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Abstrakt 
Syftet med examensarbetet var att synliggöra vilka metoder och strategier (matematiska 

procedurer), lärare uttrycker sig förmedla i subtraktionsundervisnigen. I samband med 

detta ville vi även synliggöra hur verksamhetsteorins faktorer påverkar lärarnas val av 

undervisningsinnehåll. Vidare ville vi även klargöra vilka matematiska procedurer 

eleverna föredrog att använda vid olika subtraktionsuppgifter. Den insamlade empirin 

bestod av semistrukturerade intervjuer av lärare och elever samt en elevdiagnos. 

Examensarbetets analysverktyg var verksamhetsteorin. Resultatet visade att de 

matematiska procedurer lärarna gav uttryck för att använda var de samma som de flesta 

eleverna använde, vilket var skriftlig huvudräkning och algoritmer i samband med 

komplettering. Faktorerna med störst inverkan på valet av matematiska procedurer var 

den förmedlande artefakten (läromedlet) och regler (Lgr11).  

 

Nyckelord 
Subtraktion, verksamhetsteori, metoder, strategier, matematiska procedurer, 

sociomatematiska normer 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Examensarbetets besvarade frågor grundade sig på våra egna erfarenheter kring 

problematiska matematiska områden som uppdagats under vår verksamhetsförlagda 

utbildning, samt tidigare forskning. Examensarbetet består av tre frågeställningar 

rörande metoder och strategier (matematiska procedurer) inom subtraktion för elever i 

årskurs 3. Den första frågeställningen syftade till att synliggöra vilka matematiska 

procedurer två lärare gav uttryck för att använda i undervisningen. Den andra 

frågeställningen syftade till att visa hur verksamheternas faktorer påverkar lärarnas val 

av procedurer. Den tredje frågeställningen syftade till att klargöra vilka matematiska 

procedurer två klasser i årskurs 3 använder vid beräkning av subtraktion.  Lärare A lyfte 

fram skriftlig huvudräkning som den metod som främst används i undervisningen, 

medan Lärare B lyfte fram algoritmer i sin undervisning. Strategier lärarna förespråkade 

var komplettering och uppdelning av talsorter. Användningen av de matematiska 

procedurerna styrktes av de urskiljda procedurerna från elevdiagnoserna och de 

efterföljande intervjuerna. Faktorerna med störst inverkan på lärarnas val av innehåll i 

undervisningen var läroplanen, deras olika läromedel och för Lärare A även tidigare 

erfarenheter.  

 

Genom examenarbetets resultat visades betydelsen av läromedlens val av matematiska 

procedurer för innehållet i undervisningen. Det är av stor betydelse att lärare kritiskt 

granskar innehållet och om det skulle behövas, kompletterar med ytterligare 

matematiska procedurer i undervisningen. Dessa övervägningar ligger till grund för hur 

väl eleverna lyckas anpassa matematiska procedurer till uppgifters karaktär. Arbetets 

resultat kan komma ha betydelse för vår blivande yrkesroll med anledning av hur vi 

väljer att presentera det matematiska området subtraktion för eleverna. Olika faktorer 

påverkar undervisningens utfall, vilket kräver kritisk granskning av den egna 

verksamheten för att utvecklas.  

 

Arbetet är relevant eftersom det inte enbart synliggör vilka matematiska procedurer som 

används i verksamheter i årskurs 3 utan även hur olika faktorer leder fram till detta 

urval. Med hjälp av detta arbete kan lärare bli uppmärksammade på verksamhetens 

olika faktorers inverkan på undervisningens utfall. Empirin visar tydligt att elever 

använder olika metoder och strategier vid beräkning av subtraktion och att de påverkats 
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av de procedurer som undervisningen förmedlar. Detta visar hur viktigt det är med ett 

bra läromedel och relevanta kompletterande uppgifter för att gynna alla elever och öka 

undervisningskvalitén.  

 

Den insamlade datan, tillsammans med tidigare forskning bidrog till en bra 

utgångspunkt för arbetets resultat. Dessutom krävdes en noggrann metodplanering för 

att kunna få fram ett trovärdigt resultat. Vi kom även fram till att verksamhetsteorin 

utgjorde bra förutsättning för att kunna besvara arbetets frågeställningar med anledning 

av vårt intresse för vad som påverkar lärares olika val i undervisningen. 

 

Tack 
Till alla som varit med och hjälpt oss under detta examensarbete vill vi ägna ett stort 

tack. Vi vill även tillägna ett speciellt stort tack till de lärare och elever som med stort 

engagemang deltagit i intervjuer och insamling av material.    
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1 Inledning 
Matematik är ett av de grundläggande ämnena i skolundervisningen. Vi möter dagligen 

situationer som kräver att vi kan tolka och bearbeta olika former av numerisk 

information, för att vi ska kunna verka i vårt samhälle (Ogden, 1993). Därför är det 

kanske inte så konstigt att matematiken har fått en så betydande roll i skolan, inte minst 

när man ser till fostransuppdraget i läroplanen. 

 
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande 

för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska 

förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i 

samhället behöver. (Skolverket, 2016 s. 9) 
 

Utifrån de inhämtade erfarenheterna under lärarutbildningens verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) är subtraktion det matematiska område flest elever i grundskolans 

tidigare år har störst svårigheter med. Denna föreställning är något som även bekräftats 

av flera yrkesverksamma lärare som medverkat på olika sätt under utbildningens gång. 

Dessutom belyser bland annat Baroody, Purpura, Eiland och Reid (2012) problematiken 

kring de utmaningar som subtraktion innebär för de yngsta eleverna, med fokus på dess 

abstrakta natur i jämförelse med addition. 

 

Vi har även under lärarutbildningen blivit uppmärksammade på att det finns olika 

sorters interaktioner i undervisning. Interaktionerna kan ske mellan personer men även 

mellan personer och olika artefakter (Jakobsson, 2012; Säljö, 2000). Ordet interaktion 

har många olika definitioner inom forskarvärlden, bland annat skriver Aspelin (2010) att 

begreppet handlar om inre och yttre handlingar. Håkansson och Sundberg (2012) 

definierar interaktion som något som sker mellan människor. I detta examensarbete 

fokuserar vi på olika faktorers interaktion med varandra i undervisningen. 

 

Med denna studie vill vi synliggöra vilka metoder och strategier (matematiska 

procedurer) som ges uttryck för att användas i subtraktionsundervisningen samt hur 

olika faktorers interaktioner påverkar undervisningen. Med faktorer menar vi de 

bärande begrepp som används i verksamhetsteorins verksamhetsmodell, som 

presenteras i teoriavsnittet. Dessa faktorer kan liknas vid de ramfaktorer som styr den 

pedagogiska verksamheten på en skola. Med studien vill vi att kommande och aktiva 

lärare ska bli mer uppmärksamma på de metoder och strategier som de använder i 

undervisningen samt att de ska reflektera över hur de väljs. 

 

 

2 Syfte och frågeställning 
 

2.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att synliggöra vilka metoder och strategier för beräkning 

av subtraktion som två lärare i sydöstra Sverige uttrycker sig förmedla i undervisningen 

för elever i årskurs 3.  Vi vill undersöka hur verksamheternas faktorer påverkar lärarnas 

val och vilka metoder och strategier som vanligast används av eleverna. 

 

2.2 Frågeställning 

 Vilka matematiska procedurer ger läraren uttryck för i 

subtraktionsundervisningen? 
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 Vilken inverkan har olika faktorer på lärarens val av matematiska procedurer? 
 

 Vilka av dessa matematiska procedurer föredrar eleverna vid beräkning av 

rutinuppgifter i subtraktion? 

3 Litteraturbakgrund 
Detta avsnitt behandlar tidigare forskning angående problematiken kring subtraktion 

och vanligt förekommande matematiska procedurer inom subtraktion. 

 

3.1 Problematiken kring subtraktion  
Subtraktion är ett matematiskt område många elever upplever abstrakt, vilket i sin tur 

ofta leder till svårigheter vid beräkning av subtraktionsuppgifter (Baroody, 1984a; 

Baroody, Purpura, Eiland & Reid, 2012). En anledning till upplevelsen av subtraktion 

som abstrakt poängterar Löwing (2008) och Murdiyani, Zulkardi, Putri, van Eerde och 

van Galen (2013) till stor del bygger på individers förståelse för vad begreppet 

subtraktion innebär. En vanlig föreställning hos yngre elever är att subtraktionstecknet 

enbart handlar om att ta bort något (Löwing, 2008; Maclellan, 2001; Murdiyani, 

Zulkardi, Putri, van Eerde & van Galen, 2013) Denna föreställning kan resultera i 

svårigheter att utveckla ytterligare förståelse för subtraktion bland eleverna, vilket även 

visar på vikten av tidig konkretisering av bärande begrepp (a.a.). Genom en tidig 

förståelse för begreppen som är bärande inom bland annat subtraktion, är tanken att 

eleverna lättare ska lära sig använda och utveckla intresse för matematiken (Skolverket, 

2013).  

 

Baroody (1984a) lyfter specifikt fram abstraktheten i de matematiska procedurer som 

används inom beräkning av subtraktionsuppgifter som anledningen till att många elever 

i årskurs 1 till 3 har svårigheter med subtraktionen. Främst lyfter han fram procedurerna 

att räkna nedåt som huvudorsaken till elevers föreställning om subtraktion som ett 

abstrakt räknesätt (a.a.). Torbeyns, Verschaffel och Ghesquiére (2004) poängterar å sin 

sida att det är de ineffektiva reservstrategier eleverna använder sig av som är orsaken till 

elevernas svårigheter. Reservstrategier handlar om de strategier eleverna själva 

strukturerat utan befäst teoretisk grund och enbart fungerar vid ett fåtal beräkningar. 

Den här typen av strategier tenderar förutom att generera i räknefel, dessutom att vara 

långsamma (a.a.).  

 

För att undvika att eleverna förlitar sig på sina reservstrategier bör undervisningen vara 

utformad så eleverna ges möjlighet till utveckling av kunskaper och färdigheter kring 

flera olika matematiska procedurer (Engvall, 2013). När eleverna upplevt effekterna av 

att kunna anpassa användningen av olika matematiska procedurer beroende på vilket 

angreppssätt som uppgiften kräver, blir det sedan lättare för dem att utveckla mer 

individuella procedurer (a.a.). Chang (1985) lyfter med anledning av detta den 

betydande roll läraren har i sammanhanget, då reglerna för de olika procedurerna kan 

upplevas abstrakta hos eleverna. För att undvika svårigheter behöver läraren stötta 

eleverna i hur de ska ändra sitt fokus från det slutliga svaret till processen med 

förståelsen för de matematiska procedurerna (a.a.). Först när eleverna nått denna 

förståelse kan de utveckla sina egna procedurer samt angripa subtraktionsuppgifter på 

effektivt sätt som möjligt (Torbeyns, Verschaffel & Ghesquiére, 2004). När eleverna 

lärt sig anpassa lämplig matematisk procedur baserat på uppgiftens karaktär ökar 

lösningshastigheten och deras korrekthet i beräkningarna (a.a.). 
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Löwing (2008) och Skolverket (2013) belyser förutom flyt i räkningen även vikten av 

god taluppfattning som ytterligare betydelsefulla delar som eleverna bör utveckla tidigt i 

skolgång. Om en elev har bristfällig taluppfattning, det vill säga har svårigheter med att 

koppla samman antal till ett tal eller hur tal kan delas upp, kan det påverka hur väl 

denne lyckas i sina beräkningar (Baroody, 1984b). 

 

3.2 Metoder och strategier 
Enligt Skolverket (2016) ska eleverna bland annat kunna använda sig av olika metoder 

och strategier inom matematiken för att lösa olika typer av uppgifter. Därför behöver 

läraren visa eleverna att det finns flera olika metoder och strategier som alla passar olika 

bra beroende på uppgiftens utformning (Engvall, 2013; Selter, Prediger, Nührenbörger, 

& Hußmann, 2012). Förutom att eleverna behöver möta olika matematiska procedurer i 

undervisningen lyfter Selter, Prediger, Nührenbörger och Hußmann (2012) betydelsen 

av variation i hur subtraktion presenteras. Subtraktion handlar lika mycket om skillnad 

mellan tal som om att ta bort (a.a.). Eleverna behöver med anledning av detta även få 

kunskap om vilka ledtrådar de kan leta efter i en uppgift för att få hjälp vid valet av 

matematisk procedur. Av de matematiska procedurer som används vid beräkning av 

subtraktionsuppgifter för tal upp till 20, har forskning visat att dessa inte har någon 

markant skillnad om eleven är låg- eller normalpresterande (Torbeyns m.fl., 

2004).  Oavsett vilken matematisk procedur eleverna sedan väljer är förhoppningen att 

de tidigt ska automatiserat subtraktioner med tal upp till 20 (Löwing, 

2008).  Automatisering innebär att eleverna kan avgöra differensen av två termer bara 

av att titta på ett tal eftersom det är lagrat i deras arbetsminne. Genom automatiseringen 

kommer eleverna förutom öka sin beräkningshastighet även spara på sitt arbetsminne, 

vilket i sin tur gör det enklare med huvudräkning och mer avancerad skriftlig räkning 

(a.a.).  

 
3.2.1 Metoder 

Metoder exemplifieras av antingen huvudräkning eller skriftliga beräkningar (Löwing, 

2008; Skolverket, 2011). En skriftlig subtraktion innebär att eleverna använder sig av 

exempelvis papper och penna vid sina beräkningar, vilket innebär att även en algoritm 

är en form av skriftlig subtraktion (Löwing, 2008). Vid en subtraktionsalgoritm följer 

eleven ett visst mönster för att komma fram till en lösning. Även användning av digital 

teknik eller miniräknare kan ses som metoder för beräkning av matematiska problem 

och uppgifter (a.a.). Skolverket (2011) belyser dessutom undervisningens betydelse i 

hur eleverna ska lära sig välja metoder samt behärska dem, för att senare kunna utföra 

mer avancerade matematiska beräkningar. Genom att behärska reglerna för de olika 

metoderna som presenteras i undervisningen kan eleverna koncentrera sig på svårare 

problem istället för att fokusera på användningen av metoderna (a.a.). 

