 

3. Ungefär hur stor del per lektion är lärarledd? (genomgångar/hel-
klassundervisning)  

5-10 min 10-20 min 20-30 min mer än 30 min 
- Hur genomför du den undervisningen? 
- Vad lägger du fokus på under helklassundervisning? 
- Varför har du valt att genomföra din undervisning på det sättet? 
- Vad ser du för fördelar/nackdelar med det? 

4. Ungefär hur stor del per lektion arbetar eleverna individuellt? 
5-10 min 10-20 min 20-30 min mer än 30 min 
- Hur genomför du den undervisningen? 
- Varför har du valt att genomföra din undervisning på det sättet? 
- Vad ser du för fördelar/nackdelar med det? 

5. Ungefär hur stor del per lektion arbetar eleverna i par/grupp?  
 
5-10 min 10-20 min 20-30 min mer än 30 min 
- Hur genomför du den undervisningen? 
- Varför har du valt att genomföra din undervisning på det sättet? 

 
- Vad ser du för fördelar/nackdelar med det? 

Frågor om subtraktion 

Tack, nu har vi pratat om undervisningsmetoder och nu ska vi prata lite 
om din subtraktionsundervisning.  

6. Kombinerar du subtraktion- och additionsundervisning?  
- Hur jobbar ni med det sambandet?  

7. Hur går det till när du undervisar om subtraktion? (subtraktions-
strategier) 
(Stegvisa beräkningar, talsortsvisa beräkningar, Algoritm, härledda tal-
fakta, kompensationsberäkningar) 
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Plockmaterial/ laborativ talraden genomgång utifrån lä-
rarhandledning  
- Hur visar du subtraktion?  (Talraden, skutt, jämföra, räkna upp, 

talkompisar)  
- Kan du beskriva/visa hur det går till? 
- Varför har du valt det sättet?  
- Förbereder du eleverna inför kommande algoritmräkning?  

8. Vilka begrepp använder du när du undervisar om subtraktion?  
formella begrepp (subtraktion) använder talspråk (minus)  

- Hur kommer det sig att du använder de begreppen/begreppet? 

- Hur arbetar du med begreppet/begreppen under matematiklektionen? 

- Varför väljer du att arbeta på det sättet?  

9. Om ni använder lärobok, vilken använder ni då i matematikunder-
visningen? (Om lärobok inte används se fråga 10) 

Favorit Prima Eldorado Mattelandet      annat:   
- Varför har du valt den? 
-  Hur arbetar ni med den (enskilt, par, spel..) 
- Är det något du saknar i boken när det gäller undervisning om 

subtraktion?  
10. Hur kommer det sig att ni valt att inte använda lärobok? 
11. Vilka laborativa material använder du i din undervisning om subtr-

aktion? 
Klossar Eget laborativt ex korkar  Multilink 
- Kan du berätta om när du använder dem? (matematikuppgifter, 

aktiviteter mm) 
- Vilka subtraktionsstrategier är det som du kan visa med de olika 

materialen? (Berätta/visa)  
- Varför har du valt dem?  

12. Använder du digitala verktyg när du undervisar om subtraktion? 
Vilka i så fall?  

Smartboard  projektor  Lady bug 

13. Vilka digitala verktyg använder eleverna? (om det inte används se 
fråga 13) 

iPad  Dator Chromebook 

-Vilka program använder du i subtraktionsundervisningen? (kan du visa?)  

Elevspel Läromedlesbaserat program/app skolplus Qnoddarna   

14. Varför har ni valt att inte använda digitala verktyg? 
15. Är det något annat som du använder dig av i din subtraktionsun-

dervisning som du vill berätta om/ tillägga?  
16. Övriga anteckningar (omständigheter kring intervjun, övriga tan-

kar mm) 
Tack för din medverkan!  
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Information om studien 
Subtraktion i förskoleklass och årskurs 1 
 
 
 

 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser på Karlstad Universitet med inriktning grundskolelärare F-3. Vi 
läser nu vår sista termin och arbetar med examensarbetet i ämnet matematik. Syftet i vår 
studie är att undersöka hur subtraktionsundervisning ien skiljer sig åt mellan förskoleklass och 
årskurs 1.  
 
I studien kommer vi att intervjua verksamma lärare som arbetar i förskoleklass samt lärare 
ioch/eller årskurs 1. Vi skulle d och därför skulle vi vilja intervjua dig då du passar in på vårat 
urval. Om du väljer att ställa upp i en intervju till vår studie skulle vi vara väldigt tacksamma. 
För att säkerställa att värdefull information som ges under intervjun inte missas eller 
misstolkas kommer den att spelas in om du godkänner detta. Intervjun beräknas ta runt 
omkring 25 minuter.  
    