 

Skriftlig subtraktion, i form av algoritmer, är något som har varit vanligt i den svenska 

skolan under en lång tid (Karlsson & Kilborn, 2015). Nationell forskning eftersträvar 

mindre användning av algoritmer och låta undervisningen fokusera på förståelsen av de 

grundläggande räknelagarna istället (a.a.). Dock finns det internationell forskning som 

visar hur algoritmer faktiskt kan leda till en stärkt taluppfattning, förutsatt att 

undervisningen är väl genomtänkt (Loewenberg Ball, Ferrini-Mundy, Kilpatrick, 

Milgram, Schmid & Schaar, 2005). För att kunna utföra algoritmer inom subtraktion 

anser Häggblom (2013) att det finns fem moment eleverna behöver vara säkra på. 

  

 Positionssystemet 
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 Veta att man börjar räkna med entalen och sedan resterande talenheter 

 Huvudräkning 

 Hantera växling  

 Uppskatta om svaret är rimligt.  

 

När eleverna besitter de nämnda kunskaperna är det lätt för dem att på ett korrekt sätt 

använda algoritmer vid såväl subtraktion som addition och multiplikation (a.a.). 

 
3.2.2 Strategier 

Strategier kan förklaras som de olika tillvägagångssätt som används för att lösa 

matematiska uppgifter genom de olika metoderna (Löwing, 2008). Det finns en rad 

strategier för beräkning av subtraktion, där vissa är mer vetenskapligt bekräftade medan 

andra är mer individuellt utformade. En strategi kan vara användning av fingerräkning 

eller konkret material som exempelvis kastanjer (Engvall, 2013; Torbeyns m.fl., 2004). 

Genom användningen av konkreta material tydliggörs laborationen visuellt för eleverna, 

vilket hjälper dem i förståelsen för vad som sker (a.a.) Andra strategier av mer teoretisk 

karaktär är användning av räkneramsan och uppdelning av talsorterna (Baroody, 1984b; 

Torbeyns m.fl., 2004).   

 

Ta bort (direkt subtraktion) 

Ta bort är den vanligast förekommande strategin vid beräkning av subtraktionsuppgifter 

(Löwing, 2008; Selter m.fl., 2012). Vid användning av ta bort-strategin subtraherar 

eleverna genom att räkna bakåt i talraden. Eleverna brukar även kombinera denna 

strategi med fingerräkning. Ta bort-strategin tenderar dock att vara tidskrävande och 

resulterar i räknefel, även vid enkla subtraktionsuppgifter (a.a.). Ett vanligt 

förekommande misstag vid användning av denna strategi är att eleverna räknar från och 

med största termen till och med lägsta termen (Löwing, 2008).  

 

Exempel: 14 -9  

Eleverna räknar bakåt i talraden med start vid 14 och håller upp ett finger. Därefter 13 

och håller upp ytterligare ett finger och så vidare tills de kommer till 9 och räknar 

antalet fingrar som hålls upp, det vill säga 6. Svaret blir med andra ord felaktigt med ett 

för mycket. 

 

 
 
Figur 1. Vanligt fel vid beräkning genom ”Ta bort-strategin” 

 

Som tidigare nämnt lyfter Murdiyani m.fl. (2013) hur frågeformuleringen kan ge 

ledtrådar om vilken strategi som lämpar sig för uppgiften. Det som signalerar 

användning av ta bort-strategin är klassiska uppgifter som tyder på att något tas bort 

(Löwing, 2008). Exempel på en sådan uppgift är: “Kalle har 10 körsbär. Han äter upp 4 

av dem. Hur många har han kvar?” 

 

Komplettering (indirekt addition) 

Vid komplettering, även kallat indirekt addition, vill eleven bestämma differensen 

genom att räkna uppåt från den lägsta termen (Löwing, 2008; Selter m.fl., 2012). Även 

vid denna strategi är det vanligt förekommande med räknefel, där elevernas svar är ett 

tal högre än den faktiska differensen. Orsaken till denna typ av räknefel ligger ofta vid 

att eleven räknar term till term (a.a.).  
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Exempel: 14 - 9  

Eleverna räknar uppåt i talraden med början vid 9 och slut vid 14, vilket ger dem svaret 

6 som är ett mer än den faktiska differensen. 

 

 
 

Figur 2. Vanligt fel vid beräkning genom komplettering 
 

Det som signalerar användning av kompletterings-strategin är uppgifter med händelser 

som uppmuntrar till en öppen additionsutsaga (Löwing, 2008). Exempel: “Lisa har 8 

kronor. Hon vill köpa en glass som kostar 12 kronor. Hur många kronor fattas? En 

öppen additionsutsaga bli enligt följande, 8 + _ = 12. 

 

Jämföra 

Denna strategi handlar, precis som namnet avslöjar, om att jämföra de båda termerna i 

en subtraktion (Löwing, 2008). Jämföra-strategin är användbar vid frågeställningar som 

bland annat berör “hur många mer” och “hur mycket längre”, med andra ord uppgifter 

där det är lämpligt med direkt jämförelse. Vid denna strategi är det viktigt att lägga 

föremålen i längder bredvid varandra, därefter räknar man hur många som inte ingår i 

ett par (a.a.). Exempel: Hanna har 5 studsbollar och Pelle har 7 studsbollar. Hur många 

fler studsbollar har Pelle?  

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Exempel på hur jämföra-strategin kan se ut genom bildstöd 

 

Genom att använda någon form av förmedlande artefakt, exempelvis bild eller fysiska 

artefakter som kastanjer, behöver eleven varken ta bort eller komplettera. Jämföra-

strategin gör så eleverna vid en första anblick kan se vad differensen mellan de båda 

faktorerna är, i detta fall 2. 

  

3.3 Sociomatematiska normer 
Sociomatematiska normer (Cobb & Yackel, 1996) är normer som är mer specifika inom 

just ämnet matematik. Normer förekommer rent allmänt i situationer där mänskliga 

interaktioner sker, men ibland är de mer specifika inom ett visst ämne, precis som i 

matematiken. En vanlig föreställning om matematiken är att det är mycket enskilt arbete 

och eleverna räknar i sina arbetsböcker. Detta är en norm som förekommer i många 

klassrum och som bör ifrågasättas. Det är även detta som kan beskrivas tillhöra den 

traditionella undervisningen. Sociomatematiska normer kan både vara positiva och 

negativa normer som förekommer i undervisningen (a.a.). Ett sådant negativt exempel 

är att eleverna ska arbeta enskilt och sitta tysta och arbeta i arbetsboken. 

Sociomatematiska normer skiljer sig från andra normer eftersom de fokuserar på sociala 

interaktioner inom matematiken, det vill säga hur och på vilket sätt som man pratar om 

matematiken och hur matematiken används i undervisningen (Cobb & Yackel, 1996). 

Ett positivt exempel kan vara att eleverna får chansen att samtala om matematik och 

diskutera både med varandra och med läraren. Vidare förklaras ett positivt 

sociomatematiska klassrumsklimat som öppet och med hög till tak där det är möjligt att 
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ha fel och man hjälper eleven ut ur felet tillsammans. För att detta ska fungera krävs det 

att läraren har goda kunskaper om matematik och känner sig säker i sin roll och därmed 

kan lägga mer tid på eleverna (Cobb & Yackel, 1996). De sociomatematiska normerna 

bygger även på en öppenhet mellan lärare och elever som tillsammans hjälps åt till att 

hitta gemensamma förklaringar och lösningar på olika problem och uppgifter (a.a.). För 

att bygga ett gott klimat i klassrummet behöver läraren även se över hur han/hon 

planerar undervisningen. Det gäller att läraren är medveten om de normer som finns i 

klassen men även de resurser som finns att tillgå. Genom att designa undervisningen 

väljer läraren hur undervisningen ska gå till (Selander & Kress, 2010). Det är de 

ramfaktorer som finns på skolan som hjälper och begränsar lärares undervisnings 

design. Dessa ramfaktorer är dels normer och regler men även sådant som 

tidsbegränsningar, lokaler och undervisningsmaterial (a.a.). 

 

 

4 Teoretisk bakgrund 
I följande avsnitt presenteras verksamhetsteorin samt två bärande begrepp, verksamhet 

och motsättningar. Avslutningsvis presenteras en verksamhetsmodell samt att vi 

förklarar hur vi definierar de olika faktorerna. 

 

4.1 Verksamhetsteorin 
Verksamhetsteorin är som tidigare nämnt en förgrening av det sociokulturella 

perspektivet och har därigenom kopplingar till Vygotskij, även om det oftast är 

Leontiev som lyfts fram som grundare av teorin (Campbell, MacPherson & Sawkins, 

2014; Knutagård, 2003; Säljö, 2012). Den person som också har haft stor betydelse för 

utformingen av verksamhetsteorin men med en modernare tappning är Yrjö Engeström 

(Knutagård, 2003). Med anledning av detta är det Engeströms uppdaterade version av 

teorin som detta arbete främst utgår ifrån. 

 

Valet att använda verksamhetsteorin som huvudteori vid detta arbetes analys grundar 

sig i teorins förutsättningar i att synliggöra hur samspelet mellan olika faktorer i en 

verksamhet påverkar resultatet (Engeström, 2005). För detta arbete handlar 

verksamheten om subtraktionsundervisning i årskurs 3, då den bygger på olika 

mänskliga handlingar (Leontiev, 1986). Engeström (2015) understryker i sin tur vikten 

av att se till alla handlingar och perspektiv i undervisningen för lokalisering av vilka 

faktorer som påverkar den. Mer specifikt för det här arbetet handlar det om vilka 

faktorer som påverkar lärarens val av metoder och strategier, samt hur dessa val 

påverkar eleverna. 

 
4.1.1 Verksamhet 

Begreppet verksamhet inom verksamhetsteorin förklarar Knutagård (2003) som en 

aktivitet där människor möts och samspelar. Dessutom behöver aktiviteten ske på en 

specifik plats, under en viss tid och uppfylla ett visst behov för att klassas som 

verksamhet (Leontiev, 1986). I detta arbete rör det sig om matematiklektioner i skolan 

för elever i årskurs 3. Undervisningen sker inom olika ramar, det vill säga de 

ramfaktorer som påverkar skolans verksamhet. Dessutom uppfyller verksamheten ett 

behov eftersom eleverna exempelvis ska lära sig något inom subtraktion. Ramfaktorerna 

är i detta fall de faktorer som benämns i verksamhetsmodellen och som påverkar 

undervisningen. 
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Inom en verksamhet ryms det vad Leontiev (1986) benämner stimuli och respons, som 

samverkar och påverkar varandra olika beroende på verksamheten. Detta kan vi jämföra 

med det objekt och subjekt som finns i verksamhetsmodellen, de påverkar varandra 

ständigt och har en dynamisk relation. 

 

Vidare lyfter Leontiev (1986) ytterligare en gång hur verksamhetens behov eller mål är 

det som styr de olika faktorerna, det vill säga delarna i verksamheten. Behovet styr 

således över hur subjektet och objektet interagerar med varandra (a.a.). Det vill säga 

målet med undervisningen styr till viss del hur läraren lägger upp undervisningen, 

samtidigt som resultatet av undervisningen påverkar hur läraren fortsätter sitt arbete 

med att nå målet. 

 
4.1.2 Motsättningar  

Ett annat begrepp som har stor betydelse inom verksamhetsteorin är motsättningar vilka 

kan förekomma i en verksamhet och redovisas i verksamhetsmodeller (Figur 5). 

Motsättningar kan uppstå när verksamheten som helhet eller individuella handlingar i de 

olika faktorerna av verksamheten hamnar i konflikt med varandra, som i sin tur 

påverkar resultatet eller målet (Knutagård, 2003). I vårt fall skulle en motsättning kunna 

finnas i resurser inom arbetsfördelningen, och som är tillgängliga för läraren i 

undervisningen. Resurserna kan exempelvis vara extra personal eller tillgängliga 

grupprum. Om det finns tillgång till någon av dessa resurser kan det påverka 

undervisningen positivt genom att eleverna får mer stöd eller bättre möjlighet till 

studiero. Begreppet motsättningar har naturligt en negativ klang, och tenderar att 

uppfattas som något som bör undvikas i en verksamhet. Ur ett verksamhetsteoretiskt 

perspektiv är motsättningar dock förenat med något positivt (Engeström, 2005). 

Engeström (2005) redogör att det är tack vare motsättningar och arbetet i att lösa de 

problem som uppstår verksamheter kan utvecklas. Det intressanta inom 

verksamhetsteorin är motsättningarna och hur de hanteras, vilket avgör verksamhetens 

resultat. 

 

4.2 Verksamhetsmodellens uppkomst 
Verksamhetsmodellens övre struktur med de tre faktorerna, subjekt, objekt och 

förmedlande artefakt kommer ursprungligen från Vygotskij (Campbell m.fl., 2014). 

Vygotskij ville genom att låta faktorerna bilda en triangel visa det samspel som finns 

mellan dem (a.a.).  

 
                                                           Förmedlande artefakt 

 

 

 

                                               Subjekt                                         Objekt 
 

Figur 4. Den övre delen av strukturen på Engeströms verksamhetsmodell (fritt skapad från Engeström, 

2005) 

 

När Leontiev tog över och fortsatte utveckla modellen ansåg han att faktorerna var 

beroende av vilken kontext de befinner sig i och la därmed till tre olika perspektiv, 

sociala-, historiska- och kulturella perspektiv (Campbell m.fl., 2014). Till följd av detta 

lyfter Bloomfield och Nguyen (2015) dessutom den sociala betydelsen för inlärning 

blev tydligare. Enligt Knutagård (2003) har Engeström i sin tur utgått från att människor 

formas av samt formar vår omvärld vid vidareutvecklingen av verksamhetsmodellen. 

Enligt Engeström (2015) var den ursprungliga modellen inte tillräckligt rättvisande för 
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att analysera en verksamhet och la därför till ytterligare tre faktorer till modellen, regler, 

gemenskap och arbetsfördelning. Syftet med tillägget är att tydliggöra det sociala och 

kulturella som sker i en verksamhet (a.a.).  

 

Vid användning av Engeströms verksamhetsmodell är det av stor betydelse att alla sex 

faktorer finns med och samspelar med varandra för en verksamhet ska ses som 

fungerande (Campbell m.fl., 2014; Engeström, 2005).  Verksamhetsmodellen är 

framförallt ett verktyg som används för att påvisa förhållandet mellan olika faktorer i en 

specifik verksamhet (Engeström, 2005). Dessutom underlättar modellen analysarbetet 

av verksamheten (a.a.). 

 
4.2.1 Verksamhetsmodellen 

 

 
Figur 5. Strukturen av Engeströms verksamhetsmodell av ett mänskligt verksamhetssystem (fritt skapad 

från Engeström, 2005) 
 

1. Subjekt kan, enligt Knutagård (2003), vara individer eller grupper som verkar i 

en viss verksamhet. De har samma mål och behov med verksamheten och det är 

subjektets handlingar som har en stor betydelse för hur verksamheten fungerar 

(a.a.). I vårt fall ser vi lärarna som subjekt då det är deras handlingar i 

subtraktionsundervisningen som vi vill synliggöra. 

 

2. En verksamhet är alltid riktad mot ett mål eller ett syfte, detta kallas objekt 

(Knutagård, 2003). Utöver att objektet är det som ger ett syfte eller motiv till 

verksamheten så ska objektet ge ett resultat när verksamheten är klar (a.a.). 

Enligt Knutagård (2003) är objektets syfte eller motiv det som leder 

verksamheten framåt. Objektet, för vår del, är subtraktionsundervisningen som 

läraren håller i skolan, mer specifikt vilka metoder och strategier som används i 

undervisningen. Möjliga mål med objektet kan vara att eleverna ska få 

kunskaper om ett specifikt matematiskt område såsom taluppfattning och tals 

användning. 

 

3. Utöver subjekt och objekt behövs det även förmedlande artefakter för att 

kunna genomföra verksamheten (Knutagård, 2003). Dessa förmedlande 

artefakter är olika verktyg och redskap som används för att överföra information 

mellan en part till en annan (Knutagård, 2003; Säljö, 2012). Det finns olika 

artefakter och det kan vara olika material eller mentala processer (a.a.). I skolans 

verksamhet kan dessa förmedlande artefakter vara läromedel, tekniska 

hjälpmedel, lärares fortbildning men även de mentala processer som läraren lär 

ut i form av exempelvis olika strategier för att klara subtraktionsuppgifter. 

Eftersom att vi vill se närmare på vilka metoder och strategier som används av 
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lärare och elever blir denna faktor mycket intressant att undersöka. 

 

4. Regler är den faktorn som formar verksamheten och är ofta något som påverkar 

utifrån, såsom lagar, bestämmelser och sociala relationer i samhället (Knutagård, 

2003). Regler kan både vara implicita och explicita (a.a.). De regler som finns i 

skolan är bland annat skollagen, läroplanen och lokala bestämmelser från 

kommunen och skolan som helhet. I vårt examensarbete är det framförallt 

läroplanen och olika normer som förekommer i undervisningen som vi är 

intresserade av. Normer är något som är speciellt för varje klass och även för 

specifika ämnen. Dessa normer påverkar handlingar i undervisningen och en 

sorts norm som är populär inom matematiken är sociomatematiska normer. 

  

5. I en verksamhet finns det en gemenskap mellan de personer eller grupper som 

ingår (Knutagård, 2003). Dessa personer delar på ett gemensamt objekt och 

strävar efter att uppfylla objektet. I skolans värld kan en gemenskap vara 

arbetslaget som läraren tillhör, eleverna i klassen eller endast en specifik grupp 

elever. Vi vill synliggöra vilka metoder och strategier som används i klassen 

vilket gör att gemenskapen i helhet består av alla eleverna och läraren i klassen. 

 

6. Arbetsfördelningen är den faktor som behandlar makt och status (Knutagård, 

2003). Det handlar även om hur man delar upp arbetet i verksamheten (a.a.). På 

en skola ser man ofta till rektorn om man tänker på makt eller status. Rektorn 

har ansvar för att fördela arbetet över lärarna. Arbetsfördelningen kan då handla 

om vilka resurser som finns att tillgå samt hur de är fördelade. På klassrumsnivå 

kan det handla om hur eleverna arbetar tillsammans eller hur läraren lägger upp 

undervisningen.  

 

7. Den sjunde och senast tillagda faktorn är resultatet som kommer utifrån 

objektet och verksamheten (Knutagård, 2003). Då vårt objekt är 

subtraktionsundervisningen så är resultatet vad som kommer ut ur 

undervisningen när den är slutförd. Då kan vi se vad för resultat undervisningen 

gav, är målet eller syftet uppnått? Eller gick något fel och vad blev då resultatet? 

 

 

5 Metod 
Metoden kommer behandla de tillvägagångssätt som använts för insamling av den 

empiri som krävts för att besvara arbetets frågeställningar och syfte. Arbetet gjordes ur 

en kvalitativ forskningsansats som omfattas av intervjuer och diagnoser. Den insamlade 

empirin bygger i huvudsak på två lärarintervjuer och 12 elevintervjuer. Dessutom 

användes diagnoser som ytterligare en datainsamlingsmetod. Avslutningsvis presenteras 

insamlingen av empirin mer utförligt och hur de forskningsetiska principerna 

behandlats.    

 

Valet av en kvalitativ ansats grundade sig i att vi ville få en djupare förståelse för hur 

undervisningen berör olika matematiska procedurer. Detta styrker vi utifrån Denscombe 

(2016) som skriver att en kvalitativ forskningsansats ger möjlighet till fördjupad 

kunskap inom forskningsämnet. Vidare har vi även riktat oss åt få informanter vilket 

Denscombe (2016) förklarar är fördelaktigt. Vi valde att kombinera två olika 

intervjutyper samt elevdiagnoser för att kunna få svar på frågeställningarna. Genom 

metodkombination (Denscombe, 2016) kan man betrakta studieområdet ur olika 

synvinklar vilket leder till en djupare kunskap och förståelse. På detta sätt fick vi både 
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reda på hur lärare och elever använder olika metoder och strategier men vi fick även 

veta hur de skulle vilja använda de olika matematiska procedurerna. 

 

5.1 Genomförande 
När urvalet och metoden var bestämd var det dags att kontakta de lärare som vi valt ut. 

Under vår sista VFU hade vi redan pratat med lärarna och frågat om det skulle fungera 

att de var med på intervjuer. Efter att vi fått godkänt från lärarna hade vi mailkontakt 

med dem för att bestämma plats, tid och datum för när intervjuerna kunde genomföras. 

När det sedan var tid för intervjuerna skickade vi ut missivbrev (se bilaga A och B) till 

lärare och elevers vårdnadshavare. I missivbrevet framgick undersökningens syfte och 

genomförande. Lärarna lämnade missivbrevet påskrivet vid intervjutillfället medan 

missivbrevet till vårdnadshavare lämnades direkt till den som intervjuade eleven eller 

till läraren. På grund av tidsbrist kunde vårdnadshavare maila in sitt godkännande 

gällande deras barns deltagande.  

 

Före intervjuerna med eleverna skulle de genomföra en diagnos (se bilaga E) som vi 

skickat till lärarna. Diagnoserna låg till grund för urvalet av elever som intervjuades. 

Det var respektive lärare som ansvarade för att diagnosen genomfördes och de hade fått 

specifika direktiv angående hur diagnosen skulle genomföras. 

 

Intervjuerna genomfördes på skolorna där lärarna befann sig och vi delade upp oss och 

genomförde intervjuerna var för sig. Anledningen till att vi gjorde intervjuerna själv 

med lärare och elever var att vi hade mycket kort tid på oss och för att vi skulle få så 

mycket insamlad data som möjligt. Innan vi började någon intervju gick vi muntligen 

igenom vilka rättigheter deltagarna hade utifrån de forskningsetiska principerna. Under 

intervjuerna med eleverna utgick vi från diagnoserna som de gjort tidigare och eleverna 

fick förklara hur de tänkt när de gjort diagnosen. 

 

5.2 Datainsamlingsmetod 
Vi valde att genomföra en kvalitativ studie för att få svar på vårt syfte och 

frågeställningar. Vidare använde vi oss av semistrukturerade intervjuer med lärare och 

elever samt att vi använde oss av elevdiagnoser. Båda insamlingsmetoderna anser 

Denscombe (2016) vara lämpade att använda vid en kvalitativ analys. Den kvalitativa 

analysen berör människors upplevelser och deras syn på omvärlden (a.a.). Därför ansåg 

vi att den passar oss då vi ville veta vilka metoder och strategier som ges uttryck för i 

subtraktionsundervisningen. Kombinationen av metoder har lett till en djupare förståelse 

med hänsyn till vilka matematiska procedurer som ges uttryck för i undervisningen. 

Detta då vi kunnat jämföra vad som sagts i intervjuerna med vilka matematiska 

procedurer som använts i diagnoserna. 

 
5.2.1 Intervju 

Den huvudsakliga metoden för datainsamling var semistrukturerade intervjuer. Enligt 

Denscombe (2016) är intervjuer att föredra vid mindre undersökningar där fokus ligger 

på att synliggöra erfarenheter och åsikter. Vi valde denna metod eftersom vårt fokus låg 

på läraren och elevernas val av metoder och strategier samt hur dessa uppfattas. Vid 

intervjuerna utgick vi från två olika intervjuguider, en för lärare och en för elever 

(bilaga C och D). Dessa två skiljer sig åt på det sättet att intervjuguiden för lärare 

fokuserar på att svara på våra två första frågeställningar, vilka procedurer som läraren 

ger uttryck för att använda och hur faktorer påverkar dessa val. Intervjuguiden för 

eleverna fokuserade mer på vår sista frågeställning, vilka procedurer som eleverna 
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själva föredrar att använda. Intervjuerna med lärarna hade därför mer fokus på hur 

läraren planerar och genomför undervisningen samt hur olika faktorer påverkar 

undervisningen men även lärarnas uppfattningar angående vad eleverna gör. 

Elevintervjuerna hade mer fokus på hur eleverna uppfattar de olika matematiska 

procedurerna och vilka de föredrar. 

 

Vid intervjuerna utgick vi från en intervjuguide med färdiga frågor, men vi var flexibla 

när det kommer till vilken ordning vi ställde frågorna samt att deltagarna fick chansen 

att utveckla sina svar och vi kunde ställa följdfrågor. Just denna flexibilitet är möjlig 

genom semistrukturerade intervjuer (Denscombe, 2016). Fördelarna med 

semistrukturerade intervjuer är flexibiliteten men även att den intervjuade kan gå på 

djupet och utveckla sina svar (Johansson & Svedner, 2010). Det viktiga är att den 

intervjuade får möjlighet till att utveckla sina synpunkter och klargöra för hur han/hon 

tänker kring en fråga (a.a.). En annan fördel, enligt Denscombe (2016) med denna 

struktur är att intervjuledaren har en bas att utgå ifrån men kan anpassa sig utifrån 

intervjudeltagaren. En nackdel med intervjuer är dock att datan blir baserad på vad 

någon har berättat i stället för vad som faktiskt sker (a.a.), exempelvis i undervisningen. 

Vilket var en anledning till att vi även valde att använda oss av en elevdiagnos för att se 

hur väl dessa stämmer. 

 

På grund av att vi använt oss av denna struktur så kan svaren mellan lärare variera 

beroende på vad som kommer upp under intervjun, det samma gäller mellan eleverna. 

Det går att argumentera att detta leder till att vi kan få felkällor. Dock anser vi att de 

semistrukturerade intervjuerna kan ge oss mer utförliga svar än om vi hade använt oss 

av strukturerade intervjuer. 

 

Vid intervjutillfällena gjorde vi ljudinspelningar samt tog fältanteckningar för att få med 

oss så tillförlitlig data som möjligt. Denscombe (2016) förklarar att ljudinspelning under 

intervjuer har både fördelar och nackdelar. En nackdel är att den intervjuade kan känna 

ett obehag till att börja med. Fördelen är dock att man kan lyssna om och om igen efter 

intervjuns slut och därför uppfatta sådant som man missat under själva intervjun (a.a.). 

Ljudinspelningarna gjorde det även lättare för oss att gå tillbaka och komma ihåg vad 

som sades under intervjun. Vid analysen av ljudinspelningarna valde vi att först 

transkribera intervjuerna.  

 
5.2.2  Diagnos 

Den andra metoden som vi använde oss av var en elevdiagnos som även fungerar som 

basen för elevintervjuerna. Diagnosen använde vi för att få syn på vilka metoder och 

strategier som eleverna verkligen använde vid beräkning av rutinuppgifter inom 

subtraktion. Vi ser diagnosen som en form av dokumentär metod då det är skriftlig 

information som vi får in och som hjälper oss att se skillnader mellan vad och hur 

läraren tror att eleverna uppfattar i undervisningen och vad eleverna faktiskt gör. 