Personuppgifterna kommer behandlas enligt ditt samtycke och deltagandet i studien är helt 
frivilligt. D, du kan avbryta din medverkan när som helst och återkalla ditt samtycke utan att 
ange orsak, men de uppgifter som redan behandlats vid tiden för återkallandet kommer att 
ingå i studien. . Uppgifterna kommer lagras enligt GDPR. I samt att ingen obehörig kan ta del 
av dem. De uppgifter vi samlar in kommer lagras i vår hemkatalog hos vid universitet med 
lösenord. Uppgifterna bevaras under arbetets gång för att sedan förstöras efter att 
examensarbetet godkänts och publicering av betyg skett i Karlstads universitets studieregister. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen 
från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som 
hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning 
eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till 
Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

Studien kommer publiceras på http://www.diva-portal.org och önskar du sammanfattning av 
studien maila någon av oss studenterstudent. 

 
Du är välkommen att kontakta oss studenter eller våran handledare på universitet om ytterligare 
frågor finns.  
 

Med vänlig hälsning Matilda Andersson och Ida Ekholm Skoglund 
 
Studenter:    Student:  
Matilda Andersson   Ida Ekholm Skoglund 
    
   
Handledare:  
Yvonne Liljekvist  
Universitetslektor  
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Samtyckesblankett 
 
 

Samtycke till att delta i studien: 
Subtraktion i förskoleklass och årskurs 1 
 
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande 
i studien utan att ange något skäl. 
 
Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 
universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och 
lämnad information. 
 
 
Jag godkänner ljudinspelning av intervjun Ja Nej 
 
 
 
 
………………………………………  ……………………………………… 
Underskrift     Namnförtydligande 
 
 
 
……………………………………………………   

Ort och datum 

 
 
Stort tack för din medverkan! 
 
 
 
Kontaktuppgifter: 
 
Student:   Student: 
Matilda Andersson  Ida Ekholm Skoglund 
 
Handledare: 
Yvonne Liljekvist 
Universitetslektor 
 

Bilaga 3 
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Bilaga 4 

B= Vilka begrepp som används, S= Subtraktionsstrategier som används, 
MA= Vilka undervisningsmaterial som används och hur, ME= Vilka under-
visningsmetoder används  

Års-
kurs 

B S MA ME 

F Använder båda, väver 
in det formella efter 
hand. 

Plockar bort, talraden.  Bilar, lego, djur, plus-
plus, stenar, snäckor, 
symboler och siffror.  

Film eller mattesaga, gemensam uppgift, 
arbetar mestadels i helklass eller par med 
laborativt material. Enstaka tillfällen en-
skilt. 

F Använder båda, efter 
hand bara det for-
mella. 

Plockar bort, räknar 
uppåt, talraden. 

Favoritmatematik, 
klossar, multilinks, 
lykko, pärlor, siffror 
och symboler.  

Film eller digitala läromedlet på projektor 
ca 10 min, visar praktisk övning som ele-
verna sedan ska genomföra i par/grupp. 
Arbetar mycket i helklass/grupper 1 
pass/vecka enskilt ca 15 min.  

F Använder båda, efter 
hand bara det for-
mella. 

Åker iväg, räknar 
uppåt, talraden. 

Favoritmatematik, 
klossar, multilinks, 
lykko, pärlor, siffror 
och symboler. 

digitala läromedlet på projektor ca 10 min, 
visar praktisk övning som eleverna sedan 
ska genomföra i par/grupp. Arbetar 
mycket i helklass/grupper 1 pass/vecka 
enskilt ca 15 min 

F 

 

Subtraktion och mi-
nus, men mycket ta 
bort.  

Tar bort, talraden  Siffror, multilink, 
dockor, dinosaurier 
mm. Det som finns i 
närheten.  

Gemensam samling/genomgång i ca 30 
min där man arbetar praktiskt och visar 
eleverna så de vet vad de sedan ska göra 
när de arbetar i par eller grupper. /arbetar 
inte särskilt mkt enskilt/ försöker ha matte 
varje dag men några rena mattepass i 
veckan.  

F Summa, differens, 
subtraktion och minus 
men använder det inte 
hela tiden då det är 
svårt för eleverna. 
men vill att de ska ha 
hört de formella be-
greppen iaf.  

Talkompisar, drar ifrån  Gummifigurer, fruk-
ter, djur, fordon, 
glasstenar, favorit  

Kommer in på det vi ska arbeta med och 
pratar med innebörden, viktigt att eleverna 
får sätta ord på sin kunskap. Konkreta ex-
empel där eleverna involveras. Går ige-
nom uppgifterna som ska göras så alla vet. 
Enskilt arbete i ca 15-20 min. /1 pass på 45 
min i veckan/ arbetar i grupper ibland/  
matten kommer in lite varje dag men ett 
schemalagt pass i veckan.  