Denscombe (2016) menar att dokumentär metod är en form av permanent handling som 

inte ändras under tiden utan texten finns där och förblir oförändrad genom tiden. När 

man använder dokumentär metod gäller det att tolka texten och försöka hitta kunskap 

som inte alltid syns (a.a.). Diagnosen gav oss en inblick i hur eleverna har räknat ut 

uppgifterna. Utöver att diagnosen gav oss en inblick i elevers tänkande använde vi den 

även som grund vid urvalet för elevintervjuerna. Eleverna fick under intervjuerna 

chansen att förklara hur de tänkte och hur de löst uppgifterna samt om de skulle vilja 

eller kunna lösa dem på andra sätt. 
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Även med denna metod finns det för och nackdelar enligt Denscombe (2016). Fördelen 

är att informationen är permanent och andra skulle kunna använda texten för att på nytt 

gör undersökningen. Nackdelen är dock att texten måste tolkas och den tolkningen kan 

vara olika beroende på vem som gör tolkningen (a.a.). Eftersom dokumentet som vi 

utgick ifrån, diagnosen, inte gav en helhetsbild av vilka strategier och metoder som 

förekommer i undervisningen ansåg vi att intervjuer var en bra metod som kompletterar 

informationen vi fick från diagnosen.  

 

Uppgifterna i diagnosen är baserade på uppgifter inspirerade från skolverkets 

diagnosmaterial Diamant (Skolverket, 2013). Vi såg närmare på de olika uppgifter som 

fanns i materialet och använde liknande uppgifter till vår diagnos. Uppgifterna berör 

bland annat låga tal med och utan tiotalsövergång samt upp till hundratal med och utan 

tiotalsövergångar. Uppgifterna gick att lösa på olika sätt och det fanns tillgång av 

lösblad för eleverna. Vidare testade uppgifterna vilken metod och vilka strategier som 

eleverna helst valde att använda. 

 

5.3 Urval 
Vårt urval av medverkande baserades på ett subjektivt urval som enligt Denscombe 

(2016) handlar om att plocka ut de personer som man tror sig kunna få bäst information 

av. När man använder sig av ett subjektivt urval riktar man sig till ett litet antal personer 

och de har valts ut i förhand för deras kunskaper om ämnet som ska studeras (a.a.). För 

vår del handlade det om att vi tillfrågade de lärare som vi haft under den senaste VFU-

perioden. När vi fått godkännande att genomföra intervjuer och elevdiagnos skickades 

missivbrev till vårdnadshavare för att kunna genomföra elevintervjuerna. Urvalet till 

elevernas intervjuer bygger därför dels på ett bekvämlighetsurval och ett subjektivt 

urval i den meningen att vi endast kunde förhålla oss till de elever som fått 

godkännande att delta i intervjuerna. Ett bekvämlighetsurval handlar om att man tar de 

första personerna som finns tillhands (Denscombe, 2016). Denscombe (2016) skriver att 

endast använda sig av ett bekvämlighetsurval inte är rimligt i förhållande till forsknings 

hårda krav. Därför valde vi även att se på elevernas diagnoser för att välja ut de elever 

som vi trodde skulle kunna ge oss mest information i en intervju. Elevurvalet var alltså 

först baserat på om de fick delta i intervjun och därefter hur de presterade på diagnosen. 

Lärarurvalet baserade vi på lärarnas kunskaper om vårt undersökningsområde utifrån 

tidigare kontakt med lärarna. 

 

Andra anledningar som gjorde att vi valde just dessa två klasser var att de är belägna i 

två olika kommuner, en i tätort och en på landsbygden. Detta valet gjordes på grund av 

att vi tror att man arbetar olika i olika kommuner men även beroende på var skolan är 

belägen. Vidare var en viktig orsak att vi just haft VFU på dessa skolor och därför lärt 

känna både elever och lärare något och då visste att vi kunde få svar på våra frågor vid 

intervjuer med dem. Vi ansåg att 12 elevintervjuer skulle kunna ge oss tillräcklig empiri 

för att kunna få ett bra resultat. Vi valde att intervjua 6 elever i varje klass för att få en 

jämn fördelning. 

 

Antalet deltagare i en undersökning kan påverka arbetets resultat och genom att ha 

använt oss av de ovan nämnda urvalsmetoderna framgår det tydligt hur många som varit 

delaktiga samt hur de valts ut. Om vi haft mer tid på oss skulle vi velat genomföra 

undersökningen i sex olika klasser men då vi har en tidsbegränsning var inte det 

aktuellt. Även här kommer bekvämlighetsurvalet in då det utöver vilka personer man 

väljer att intervjua, även handlar om vilka resurser man har (Denscombe, 2016). 
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5.4 Bearbetning av data 
Den insamlade empirin, bestående av intervjuer och elevdiagnos, behandlades genom 

transkribering och kategorisering in i de olika faktorerna. Detta gjordes för att vi skulle 

kunna göra en kvalitativ analys utifrån den verksamhetsmodell som finns presenterad 

nedan (Figur 6). Vid transkriberingen av intervjuerna var de en direkt spegling av det 

som sades i intervjun. Det betyder att det är skrivet i talspråk och meningsbyggnad med 

mera inte är helt korrekt. Transkriberingen var till för att kunna förenkla analysen 

genom att vi kunde kategorisera deltagarnas svar och därigenom göra en analys.  

 

För att behålla anonymiteten av intervjudeltagarne benämns lärarna som Lärare A och 

Lärare B. Eleverna kommer av samma anledning inte benämnas vid namn utan som 

exempelvis Elev A1 eller Elev B1, beroende på vilken verksamhet eleven tillhör. Vidare 

kommer även begreppen Verksamhet A och Verksamhet B användas för att beskriva 

situationer som innefattar både lärare och elever inom en specifik verksamhet. De 

utdrag från transkriptionerna som finns i bland annat resultatet har ändrats något för att 

få korrekt ordföljd och meningsbyggnad. I de citat som presenteras i resultatet och 

analysen kan tecknet [...] finnas vilket betyder att citatet är nedkortat. 

Den verksamhetsmodell som vi använde vid analysen av resultatet är följande: 

 

  Material 

 

 

 

 Läraren  Subtraktionsundervisningen               Påverkan 

          (Matematiska procedurer) 

 

 

             Lgr11 Klassen       Resurser 

        Skollagen        Gruppsammansättningar 

Sociomatematiska normer 

 
Figur 6. Strukturen av vår egen verksamhetsmodell utifrån intervjuer (fritt skapad från Engeström, 2005) 
 

Verksamhetsmodellen använde vi för att dels konstruera frågor till intervjuerna men 

också för att få svar på våra frågeställningar. Vi valde att sätta läraren som subjekt då vi 

vill se hur lärarens egna erfarenheter och handlingar påverkar vilka matematiska 

procedurer som används i undervisningen. Vidare valde vi att sätta själva 

undervisningen som objekt då det bland annat är vad som händer i undervisningen som 

var intressant. De förmedlande artefakterna blev det material som används samt vilken 

teknik som används av eleverna och lärarna. Regler och normer påverkar hur 

undervisningen planeras och genomförs samt att arbetsfördelningen i klassen väger in 

på hur eleverna arbetar sinsemellan men även vilka resurser, vad gäller extra personal, 

som finns tillgängliga. Den sista faktorn är resultatet. I resultatet presenteras diagnos 

resultaten som hjälper oss att se vilka matematiska procedurer som eleverna använt.  

 

Diagnoserna har redovisats i två tabeller. Den första tabellen (Tabell 1) visade 

övergripande vilka metoder som eleverna valt att använda vid beräkningen av 

uppgifterna i diagnosen. Då det inte går att urskilja vilka strategier eleverna använde 

utan en intervju visar den första tabellen endast metoder som användes. Om någon 

uppgift saknat utskriven metod antog vi att eleverna använde huvudräkning. Den andra 

tabellen (Tabell 2) visar vilka metoder och strategier som de intervjuade eleverna 
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använde vid beräkningen av uppgifter i diagnosen. Elevintervjuerna användes vid 

sammanställningen av tabell 2 för att säkerställa vilka matematiska procedurer som 

eleverna använde. 

 

5.5 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet handlar till största delen om att forskningen ska vara trovärdig 

(Denscombe, 2016). Det handlar även om att andra personer ska kunna genomföra 

samma undersökning vilket kräver nedskrivna metoder och tillvägagångssätt (a.a.). Det 

finns olika delar av tillförlitlighet och nedan presentera fyra olika perspektiv som vi 

tagit hänsyn till. Dessa perspektiv är validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och 

objektivitet. 

 

5.5.1 Validitet 
För att undersökningens resultat ska ha hög validitet gäller det att undersökningen är 

giltig, att resultatet speglar verkligheten (Allwood & Eriksson, 2010). Det betyder även 

att det som mäts, och metoderna som mäter, ska vara relevant utifrån undersökningens 

syfte och frågeställningar (Sandberg & Faugert, 2016). För oss betyder det att se till att 

intervjufrågorna och diagnosen ser till att svara på våra frågeställningar. 

 

5.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att någon annan ska kunna genomföra samma undersökning genom 

att använda de metoder vi använt som datainsamling samt att de ska kunna använda 

samma analysmetod och det ska resultera i ett likvärdigt resultat (Sandberg & Faugert, 

2016). Detta betyder att metodavsnittet bör vara noggrant beskrivet för att andra ska 

kunna göra samma sak (a.a.). Eftersom att vi har utgått från semistrukturerade intervjuer 

är det inte helt möjligt för någon annan person att genomföra exakt samma intervju. 

Detta för att ordningen på intervjufrågorna kan ändras samt att vi har haft möjlighet till 

att ställa följdfrågor på svaren i intervjun. På grund av detta skulle vår undersökning 

kunna ses som mindre reliabel. Dock kan man hävda att resultaten blir mer trovärdiga 

om vi ser till likheter och skillnader i intervjusvaren. När det kommer till diagnoserna 

anser vi att de är mer reliabla då de inte förändras och svaren finns i text. För att kunna 

använda ett dokument i en undersökning krävs det att det tydligt framgår vart 

dokumentet kommer ifrån och om det är pålitligt (Sandberg & Faugert, 2016). För vår 

del framgår detta tydligt i metodavsnittet. 

 

5.5.3 Generaliserbarhet 
På grund av att vårt arbete är starkt kopplat till intervjudeltagarna anser vi att det inte 

har en stark generaliserbarhet. Om ett arbete ska kunna ha en stark generaliserbarhet 

krävs det att resultaten ska kunna vara av den kvaliteten att resultaten gäller ett större 

fokusområde (Denscombe, 2016). Exempelvis att vårt resultat skulle kunna appliceras 

på alla matematiklärare i årskurs 3. Dock kan vi se en svag generaliserbarhet då vi fått 

många liknande svar i intervjuerna.   

 

5.5.4 Objektivitet 
För att vara så objektiva som möjligt har vi försökt att inte ta hänsyn till personliga 

värderingar i arbetet, både vad gäller lärare- och elevintervjuerna. Eftersom vi har 

använt oss av bland annat verksamhetsmodellen för att utforma frågorna till intervjuerna 

anser vi att de varit relativt objektiva. Det har underlättat att vi varit två personer när vi 

gjort analysen för att behålla objektiviteten. 
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5.6 Etiska aspekter 
Det finns fyra olika forskningsetiska perspektiv som vi utgick ifrån under vårt arbete, 

informationskravet, konfidentiallitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). De dokument vi skickade till vårdnadshavare och till lärare 

innehöll både en kort presentation av oss, vårt arbete och vad vill ville göra samt att 

vårdnadshavare och lärare fick lämna samtycke för deltagande. Vi började även varje 

intervju med att kort påminna deltagarna vad vi skulle ha empirin till och att alla skulle 

förbli anonyma. Vi förklarade även att intervjudeltagarna hade rätt till att avbryta 

intervjun eller inte svara på någon fråga om de ville det. Vi valde att endast muntligt 

berätta att vi endast kommer använda empirin till vårt examensarbete och inget annat. 

 

 

6 Resultat och analys 
I avsnittet nedan redovisas resultat och analys av den insamlade empirin. Empirin 

redovisas under rubriker baserade på verksamhetmodellens faktorer som presenterades i 

figur 6. Varje faktor presenteras för sig, där resultatet kommer först och därefter 

kommer en underrubrik med analysen för samma faktor. 

 

6.1 Subjekt – Läraren 
Arbetslivserfarenheterna hos de intervjuade lärarna är varierande och de har olika 

utbildningar i grunden. Lärare A är utbildad matematik-, och NO-lärare för årskurs 1-7 

och har 15 års yrkeserfarenhet genom undervisning i årskurserna 3-6. Lärare B har en 

grundutbildning för lågstadiet och har arbetat som lärare i 40 år. Båda lärarna har gått 

olika fortbildningar som exempelvis mattelyftet. Dessutom har Lärare B vidareutbildat 

sig inom bland annat specialpedagogik. 

 

De erfarenheter som Lärare A har kring hur elever uppfattar subtraktion är att det är ett 

matematiskt område som många elever har svårt för, särskilt vid problemlösning, vilket 

även lärare B håller med om. Anledningen till detta tror Lärare A till viss del beror på 

att eleverna har svårt att välja lämpliga matematiska procedurer, till följd av att de inte 

kan läsa ut uppgiftens ledtrådar.  

 
Många elever är låsta i tankesättet att ta bort, det vill säga att de tar bort en 

summa från en annan summa. Sedan när talen blir allt större så blir det svårt för 

dem. (Lärare A, 2017-04-28) 
 

Lärare B uttrycker elevers svårigheter inom subtraktion enligt följande: 

 
Elever tycker ofta subtraktion är svårt då det är mer abstrakt än addition och 

de har svårt att se ett samband mellan räknesätten addition och subtraktion. 

Men när eleverna börjar förstå att de två räknesätten hör ihop får många en 

Aha!-upplevelse. (Lärare B, 2017-04-28) 
 

Lärare A upplever även att det stora utbudet av olika matematiska procedurer kan vara 

en bidragande orsak till elevers svårigheter inom subtraktion. Lärarnas erfarenheter 

visar dessutom att det främst är beräkningar med tal över 20 som är mest problematiska, 

beräkningar av lägre tal tenderar att vara automatiserade. 
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Analys av subjekt  

Lärare A och Lärare B är båda eniga om att subtraktion är det matematiska område som 

flest elever har svårigheter med. Som det framgår av resultatet finns det även vissa 

likheter mellan de båda lärarnas tankar kring vad som är orsaken till dessa svårigheter.  

 

Båda lärarna håller exempelvis med tidigare forskning (Baroody, 1984a) om att 

subtraktion är ett svårt område för eleverna framförallt på grund av abstraktheten. 

Vidare tar Lärare A upp att en faktor som kan försvåra för eleverna är att det finns så 

många olika sätt att räkna subtraktion på. Forskningen visar dock att det kan leda till 

problem om elever endast får se subtraktion på ett sett, till exempel genom ta bort-

strategin (Löwing, 2008; Murdiyani m.fl., 2013). Enligt läroplanen (Skolverket, 2016) 

ska elever få tillgång till olika metoder och strategier i undervisningen men det framgår 

inte hur många.  

 

En motsättning (Knutagård, 2003) vi kunnat urskilja i subjektet är Lärare A´s 

obefintliga yrkeserfarenhet angående undervisning i årskurs 1 - 2. Motsättningen 

baserar vi på hur Lärare A träder in i ett så sent skede i elevernas grundläggande 

förståelse att Lärare A´s nya matematiska procedurer innebär ett för stort hopp i 

förståelsen. Skolverket (2013) poängterar trots allt vikten av tidig förståelse av de 

bärande begreppen inom det matematiska området. Väntar denna information 

kombinerat med nya matematiska procedurer till årskurs 3 kan det ha inverkan på hur 

väl eleverna lyckas ta till sig och förstå innehållet i subtraktionsundervisningen 

(Löwing, 2008; Maclellan, 2001; Murdiyani m.fl., 2013). 

 

 

6.2 Objekt – Subtraktionsundervisningen   
Subtraktion är det räknesätt som lärarna anser att eleverna i årskurs 3 har svårast för. 

Även eleverna uttryckte subtraktion som betydligt svårare än exempelvis multiplikation. 

Vid introducering av subtraktion i årskurs 1 föredrar Lärare B användning av mycket 

laborativt- och konkret material som ett steg att ge eleverna en bra grund att bygga 

vidare på.  

 
Jag har ingen standardmodell för hur jag introducerar subtraktion för eleverna 

men det jag tycker är viktigast är att använda laborativt material och att prata 

om matematik i klassen. Jag tycker att det laborativa materialet hjälper 

eleverna att förstå. (Lärare B, 2017-04-28)  
 

Lärare B förespråkar även att tidigt visa eleverna sambandet mellan subtraktion och 

addition, eftersom det är något som eleverna tenderar ha svårt för. Lärare A som enbart 

har erfarenheter av undervisning som tidigast årskurs 3, spekulerade i liknande 

tillvägagångssätt vid en introducering av subtraktion. Dessutom eftersträvar båda 

lärarna undervisning som stimulerar god begreppsförståelse hos eleverna, vilket de 

anser är en förutsättning för undervisningen ska lyckas. Det som Lärare A tar fasta på 

under höstterminen i årskurs 3 är undervisning om subtraktion som beräkning av 

skillnad mellan två tal, inte enbart ett antal som tas bort.  

 
Jag brukar gå in på skillnader på saker. Skillnaden på längder till exempel, att 

man kan ta bort den ena längden från den andra och skillnaden är det som blir 

över. Detta försöker jag fokusera mycket på, för många är ju inne mycket på att 

ta bort. (Lärare A, 2017-04-28)  
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Baserat på intervjuerna och metoder som kunnat urskiljas i elevdiagnoserna 

förekommer algoritmer och olika former av skriftlig huvudräkning i båda 

verksamheterna. Dessa metoder är dessutom de samma som presenteras i de båda 

läromedlen. Läromedlet som används av Lärare B behandlar främst algoritmer vilket 

lett till att den skriftliga huvudräkningen fått mindre utrymme i undervisningen. Såväl 

Lärare B som övervägande delen av eleverna i Verksamhet B är överens om att 

algoritmer är den metod som helst används vid beräkning av rutinuppgifter. Lärare A 

och övervägande delen av eleverna i Verksamhet A ger uttryck för att det främst är 

skriftlig huvudräkning som de använder, kombinerat med strategin komplettering. I 

Verksamhet A förklarar Lärare A att algoritmer är vanligast förekommande bland elever 

som är i svårighet inom subtraktion.  

 

Strategier som båda lärarna märker är vanligt förekommande vid beräkning av 

subtraktion är användningen av ”tiokompisarna” och användningen av fingerräkning. 

Dessutom ser de en vinst i att åtminstone låta elever i svårighet ha tillgång till en fysisk 

tallinje. Läromedlet som Lärare A använder erbjuder flera olika strategier för skriftlig 

huvudräkning, dock är det räkna talsorterna tillsammans med komplettering som så väl 

Lärare A som eleverna helst använder. Lärare B förespråkar även strategin att se 

sambandet mellan addition och subtraktion.  

 

Analys av objekt 

Som det framgår av resultatet skiljer sig användningen av matematiska procedurer 

mellan de båda verksamheterna. I Verksamhet A är det vanligast förekommande med 

skriftlig huvudräkning kombinerat med komplettering som strategi, och Verksamhet B 

använder främst algoritmer. Även om den vanligast förekommande metoden skiljer sig 

mellan verksamheterna behandlas båda av såväl Lärare A som Lärare B. Genom detta 

svarar undervisningen upp mot Skolverkets (2016) kunskapskrav inom matematik, där 

eleverna ska lära sig använda olika matematiska procedurer. Båda lärarna uttrycker att 

de även använder sig av strategin att dela upp beräkning av tal efter talsorterna i ett steg 

att tydliggöra subtraktionsberäkningen för eleverna. Användning av uppdelning i 

talsorterna är en strategi som förespråkas av Baroody (1984b) samt Torbeyns m.fl. 

(2004). Med anledning av den utsträckning som Lärare B använder algoritmer är detta 

en betydelsefull strategi för elevernas förståelse av dess uppbyggnad (Häggblom, 2013). 

De båda lärarnas användning av laborativt material vid förtydligande av innehållet i 

undervisningen, hänger samman med tidigare forskning som förespråkar detta (Engvall, 

2013; Torbeyns m.fl., 2004). Subtraktionsundervisningen stämmer i stort överens med 

Selters m.fl. (2012) forskning om elevers behov av varierat innehåll och matematiska 

procedurer i undervisningen. 

 

6.3 Förmedlande artefakt – Material 
Lärare A använder läromedlet ”Safari 3B” och har även erfarenheter av användning av 

detta läromedel sedan tidigare.  

 
Jag tycker att det är ett bra läromedel, då det erbjuder många olika strategier. 

Eftersom jag använt materialet tidigare vet jag vilka delar som eleverna 

brukar ha svårt för. Ibland får man sålla lite i vilka delar som eleverna 

behöver göra, för alla behöver inte lära sig allt. För vissa räcker det att lära 

sig kanske två strategier och kunna dem bra, fler förvirrar dem bara. (Lärare 

A, 2016-04-28) 
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Vidare lyfter Lärare A betydelsen av elevanpassad undervisning med uppgifter efter 

elevernas förutsättningar, vilket kan innebära att alla elever inte alltid arbetar med 

samma material. Exempelvis låter Lärare A de elever som behöver fokusera på att 

behärska enbart ett fåtal strategier arbeta med räknehäften som behandlar dessa.  

 

Lärare B använder sig av läromedlet ”Favorit matematik 3B” och formar sin 

undervisning mycket efter dess innehåll med hänseende till vilka matematiska 

procedurer som presenteras. Med anledning av att det är första gången som Lärare B 

använder materialet förlitar denne sig även mycket på den tillhörande 

lärarhandledningen. Överlag anser Lärare B att det är ett bra material trots att det näst 

intill uteslutande behandlar algoritmer och ett få antal strategier.  

 

Annat material förutom läromedlen som används i de båda verksamheterna är olika 

former av laborativt material som exempelvis gem, pengar och klossar. Lärare B 

försöker dessutom variera materialet som används i undervisningen år från år med 

motiveringen, att det istället är bättre att varje år hitta nytt och intressant material. Dock 

används ibland gammalt material på nytt som försök ifall det fungerar bättre i den 

aktuella klassen.  

 

Det material Lärare A skulle velat ha tillgång till för att tydliggöra växling inom 

subtraktion för eleverna är en interaktiv tavla, eftersom det är något hon använt mycket 

på sin tidigare arbetsplats. När tillfälle finns låter dock Lärare A eleverna arbeta med 

uppgifter från Skolplus och Webbmatte. Även Lärare B uttrycker sin vilja att använda 

en interaktiv tavla i undervisningen som ett steg i att få mer involverade och engagerade 

elever. Den tekniska utrustningen som finns att tillgå i Verksamhet B är en projektor 

och lärarens dator. 

 

Analys av förmedlande artefakt 

Som det framgår av resultatet skiljer det sig i hur de båda lärarna uttrycker 

utformningen av respektive subtraktionsundervisning. Denna skillnad beror dels på de 

olika läromedlen som används och dels på de båda lärarnas egna erfarenheter. Lärare B 

använder sig av ett nytt läromedel vilket leder till att mycket av undervisningen blir 

direkt tagen från läromedlet. Med anledning av det begränsade utbud av matematiska 

procedurer som presenteras i läromedlet har vi därför urskilt en motsättning mellan den 

förmedlande artefakten och objektet. Motsättningen påverkar undervisningen på så sätt 

att eleverna endast blir erbjudna en metod och ett fåtal strategier.  Engvall (2013) och 

Selter m.fl. (2012) lyfter som tidigare benämnt elevernas behov att möta flera olika 

matematiska procedurer för att sedan kunna värdera vilka procedurer som är lämpligast 

beroende på uppgiftens karaktär. Bristen i matematiska procedurer som behandlas leder 

även till en viss motsättning mellan den förmedlande artefakten i form av läromedlet 

och Lgr11. Enligt läroplanen (Skolverket, 2016) ska eleverna kunna använda olika 

matematiska procedurer för beräkning av olika uppgifter.  

 

Via resultatet går det även att urskilja hur de båda lärarna ger uttryck för att de använder 

olika former av laborativa material i undervisningen. Enligt Lärare A´s utsagor får 

eleverna i Verksamhet A vid vissa tillfällen även använda elevdatorer och räkna 

uppgifter på hemsidor som “Skolplus” och “Webbmatte”. Det båda lärarna uttrycker en 

saknad över att inte kunna använda interaktiva tavlor, vilket därmed blir en motsättning 

mellan den förmedlande artefakten och objektet inom båda verksamheterna. Selter m.fl. 

(2012) belyser ju betydelsen av variation i undervisningen med hänseende till hur 

subtraktion presenteras för eleverna.   
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6.4 Regler – Lgr 11, skollagen och Sociomatematiska normer 
Båda lärarna tydliggör att det i första hand är läroplanen, Lgr 11, som styr innehållet i 

undervisningen, men även deras tidigare erfarenheter rörande vad som har varit mer 

eller mindre lyckade moment. Lärare A erkänner dock att matematik avsnittet i Lgr 11 

upplevs som något flummig, vilket leder till att den mer detaljerade planeringen av 

undervisningen baseras på vad som fungerat tidigare år. Det är även genom de tidigare 

erfarenheterna som Lärare A motiverar att inte lära alla elever precis samma saker.  

 
Det finns ju som sagt en viss tidspress inom skolan och skulle alla elever 

behöva lära sig alla matematiska procedurer som behandlas i läromedlet, skulle 

vi behöva arbeta med enbart subtraktion under en hel termin. Därför tycker jag 

att det är gott nog att alla elever behärskar åtminstone två strategier. Det är inte 

rätt att trycka in för mycket information till de elever som redan har problem 

inom matematiken, och undervisningen ska ju anpassas efter varje elevs 

förutsättningar. (Lärare A, 2017-04-28) 
 

Utöver läroplanen styrs Lärare B´s verksamhet även de gemensamt uppsatta målen 

inom skolan och parallellklassen. Verksamhet B bygger på väldigt traditionell 

undervisning med sociomatematiska normer som innebär mycket enskilt arbete för 

eleverna.  Med hänsyn till de olika behov som finns hos eleverna krävs det en tydlig 

struktur och strikta ramar för att verksamheten ska fungera. Lärare B önskar det fanns 

mer tid för diskussioner av elevlösningar och arbete utanför dessa ramar. De 

sociomatematiska normer som finns inom Verksamhet A skiljer sig något allt eftersom 

gruppsammansättningarna ändras, men fokus ligger på uppmuntran av matematiska 

samtal och ömsesidig respekt. 

 

Analys av regler 

Både Lärare A och Lärare B har krav på sig att förhålla sig till innehållet i läroplanen 

(Skolverket, 2016), vilket de även uttrycker att de gör. Resultatet redovisar även att 

Lärare A dessutom förlitar sig mycket på sina tidigare erfarenheter, eftersom 

läroplanens innehåll upplevs som “flummigt”. Denna upplevelse innebär därför att vi 

ser det som en motsättning inom faktorn, med anledning av hur tidigare erfarenheter har 

nästintill lika stor betydelse för undervisningens innehåll som läroplanen.  