 

F Använder bägge be-
greppen  

Arbetar inte med ren 
subtraktion utan endast 
då det är något praktiskt 
problem som ska an-
vändas.  

Klossar, multilink, 
lego, kappla. Mitt i 
prick- ingen subtrakt-
ion 

Finns ingen subtraktion i boken, använder 
Mitt i prick.  

F Noga med att säga att 
subtraktion är minus 
för att de ska få känna 
igen termerna när de 
kommer upp i klas-
serna men använder 

Tar bort, ätit upp. Kappla, ärtpåsar, ele-
verna själva, räknesa-
gor, problemlösning. 
Klippa och klistra. 
Symboler och siffror 

Genomgång/samling med Mkt praktiskt, 
visar tecken med kappla och pratar om vad 
ex minustecken betyder och går igenom 
vad som ska göras innan de får arbeta i 
grupper. Barn lär sig mkt bättre av prak-
tiskt, att få se att 3 och två är fem. så att 
barnen får känna matematik.  
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mer tar bortm ätit upp 
osv.  

Försöker ha en stund matte varje dag på ca 
30 min / arbetar mest i grupper. 

F försöker använda for-
mellt och talar om vad 
det heter men i talet 
blir det talspråk. 

 

Talraden, tar bort kottar, legobitar, 
kappla, tärningar, pen-
nor, mkt olika saker 
som finns tillgängligt.  

 

Gör väldigt olika, mycket räknesagor. Vi 
skriver aldrig bara siffror utan ritar hela ti-
den under så de ska få antalsuppfattnigen. 
Och sedan jobbar jag mycket med barnen 
själva. Ställer 5 där och så går tre bort, hur 
många är det kvar. Det viktiga är inte siff-
rorna utan mängden bakom, och så lekar 
ex tip. Åker och handlar mm elevnära sa-
ker. / mest enskilt arbete en kort stund/ 
mkt helgruppsarbete/ stor del lärarlett 

F Subtraktion och mi-
nus, men mycket ta 
bort. 

 

Tar bort, talraden 

 

Siffror, multilink, 
dockor, dinosaurier 
mm. Det som finns i 
närheten. 

 

Gemensam samling/genomgång i ca 30 
min där man arbetar praktiskt och visar 
eleverna så de vet vad de sedan ska göra 
när de arbetar i par eller grupper. /arbetar 
inte särskilt mkt enskilt/ försöker ha matte 
varje dag men några rena mattepass i 
veckan. 

F Använder båda, efter 
hand bara det for-
mella. 

 

Plockar bort, räknar 
uppåt, talraden. 

 

Bilar, lego, djur, plus-
plus, stenar, snäckor, 
symboler och siffror. 

 

Gemensam samling, går igenom passets 
uppgifter tillsammans, diskuterar och tes-
tar olika metoder. Pararbete dagens upp-
gifter, avslutas med en mattelek. 

     

1 Endast formella be-
grepp, lära sig be-
greppen tidigt viktigt 
för kommande mate-
matikkunskaper. 

Plockar bort, äter upp 
(russin), talraden. 

Favoritmatematik, 
klossar, pengar, in-
plastade symboler och 
siffror, talrad, magnet-
bollar. 

Genomgång 10 min, rörelsepaus, lärobo-
ken 12min, laborativt ett pass i veckan i 
par/grupp.  

1 Kombination, SVA 
elever lättare för mi-
nus.  

Talrad, hoppar bakåt, 
plockar bort.  

Favoritmatematik, de 
material som följer 
med boken, kaplas-
tavar.  

Genomgång 15 min av sidorna i boken, 
läroboken 30 min.  En gång i veckan spel 
som finns i läroboken.  

1 Använder bägge och 
förtydligar med tal-
språk.  

plockisar där man tar 
bort, talinje där man 
hoppar steg bakåt- räk-
nar bakåt. 

Favoritmatematik, 
Plockisar av olika slag 
så som korkar, kara-
meller, egna tallinjer, 
tiotal, ental mm. Tär-
ningar, rockringar, 
bollar 

Berättar målet med lektionen, någon form 
av genomgång på tavlan, film, aktivitet. 
Avslutar genomgången med något prak-
tiskt. Gör lite uppgifter tillsammans från 
boken innan eleverna räknar enskilt i läro-
bok, ca 20-30 min lärarledd, 2/3 enskilt ar-
bete på de långa passen och nästan inget 
på de kortare passen. / 5 st lektioner i 
veckan varav 2 st 30-40 min samt 3 st 80 
min/ arbetar i ipad 1 gång i veckan 

1 subtraktion, tecknet 
heter minus och man 
kan använda det på 
olika sätt.  