 

Det finns även en motsättning mellan regler och objektet i Verksamhet B, rörande de 

sociomatematiska normer som förekommer i klassen. Med anledning av klassens 

sammansättning av elever krävs det tydliga och strikta ramar, vilket i sin tur leder till att 

Lärare B inte kan ha det positiva sociomatematiska klassrumsklimat som önskas. Cobb 

och Yackel (1996) poängterar bland annat vikten av öppenhet mellan lärare och elever 

för att sociomatematiska normer ska fungera i undervisningen. Deltagarna i Verksamhet 

B behöver kunna föra samtal och hjälpas åt att hitta gemensamma förklaringar och 

lösningar på olika uppgifter, för att det ska stämma med hur Cobb och Yackel (1996) 

beskriver positiva sociomatematiska normer. De normer som råder i Verksamhet B, 

baserat på vad som framkommit i intervjuerna, är att undervisningen bygger på mer 

traditionell undervisning med mycket enskilt arbete. 

 

6.5 Gemenskap – Klassen 
Verksamhet A består av en klass med 14 elever där ett fåtal elever kan ses som om de är 

i svårighet inom subtraktion. Dessa elever får anpassad undervisning och stöd av 

specialpedagog. Verksamhet B är en klass på 19 elever med stor variation där även 
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många elever har olika svårigheter i skolan. Med anledning av detta och för att inte störa 

övriga elever i klassen finns det tillgång till ett extra klassrum med en annan resurs. 

 

En sammanställning av elevintervjuerna visade att många av eleverna i båda 

verksamheterna tyckte att matematik var ett roligt ämne, men att subtraktion var det 

matematiska område som flest uttryckte som svårast.  

 
Det är roligt med alla räknesätten,  men blir tråkigt när det blir svåra 

uppgifter. [...] Minus är det som är svårast, särskilt när de byter hur man ska 

räkna så ofta. På en sida ska man räkna så (komplettera), på andra sidan ska 

man räkna så (ta bort). Jag förstår inte varför det ska vara så. (Elev A3, 

2017-04-26) 
 

Vad gäller elevernas syn på lärarnas genomgångar och betydelsen av att kunna använda 

flera metoder (Bilaga D, fråga 9-10) råder det delade meningar bland eleverna. 

Övervägande delen av eleverna som intervjuades från Verksamhet A tycker dock att det 

är bra att kunna flera olika metoder även om de själva kanske inte alltid gör det. Med 

anledning av detta tycker även samma elever det är positivt att Lärare A går igenom 

olika matematiska procedurer på tavlan, även om de inte alltid sedan använder dem vid 

beräkningar. Elev A2 är i sin intervju uppriktigt med hur denne tänker kring mängden 

metoder som lärs ut och efterfrågas.  

 
Det är lite jobbigt att behöva lyssna på allt. Så är det jobbigt att vissa tal ska 

man skriva så (bara svar) och sen ska man skriva ut det (skriftlig 

huvudräkning). Det är jobbigt att skriva ut det, så jag räknar först innan jag 

skriver som det ska stå (vad uppgiften efterfrågar). Jag räknar så (talsorterna) 

och sedan skriver jag som Lärare A eller boken vill (algoritm). (Elev A2, 

2017-04-26) 
 

I båda verksamheterna finns det elever som tycker det är onödigt och inte förstår 

anledningen till varför lärare och läromedel behandlar olika matematiska procedurer. 

Övervägande delen av eleverna som intervjuats från Verksamhet B stämmer dock in 

med övervägande delen av eleverna i Verksamhet A om betydelsen att lära sig flera 

metoder.  

 
Ja, för då kan man räkna på olika sätt och man kan använda både minus och 

plus. Så är det bra för man kan se om man räknat rätt. (Elev B1, 2017-04-26)  
 

En elev från Verksamhet B uttrycker även specifikt hur denne uppfattar lärarens 

genomgångar på tavlan av exempelvis algoritmer.  

 
När Lärare B visar det på tavlan verkar det inte alls så svårt. Men sen när jag 

ska göra det själv är det mycket svårare att veta hur jag ska göra. Jag 

kommer inte alltid ihåg hur det var. (Elev B2, 2017-04-26) 
 

Eleverna i båda verksamheterna svarade att de var nöjda med upplägget av 

matematikundervisningen. De uttryckte hur arbetet bygger på läromedlet, genomgångar, 

utematte samt användning av olika laborativa material. Inom båda verksamheterna 

efterfrågade dock flertalet elever mer utematte.  
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Analys av gemenskap 

Som det framgår av resultatet ger eleverna i båda verksamheterna uttryck för att de 

överlag är nöjda med subtraktionsundervisningen och de matematiska procedurer som 

den behandlar. Eleverna upplevde även att det fanns en viss variation i undervisningens 

utformning, som de flesta även var nöjda med. Varierat arbetssätt är även det som Selter 

m.fl. (2012) lyfter som betydelsefullt för elevernas inlärning av subtraktion.   
 
En motsättning som kunde urskiljas i Verksamhet A finns mellan gemenskap och 
förmedlande artefakt, då mer specifikt mot läromedlet. Motsättningen ligger främst i att 
elever inte förstår syftet med läromedlets upplägg med hänsyn till variationen av 
matematiska procedurer från sida till sida. Det finns även en motsättning inom båda 
verksamheterna mellan gemenskap och objekt. Denna motsättning hänger samman med 
den tidigare nämnda motsättningen med anledning av att eleverna inte förstår syftet med 
att kunna flera olika matematiska procedurer. Chang (1985) lyfter i sin forskning 
betydelsen av att ändra elevernas fokus från resultatet till processen att förstå 
procedurerna. Eleverna behöver stöttning att förstå de positiva effekter som kommer 
med kunskaper om olika matematiska procedurer (Engvall, 2013). När eleverna 
behärskar reglerna för de olika metoderna som används i undervisningen, kan de istället 
fokusera på att lösa uppgifter av svårare karaktär (Skolverket, 2011). 

 

6.6 Arbetsfördelning – Resurser 
Lärare A har tillgång till så väl extra personal, där specialpedagog är en av dessa, som 

grupprum i matematikundervisningen.  

 
Att kunna dela upp eleverna i mindre grupper och utmana dem där de är tycker 

jag är extra viktigt vid just subtraktion. Då kan vi fokusera på olika saker som 

bäst gynnar eleverna. Till exempel kan man jobba på och visa fler procedurer 

för eleverna som har lite lättare för subtraktionen, medan de som har svårare 

istället fokuserar på att befästa ett fåtal. Så är det självklart viktigt att låta 

eleverna arbeta tillsammans mellan grupperna och dra nytta av varandra. 

(Lärare A, 2017-04-28) 
 

Tillgången till ett grupprum i anslutning till klassrummet förklarar Lärare A som en 

betydelsefull del för undervisningen, både för att kunna dela upp eleverna och för att 

eleverna själva ska kunna välja lärmiljö.  

 
Även om klassrummet ska erbjuda studiero blir det lätt pratigt när eleverna 

diskuterar olika uppgifter med varandra eller läraren. Jag tycker det är viktigt att 

eleverna får möjlighet att prata matte med varandra och då är det bra att ha 

tillgång till ”tysta rummet” för de som vill ha lugnare studiemiljö. (Lärare A, 

2017-04-28) 
 

Lärare B har också tillgång till extra personal i och utanför klassrummet, men dessa är 

avsedda för några enstaka elever. Dessutom finns det tillgång till ett extra klassrum som 

är avsett till samma grupp elever. Båda verksamheterna består av övervägande delen 

enskilt arbete med inslag av gruppdiskussioner och tillfällen som eleverna fungerar som 

stöd till varandra. 

 

Analys av arbetsfördelning 

Som det framgår av resultatet har båda verksamheterna tillgång till liknande resurser i 

subtraktionsundervisningen. Däremot skiljer sig de båda verksamheterna åt med 

anledning av hur resurserna används och fördelas mellan eleverna. Verksamheternas 
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fördelning av resurser hänger ihop med läroplanens inledande del (Skolverket, 2016) 

som lyfter fram att undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar. 

 

6.7 Sammanfattning  
Resultatet för vilka matematiska procedurer lärarna ger uttryck för att använda skiljer 

sig något mellan lärarna. De procedurer Lärare A uttrycker sig främst använda i 

undervisningen är skriftlighuvudräkning i kombination med komplettering. För elever i 

svårighet inom subtraktion förespråkar dock Lärare A användning av algoritmer. Lärare 

B uttrycker sig använda nästintill uteslutande av algoritmer i kombination med 

komplettering. Båda lärarna förespråkade även användning av laborativa material för att 

öka elevernas förståelse.  

 

Resultatet för vilken inverkan olika faktorer har på lärarnas val av matematiska 

procedurer visar att det finns likheter mellan de båda verksamheterna. Regler är den 

viktigaste faktorn lärarna behöver förhålla sig till med hänseende till läroplanen, trots 

innehållet anses ”flummigt” av Lärare A. Ytterligare en faktor om har stor inverkan är 

den förmedlande artefakten, mer specifikt läromedlens matematiska procedurer. Lärare 

A lyfte även fram betydelsen av sina tidigare erfarenheter för de val av procedurer som 

uttrycktes. 

 

6.8 Resultat – Elevernas matematiska procedurer 
Det resultat som kommer genom verksamheternas objekt, i detta fall 

subtraktionsundervisningen visar de matematiska procedurer eleverna använder. 

Efterföljande stycke kommer behandla de procedurer som kunnat urskiljas genom 

elevdiagnoserna samt elevintervjuerna.  

 

Tabell 1. Urskiljbara metoder från diagnosen 

Uppgift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 

Metod 

                            
Algoritmer 

   

1 

 

2 

  

4 1 3 6 3 10 

   

2 2 11 3 8 1 9 

   

5 

Skriftlig 

huvudräkning 

    

2 

 

4 

 

3 

 

4 

 

8 

 

1 2 2 2 8 

 

6 1 5 

   

2 

 
Huvudräkning 14 19 14 18 12 17 10 19 7 18 7 13 2 8 13 17 12 15 2 5 4 6 4 5 

  
7 9 

                             Uteblivet 

svar 

            

1 1 

    

2 3 1 4 4 5 

  

5 5 

                             
Totalt: 14 19 14 19 14 19 14 19 14 19 14 19 14 19 14 19 14 19 14 19 14 19 14 19 0 0 14 

  

Tabell 1 redovisar översiktligt de metoder som kunnat urskiljas via diagnosen, vilket 

betyder att om eleven inte visat någon uträkning har det kategoriserats som 

huvudräkning. Resultatet visar att inom Verksamhet A är det vanligast med 

huvudräkning och skriftlig huvudräkning. Den vanligaste metoden i Verksamhet B är 

huvudräkning och algoritmer.  

 

Tabell 2. Redogjorda metoder och strategier 
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Uppgift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 

Metod 

                            
Algoritmer 

   
1 1 1 

   
1 1 3 1 4 

   
1 1 4 1 4 1 4 

   
3 

Skriftlig 

huvudräkning 

          
2 

 
4 

   
1 

 
4 

 
3 

 
3 

   
2 

 
Huvudräkning 1 1 5 5 5 5 3 6 3 5 3 3 1 2 

  

2 3 1 2 2 2 2 2 

  

1 1 

                             
Strategi 

                            
Komplettering 1 1 5 5 3 6 2 5 3 4 4 4 5 6 

  
2 4 4 4 4 5 5 4 

  
1 3 

Ta bort 

  

1 1 

  

1 1 

 

2 2 2 1 

   

1 

 

2 2 2 1 1 2 

  

2 1 

Jämföra 

                            
Automatisering 5 5 

  

3 

 

3 

 

3 

     

6 6 3 2 

        

3 2 

                             
Total 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 6 6 

 

I tabell 2 redovisas de matematiska procedurer som de intervjuade eleverna redogjorde 

sig använda vid genomförandet av diagnoserna. Resultatet visar här att fler av de 

uppgifter som tidigare (Tabell 1) redovisats som huvudräkning i själva verket är 

automatiserade. Automatiseringen har eleverna uttryckt genom att de bara vet svaret av 

att se uppgiften och därför inte behöver göra någon form av beräkning. I Verksamhet A 

är det vanligast förekommande med huvudräkning eller skriftlig huvudräkning som 

metod och komplettering som strategi. Eleverna i Verksamhet B använder sig 

framförallt av algoritmer eller huvudräkning som metod och komplettering som strategi.  

 

Utöver vad som redan redovisats i tabellerna gick det även att urskilja hur eleverna 

tenderar att kombinera de redovisade strategierna med ytterligare strategier. En likhet 

mellan eleverna i de båda verksamheterna är att de använder strategin att dela upp 

talsorterna, oavsett vilken metod och ytterligare strategi de använder (bilaga E, uppgift 5 

och 6). 
Först tänker jag åtta minus tre och det är fem. Sedan tar jag sex minus två 

som är fyra. Så blir det 45. (Elev B3, 2017-04-26) 
 

Den där (247-132) det kunde jag räkna i huvudet, jag tog 7-2 som blir 5 och 

den 4-3 är 1 och sist tog jag 2-1 som blir 1. Så svaret blev 115 men på den 

andra uppgiften (304-138) såg jag att man behövde låna och det kan jag inte 

räkna i huvudet så då ställde jag upp det. (Elev A1, 2017-04-26) 
 

Även om komplettering är den strategi som visade sig vara vanligast inom de båda 

verksamheterna har det gått att urskilja elever som använder sig av ta bort-strategin. 

Genom elevintervjuerna har det exempelvis visat sig att det finns elever som använder 

ta bort-strategin även vid uppgifter med högre tal, som dessutom kräver växling (bilaga 

E, uppgift 7).  
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Först tänker jag att 700 är kvar. Sen ser jag att det talet (20 i 729) är mindre 

än det talet (50 i 57). Då måste jag växla till 600. Minus 30 är 70. Sen är det 

bara 9 minus 7 som är två. Då blir svaret 672. (Elev A2, 2017-04-26) 
 

I Verksamhet B där det är vanligast förekommande med algoritmer som metod för 

beräkning av högre tal vilket motiveras av en elev enligt följande.  

 
Jag tycker om att använda algoritmer för då är det lättare att göra rätt. Om 

man räknar höga tal i huvudet eller om man behöver växla kan de vara svårt 

att komma ihåg allt i huvudet så då tycker jag det är bättre att göra en 

uppställning, för då glömmer man inget. (Elev B6, 2017-04-26) 
 

En ytterligare strategi som kunnat urskiljas i de båda verksamheterna som kombineras 

med de redovisade matematiska procedurerna är fingerräkning. Fingerräkning används 

helst som ett stöd till att slippa hålla för mycket i arbetsminnet. I Verksamhet B är det 

dessutom vanligt förekommande att eleverna kontrollräknar sina svar genom sambandet 

mellan addition och subtraktion (bilaga E, uppgift 4).    

 
Jag tar bara och vänder på det. Jag byter likhetstecknet till ett plustecken och 

minustecknet till ett likhetstecken. Då får jag 9+ _ =18 och jag vet att 9+9 är 

18. Alltså ska det stå 18-9=9. (Elev B4, 2017-04-26) 

 

Analys av resultat 

Som det framgår av resultatet skiljer det sig mellan verksamheterna med hänseende till 

vilka metoder som eleverna visar att de helst använder vid subtraktionsberäkningar som 

behandlar högre tal. Samtidigt går det också att urskilja vissa likheter hos de båda 

verksamheterna. En sådan likhet är att majoriteten av eleverna tenderar att variera 

metod beroende på uppgiftens karaktär. Torbeyns m.fl. (2004) redogör i sin forskning 

hur kunskaper inom olika procedurer leder till att eleverna kan anpassa användningen av 

dessa beroende på olika uppgifters utformning.  

 

I Verksamhet B var den vanligast förekommande metoden algoritmer, vilket går emot 

vad nationell forskning förespråkar (Häggblom, 2013; Karlsson & Kilborn, 2015). 

Enligt Häggblom (2013) och Karlsson och Kilborn (2015) är algoritmer en metod som 

kräver många olika kunskaper hos eleverna, och fokus borde istället läggas på de 

grundläggande räknelagarna. Samtidigt visar internationell forskning på att algoritmer 

kan gynna elevernas taluppfattning (Loewenberg Ball m.fl., 2005). En förutsättning för 

att detta ska kunna införlivas krävs dock att algoritmerna är noga genomtänkta. 

 

Enligt resultatet (Tabell 2) går det att urskilja hur en del subtraktioner har automatiserats 

av eleverna. Under intervjuerna uttryckte eleverna hur de visste svaret på en specifik 

uppgift redan vid en första anblick, vilket stämmer med hur Löwing (2008) beskriver 

automatisering. 

 

 

7 Diskussion  
Diskussionsavsnittet börjar med en diskussion angående de metodval som gjorts i 

arbetet. Vidare diskuteras resultatet under en egen rubrik. Avslutningsvis ges förslag på 

fortsatt forskning och slutsats. 
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7.1  Metoddiskussion 
Vårt val av metoder, diagnos och intervjuer, anser vi varit lämpliga då empirin har 

hjälpt oss till besvarade frågeställningar. Dessutom skriver Denscombe (2016) att en 

kombination av metoder ger en djupare förståelse för forskningsområdet. Dock har det 

kommit till vår uppmärksamhet att om vi även gjort observationer hade vi kunnat 

jämföra det som sagts i intervjuerna med det som faktiskt händer i undervisningen. En 

anledning till att vi inte genomförde observationer var tidsbrist. Vidare fick vi valida 

svar via intervjuerna och därför ansåg vi att observationer inte var nödvändiga. 

 

Det som har varit mest begränsande i vårt arbete har varit tidsramen för arbetet samt att 

få ihop tillräcklig empiri av våra informatörer. Det gäller främst eleverna då det krävs 

vårdnadshavares godkännande för dem att delta i undersökningen. Om vi haft mer tid på 

oss hade vi velat genomföra fler intervjuer och då även använt oss av observationer för 

att stärka vårt resultat av diagnoserna och intervjuerna. Med fler informanter och 

observationer hade vi kunnat få ett mer generaliserbart resultat. Även Denscombe 

(2016) beskriver att för att få en stark generaliserbarhet så krävs en större 

forskningsområde, exempelvis genom fler informanter. 

 

Lärar- och elevintervjuer var den huvudsakliga insamlingsmetoden i vårt arbete. Genom 

de semistrukturerade intervjuerna fick vi empiri som beskriver dels vilka matematiska 

procedurer som lärare uttrycker sig använda i undervisningen men även vilka 

procedurer som eleverna anser sig använda. Vi anser att intervjuerna tillsammans med 

diagnoserna har givit oss möjlighet till att få svar på samtliga av våra frågeställningar.  

 

Vi valde att genomföra en diagnos med eleverna i de båda klasserna. Vid senare 

diskussioner har det framkommit att det kan ha varit kort tid eleverna hade på sig att 

genomföra diagnosen, 14 uppgifter på 15 minuter. När vi bestämde oss för att använda 

tidsbegränsning diskuterade vi även för- och nackdelar av att ha tidsbegränsning. En 

nackdel är att eleverna kan känna sig stressade och därför inte räkna på det sättet som 

han/hon helst skulle vilja. En annan nackdel är att eleverna, på grund av stress, inte 

kunnat prestera sitt allra bästa. Dock ansåg vi att vid intervjuerna kunde vi få svar på 

frågor som rörde elevernas uppfattning av diagnosen. Fördelarna med att ha en 

tidsbegränsning var att alla elever skulle ha lika lång tid på sig samt att andra ska kunna 

genomföra undersökningen igen och få liknande svar. Att ha en tidsbegränsning anser vi 

även ökar reliabiliteten eftersom den handlar om att samma studie ska kunna 

genomföras på liknande sätt av fler personer (Sandberg & Faugert, 2016). Att 

tidsbegränsningen blev just 15 minuter bestämdes efter samtal med lärare i 

verksamheterna. Både vi och lärarna ansåg att 15 minuter skull vara tillräckligt tid för 

att eleverna skulle hinna räkna uppgifterna som fanns i diagnosen.  

 

Genom att vi utgick från ett subjektivt val hade vi redan grundläggande kunskaper både 

om lärare och elever som var med i undersökningen. Enligt Denscombe (2016) riktar sig 

ett subjektivt val till personer som man redan vet har intressant information. Det finns 

både för- och nackdelar med att vi redan hade viss kännedom om hur undervisningen 

gick till. Nackdelen var att vi inte var fullt så objektiva i vår undersökning som vi hade 

varit om vi inte känt klasserna alls. Fördelen är dock att informanterna har varit 

avslappnade och gett oss mycket empiri. Vidare anser vi att det varit en fördel att vi 

redan hade en grundläggande förståelse för hur undervisningen fungerar i de olika 

klasserna. Det gjorde att vi inte behövde lägga så mycket tid åt att förstå vad lärare och 

elever menade i intervjuer utan kunde koncentrera oss på vad de faktiskt sa istället. För 

att kunna göra undersökningen mer objektiv hade vi kunnat byta klasser när vi 
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genomförde intervjuerna eller hade vi båda kunnat vara närvarande vid alla intervjuer. 

På grund av tidsramen ansåg vi att det inte hade fungerat. Det hade tagit för lång tid om 

vi båda skulle varit med vi alla intervjuer och det hade varit mycket pysslande för att få 

ihop det under den korta tiden vi hade. 

 

Att vi valde verksamhetsteorin och verksamhetsmodellen som analysmetod grundar sig 

i att teorin tidigare har använts i klassrums studier där man velat se hur det ser ut i 

exempelvis undervisningen, bland annat av Engvall (2013) som studerat matematiska 

procedurer i undervisningen. Vi ansåg att ingen av de andra teorier som vi läst under 

lärarutbildningen kunde hjälpa oss att svara på våra frågeställningar och vårt syfte. Det 

närmaste vi kom var det sociokulturella perspektivet med Vygotskij som grundare. När 

vi såg närmare på det sociokulturella perspektivet hittade vi verksamhetsteorin som är 

en gren som grundar sig i det sociokulturella perspektivet. Eftersom att vi ville 

synliggöra vilka metoder och strategier som lärarna ger uttryck för i verksamheten, 

vilka faktorer som påverkar valen samt vilka matematiska procedurer som eleverna 

använder ansåg vi att teorin kunde hjälpa oss med just det. Teorin har hjälpt oss att 

synliggöra vilka olika faktorer som påverkar varandra i undervisningen. 

 

7.2 Resultatdiskussion 
I avsnittet nedan kommer det föras en diskussion som fokuserar på det resultat vi 

kommit fram till utifrån våra frågeställningar. 

 
7.2.1 Uttyckta matematiska procedurer  

Under arbetets gång har vi genom olika källor, yrkesverksamma lärare, forskning och 

eleverna själva, kunnat styrka våra tidigare erfarenheter om att subtraktion är ett 

problematiskt räknesätt för elever i grundskolans tidiga år. Både lärarna och tidigare 

forskning (Baroody, 1984a; Baroody m.fl., 2012) pekar på abstraktheten inom 

subtraktion är en bidragande orsak till svårigheterna. För att minska abstraktheten i 

undervisningen strävar båda lärarna efter att stimulera elevernas begreppsförmåga. Ett 

tillvägagångssätt som båda lärarna förespråkar med anledning av detta är att undervisa 

subtraktion som både skillnaden mellan två tal och om att ta bort. De här 

tillvägagångssätten stämmer i sin tur överens om vad tidigare forskning förespråkar 

(Löwing, 2013; Maclellan, 2001; Murdiyani m.fl., 2013). Det vi ställer oss kritiska till 

med anledning av detta är hur lärare väljer att arbeta med begreppsförmågan i praktiken. 

Vår inställning är att eleverna behöver arbeta med detta kontinuerligt i undervisningen 

och inte vid enstaka tillfällen, eller så sent som i årskurs 3.  

 

Under intervjun med Lärare A framkom funderingar kring elevers svårigheter inom 

subtraktion med anledning av mängden matematisk procedurer som behandlas i bland 

annat läromedel. Både olika forskare (Engvall, 2013; Selter m.fl., 2012) och Skolverket 

(2016) skriver om betydelsen av att lära eleverna flera olika matematiska procedurer. I 

motsättning till detta lyfter Lärare A erfarenheter som visar på att elever i svårighet 

tenderar att blanda ihop reglerna inom de olika procedurerna. Strävan att tillhandahålla 

eleverna så många verktyg som möjligt för att de sedan själva ska kunna anpassa 

procedurer efter olika uppgifters utformning passar inte alla elever. Med anledning av 

detta poängterar Lärare A betydelsen av att anpassa undervisningen efter elevernas egna 

förutsättningar. Denna idé stämmer i sin tur med läroplanens inledande del (Skolverket, 

2016) samtidigt som den också motsäger kunskapskravet för matematik i årskurs 3. För 

den enskilda eleven är vi dock beredda att hålla med Lärare A i denna fråga. Alla elever 

behöver inte lära sig allt samtidigt, utan det räcker kanske med ett fåtal procedurer till 

en början. De matematiska procedurer som väljs ut för elever i svårighet behöver enligt 
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vår mening inte vara just de som Lärare A förespråkar. Vi ser hellre att varje lärare tar 

sig tid att anpassa undervisningens innehåll på till den enskilda eleven, vilket kan 

innebära skillnader från fall till fall. Vi ser heller inga problem med att anpassa det 

matematiska innehållet i läromedel och övriga uppgifter i subtraktionsundervisningen, 

med hänseende till den enskilde elevens förutsättningar. Dessa anpassningar kan 

innebära att ta bort uppgifter som är för krävande eller uppgifter som man vet att 

eleverna redan kan och därför behöver större utmaningar.  

 

Båda verksamheterna använde sig av algoritmer som metod för beräkning av 

subtraktion, men det är något mer vanligt förekommande i Verksamhet B. Det råder 

dock delade meningar om hur vida algoritmer bör användas redan så tidigt som årskurs 

1-3. Nationell forskning (Häggblom, 2013; Karlsson & Kilborn, 2015) menar på att 

denna metod är för krävande för eleverna, vilket internationell forsking inte helt 

instämmer med (Loewenberg Ball m.fl., 2005). Enligt vår mening ser vi både för- och 

nackdelar med användningen av algoritmer, precis som med andra metoder. Det viktiga 

ligger enligt oss inte i vilken metod som lärs ut i första hand, utan snarare om att 

metoden ska anammas av merparten av eleverna. För de elever som inte kan ta till sig 

den första metoden är det viktigt att hitta en annan som är mer anpassad efter deras 

förståelse. Vi kan inte nog understryka det som står i läroplanens inledande del, rörande 

elevanpassad undervisning (Skolverket, 2016).  

 

Vad gäller strategier som används i undervisningen, råder det ingen större skillnad 

mellan de båda verksamheterna. Båda lärarna förespråkar kombinationer av olika 

strategier och användning av laborativa material för att förtydliga innehållet. Lärare A 

såväl som Lärare B förespråkar användningen av komplettering framför ta bort, vilket 

även förespråkas av Baroody (1984b) och Torbeyns m.fl. (2004). Vi anser det vara 

positivt att båda lärarna förespråkar variation i hur subtraktion presenteras och 

användningen av matematiska procedurer. Dock ställer vi oss något frågande till Lärare 

B som påstod sig använda nytt material och nya övningar år från år. Det vi ställer oss 

tveksamma till är hur vida det finns tillräckligt med material för att detta ska vara 

möjligt. Vi ställer oss även kritiska till om detta verkligen har en positiv påverkan på 

undervisningen. Vi menar snarare att det är positivt att hålla sig uppdaterad om vad det 

kommer för nytt material, men samtidigt hålla kvar vid det som man vet fungerar bra. 