 

tar bort, talraden, jäm-
för skillnaden, inte bara 
säga att subtraktion är 
att ta bort för då blir det 
en låsning för jag tar ju 
inte bort varken mina 
eller din kr utan det är 
skillnaden. 

Favorit, Eget, multi-
bas, vad jag hittar 

 

Samlar dem med ngt gemensamt/genom-
gång, repeterar, enkla problem, sätter 
igång dem i favorit.  

5 lektioner i veckan på 35-45 min / max 10 
min lärarlett/ enskilt 20-25 min/ arbetar 
gemensamt ibland/  
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1 subtraktion, term, dif-
ferens, ibland minus 
för att förstärka då det 
är på deras nivå i et-
tan. Kan bli svårt för 
vissa elever med att 
bara säga subtraktion. 
De har inte den ord-
förståelsen, spec de 
som har sva kan det 
vara svårt för. Men 
jag är tydlig med att 
det riktiga namnet är 
subtraktion men vi 
tänker minus eller tar 
bort.  

 

Plockar bort, äter upp, 
stryker över, talraden 

kappla, plock överlag, 
skogen vid utematte, 
eleverna själva , räk-
neväskan 

 

Då presenterar jag först vad vi ska göra, 
kanske då subtraktion, och använder sub-
traktionsbegreppet så de lär sig vad det he-
ter. Och sedan börjar vi att plocka prak-
tiskt tillsammans, sitter i ring. Plockar 
med kapplastavar, lägger på olika sätt och 
lite så. Sedan får de jobba i mindre grupper 
på samma sätt som vi gjort. Och sedan en 
sista del kanske blir lite mer teoretiskt i nå-
gon form av pappersuppgift. Antingen par 
eller ensam, det beror på hur det funkar 
med det praktiska. / 4 lektioner i veckan på 
40 min / ca halva lärarledd / ca 15 min en-
skilt arbete/ ca 10 min par. EPA 

 

1 använder subtraktion 
och jag använder mi-
nus. Men i de flesta 
böcker och papper så 
står det subtraktion så 
jag pratar om subtr-
aktion och differens 

Talkompisar, tallinje, 
räkna upp, tar bort,  

räkneväskan, 
numicon, löst plock-
material ex korkar.  

 

4 lektioner/v, 40-50 min långa. Jag har en 
genomgång och sen prövar vi att jobba till-
sammans i hela klassen och sen jobbar 
dom enskilt. 1/3 Jag först går igenom och 
visar på exempel eller att vi tittar på nån 
introduktionsfilm, gör uppgifter tillsam-
mans. 2/3 enskilt arbete, avslutas med ar-
bete i ipad. / arbetar i par/grupp ibland 10-
20 min.  

 

 

1 Både formella be-
grepp samt talspråk 
beroende vad man ar-
betar med för material 

Drar ifrån, tar bort, tall-
linje, räkna bakåt, räkna 
upp 

Favorit, tiotal, ental, 
korkar, kulram, vad 
som finns till hands.  

Genomgång följt av praktiskt arbete, arbe-
tar tillsammans med några uppgifter, ele-
verna räknar enskilt ca 20 min, 5 lekt-
ioner/v varav 3 st 80 min & 2st 40 
min.iPad 1gång/v. 

1 Använder bägge och 
förtydligar med tal-
språk. 

Ta/plocka bort, hoppar 
fram och tillbaka på tal-
raden 

Favorit  Genomgång i helklass av uppgifterna i 
boken ca 10 min. Enskilt arbete i boken ca 
30 min, de som blir klara extrauppgifter. 
Avslutar med mattelek ca 10 min. 

1 Subtraktion, minus, 
differens, term 

Tar bort, drar ifrån, tal-
raden,  

Favorit Genomgång 10-15 min på tavlan, prak-
tiskt arbete med exempel, gemensamt ur 
boken på smartboard innan eleverna forts-
ätter arbeta i boken självständigt. 5 lekt-
ioner/v, 40 min. 

 

1 Använder bägge och 
förtydligar med tal-
språk.  

Plockar bort föremål, 
talraden, tar/plockar 
bort  

Favoritmatematik, 
plockisar som finns i 
klassrummet tex pen-
nor, legobitar  

 genomgång på tavlan, film, aktivitet ca 15 
min. Gör lite uppgifter tillsammans från 
boken, eleverna räknar enskilt i lärobok, 
ca 20-30 min lärarledd, Avslutar med mat-
tekluring. 
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Bilaga 5 

 

Blå: Laborativa material 

Gul: Läroböcker 

Grön: Digitala verktyg 