De områden som ska behandlas enligt läroplanen förändras inte år från år. Därför ser vi 

inte vinsten med att ”uppfinna hjulet” till varje undervisningstillfälle. Vi ställer oss även 

kritiska till hur planeringstiden räcker till att genomföra detta.  

 
7.2.2 Faktorers påverkan 

Under lärarintervjuerna framkom det tydligt att båda lärarna i betydande utsträckning 

baserar sin planering och undervisningens innehåll på de enskilda verksamheternas 

förmedlande artefakter. Dock framkom det att Lärare B förlitar sig på denna faktor i 

större utsträckning än Lärare A. Lärare B använder sig av ett för denne nytt läromedel, 

vilket lett till att undervisningen begränsas till de matematiska procedurer som 

presenteras i det. Vi ställer oss dock kritiska till detta förhållningssätt med anledning av 

de få matematiska procedurer som behandlas i läromedlet. Eftersom eleverna enligt 

läroplanen (Skolverket, 2016) ska tillgodoses med olika metoder och strategier, riktar vi 

vår kritik mot att undervisningen behandlar för få matematiska procedurer. Även 

tidigare forskning (Engvall, 2013; Selter m.fl., 2012) lyfter att elever bör få möta flera 

olika matematiska procedurer i undervisningen, som ett steg i att lära sig värdera dem 

utifrån uppgifters karaktär. Vi anser dock att det även finns en fördel med läromedlet, 

eftersom eleverna verkligen får möjlighet att befästa sina kunskaper. Med anledning av 
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läromedlets begränsade utbud av matematiska procedurer är det enligt vår mening av 

största betydelse att läraren berikar undervisningen med ytterligare procedurer genom 

användning av annat material.  

 

Det uppstår en motsättning i båda verksamheterna mellan förmedlande artefakt och 

objekt eftersom båda lärarna efterfrågar att kunna använda en interaktiv tavla i 

undervisningen. En interaktiv tavla påpekar lärarna skulle öka elevernas engagemang 

vid genomgångar. Framförallt skulle en interaktiv tavla hjälpa lärarna att tydliggöra 

vissa moment inom subtraktion som exempelvis växling. Denna motsättning är 

intressant eftersom vi upplever att digitalutrustning fått allt mer utrymme i 

undervisningen och samhället i stort. Därför ställer vi oss även frågande till varför det 

inte görs en nationell satsning, så alla klassrum får tillgång till en fungerande 

interaktivtavla. Enligt vår mening har en interaktivtavla idag likvärdig betydelse för 

undervisningen som den klassiska griffeltavlan hade på exempelvis 1950-talet.  Selter 

m.fl. (2012) lyfter i sin forskning att presentation av subtraktion bör varieras, vilket en 

interaktivtavla skulle bidra med.  

 

Även om läromedlet till stor del styr både planering och val av matematiska procedurer 

är det framförallt läroplanen som styr innehållet i undervisningen visar resultatet. Detta 

anser vi inte vara något konstigt då läroplanen är det som ska styra över all 

undervisning. Dock möttes vi av en intressant idé från Lärare A som hävdar att 

läroplanen känns flummig vilket gör att läraren även förlitar sig på tidigare erfarenheter 

vid planering. Även olika sociomatematiska normer visade sig spela in vid planering 

och val av matematiska procedurer. I resultatet framgår det alltså att det finns många 

olika faktorer som påverkar lärares val samt att de spelar olika stor roll. I Verksamhet B 

visade det sig att läraren vill arbeta utifrån ett mer öppet och diskuterande klimat men 

att den möjligheten inte finns på grund av elever som kräver strikta ramar i 

undervisningen. Det framstår en motsättning mellan hur Lärare B vill arbeta och vad 

som faktiskt är möjligt att göra i klassen. 

 

I Verksamhet B framkom det att undervisningen framförallt är av traditionell karaktär. 

När vi intervjuade läraren framgick det bland annat att det i klassen är relativt strikta 

ramar som gäller för att alla elever ska få bästa möjligheten till utveckling inom 

området. Det framgick även att läraren hellre hade velat ha ett mer öppet 

klassrumsklimat med fler positiva sociomatematiska normer. Framförallt önskade 

läraren att det skulle finnas mer samtal om matematik. Det som vi tyckte var intressant 

här är att läraren inte kunnat skapa ett sådant klimat i klassrummet. Eftersom forskning 

visat att eleverna får ökade kunskaper om matematik vid samtal och gemensamma 

diskussioner (Cobb & Yackel, 1996) så hävdar vi att alla elever inte får de bästa 

förutsättningarna att lyckas i verksamheten. 

 
7.2.3 Elevers användning av matematiska procedurer 

Som resultatet visar tycker elever i båda verksamheter att matematik är ett roligt ämne 

men även att de tycker att subtraktion är svårt. Det som blev intressant för oss var då att 

se varför eleverna tycker det är svårt. Lärarna gav sina uppfattningar om varför de anser 

det svårt men eleverna själva kunde inte riktigt förklara varför de tyckte det var svårt. 

Det vi kunde urskilja från Verksamhet A var dock att någon elev i intervjun sa att det 

var svårt när läromedlet byter strategier för varje sida. Även Lärare A uppmärksammade 

detta vilket får oss till att dra slutsatsen att även om det är bra att eleverna får utsättas 

för fler olika matematiska procedurer så behöver de ägna mer tid åt en speciell strategi 

eller metod innan de går vidare till nästa. Tidigare forskning (Engvall, 2013; Selter 



  
 

33 

m.fl., 2012) så väl som Skolverket (2016) lyfter att elever ska få uppleva flera olika 

matematiska procedurer för att klara av subtraktionsundervisningen och för att få en 

djupare förståelse av ämnet. Det kan enligt oss vara viktigt för en lärare att vara 

uppmärksam på om läromedlet använder flera olika strategier eller metoder så att 

läraren kan underlätt för eleven genom att, precis som Lärare A gör, välja bort vissa 

sidor. 

 

Ytterligare ett intressant resultat var att eleverna inte såg meningen med att kunna flera 

olika matematiska procedurer. Detta tror vi kan bero på att eleverna får så många 

matematiska procedurer på en gång. Åter igen anser vi att lärare kanske bör fokusera på 

en strategi och metod åt gången för att eleverna verkligen ska befästa kunskapen. Vi tror 

även att missförstånd eller oklarheter angående varför eleverna ska kunna flera olika 

matematiska procedurer skulle kunna överkommas via mer samtal och diskussioner om 

matematik i klassrummet. Genom att samtal om matematiken kan även läraren flytta 

fokus från resultatet till processen som sker när eleverna räknar matematik. Chang 

(1985) är en forskare som skriver att eleverna lättare förstår de olika procedurerna om 

de även förstår processen och inte är resultatorienterade.  

 

Resultatet visade även att eleverna i stort sett utgår från de matematiska procedurer som 

respektive lärare säger sig använda mest i undervisningen. Vi ser här hur viktigt det är 

som lärare att vara medveten om sina val vid planeringen av undervisningen. Det är i 

design stadiet av undervisningen som läraren behöver reflektera över vilka faktorer som 

påverkar undervisningen och hur det kan påverka elevernas förståelse av området 

(Selander & Kress, 2010), i vårt fall subtraktion. Med tanke på resultatet i detta 

examensarbete så tycker vi det är viktigt att alla lärare verkligen funderar över vad som 

styr deras val matematiska procedurer men även hur de presenteras för eleverna för att 

de ska stärka elevernas begreppsförmåga.  

 

Vidare visade resultatet att algoritmer var populärt i Verksamhet B av både lärare och 

elever. Detta tycker vi är intressant. Framförallt då vi under lärarutbildningen fått 

uppfattningen att algoritmer blir mer och mer ovanliga i de lägre åldrarna i skolan. Detta 

tror vi beror på den svenska forskningen (Karlsson & Kilborn, 2015) som säger att 

fokus bör ligga på andra delar av subtraktionen istället för algoritmer. I tidigare 

forskning (Häggblom, 2013) beskrivs det även att eleverna måste besitta goda 

kunskaper inom bland annat positionssystemet och växling för att de ska kunna utföra 

algoritmer. Detta tror vi är ytterligare en orsak till att undervisningen idag, enligt vår 

uppfattning, fokuserar mer på skriftlig huvudräkning än tidigare. Under våra VFU-

perioder har vi dessutom kommit i kontakt med flera läromedel som förespråkar just 

skriftlig huvudräkning istället för algortimer. Att Verksamhet B förespråkar användning 

av algoritmer är dock inte konstigt då både läraren och läromedlet framförallt visar just 

algoritmer.  

 

En annan sak som framkom av resultatet är att eleverna oftast kombinerar olika 

strategier när de räknar. Exempelvis så kombineras komplettering med att räkna 

talsorter för sig via algoritmer. När vi började skriva examensarbetet trodde vi att det 

endast var tre olika huvudstrategier som eleverna använder sig av men så visade det sig 

inte vara. Det intressanta är att eleverna i båda verksamheterna kombinera samma 

strategier, exempelvis ta bort med fingerräkning. Det visade sig att det finns många 

andra strategier som eleverna använder vilket gör det komplext att utreda exakt vilka 

strategier som påverkar varandra.  

 



  
 

34 

I tabell 1 som visar vilka metoder som eleverna använder för att lösa varje uppgift fick 

vi problem när vi skulle säkerställa dem. När eleverna inte skrivit någon uträkning utan 

endast skrivit svar antog vi att de använt huvudräkning. Detta kan dock ge en felkälla då 

eleverna lika väl skulle kunna ha vissa tal automatiserade. I tabell 2 framkom det till 

exempel att de flesta eleverna hade automatiserat de första två uppgifterna. I en ideal 

värld hade vi intervjuat samtliga elever för att klargöra hur de tänkt och vilka 

matematiska procedurer de använt men på grund av tidsbegränsning var det inte möjligt, 

vilket även öppnar upp för eventuella felkällor. 

 

Vidare ansåg vi det intressant att ingen elev valt att använda jämför-strategin. Dock är 

denna strategi mer kopplad till laborativt material eller bilder (Löwing, 2008) vilket kan 

vara en anledning till att ingen elev använde sig av den även om det fanns plats till att 

rita bilder. 

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Under examensarbetets gång har vi hittat några intressanta frågor som skulle kunna 

forskas mer om. Förslagsvis skulle det vara av intresse att fastställa vilken av de två 

metoderna algoritmer och skriftlighuvudräkning som är mest fördelaktiga för eleverna. 

Vidare skulle det även vara intressant att vet mer om de olika strategierna som elever 

använder. På vilket sätt kombinerar eleverna olika strategier och varför? Det skulle även 

vara intressant att forska vidare i varför algoritmer har fått ett “dåligt” rykte i Sverige 

medan internationell forskning visat motsatsen. 

 

Ytterligare ett förslag på fortsatt forskning är vad det är som gör subtraktion svårt och 

hur lärare kan underlätta inlärningen, finns det något sätt att undervisa i subtraktion som 

gör det mindre svårt? Och i så fall hur kan lärare praktiskt göra i planeringen och 

undervisningen? 

 

7.4 Slutsats  
Det vi kunnat konstatera med detta arbete är hur de matematiska procedurer som lärarna 

uttrycker sig förmedla, hänger ihop med de val som eleverna gör för beräkning av 

subtraktionsuppgifter. De faktorer som i sin tur har störst påverkan på lärarnas val av 

matematiska procedurer är förmedlande artefakter och regler i form av läromedlen och 

läroplanen. Vi anser även att det finns en stor brist i tillsynen av de matematiska 

procedurer som presenteras i läromedlen. Detta med hänsyn till hur stor påverkan 

läromedlen visat sig ha på innehållet i undervisningen. Det finns alltså en stor 

motsättning mellan verksamheternas förmedlande artefakter och reglerna inom 

verksamheterna i form av läroplanen. 

 

 
8 Avslutning/sammanfattning 
Avslutningsvis vill vi sammafatta vad examensarbetet handlat om. Vi har försökt 

synliggöra de matematiska procedurer som lärare ger uttryck att använda i 

undervisningen av subtraktion i årskurs 3. Vi har även undersökt hur olika faktorer 

påverkar lärarnas val samt vilka matematiska procedurer som eleverna använder. Vi har 

använt oss av verksamhetsteorin för att söka svar på våra frågeställningar vilket har 

varit till stor hjälp. Baserat på syfte och frågeställningar visar resultatet att lärarna 

uttrycker sig använda algoritmer, skriftlig huvudräkning samt komplettering i 

undervisningen. Vidare visade det sig att de faktorer som påverkar lärarnas val mest var 
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regler och de förmedlande artefakterna. Till sist kunde vi även se en korrelation mellan 

de matematiska procedurer som lärare ger uttryck för att använda och de som eleverna 

använder. Slutligen vill vi medge att examensarbetet gjort att vi har fått större förståelse 

för hur bland annat läromedel påverkar vilka matematiska procedurer som används i 

undervisningen. Vi ställer oss kritiska till att endast använda läromedlet då det visat sig 

att läromedlen är väldigt olika. Läraren bör istället själv avgöra vilka matematiska 

procedurer som eleverna ska få tillgång till i undervisningen. 
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Bilagor 

Bilaga A Brev till vårdnadshavare årskurs 3 
 

Hej, 

 

Vi heter Julia Andersson och Ida Mauritzson och går sista terminen på lärarutbildningen 

vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Under denna termin kommer vi att skriva ett 

självständigt arbete inom matematik. 

 

Vårt arbete kommer att handla om vilka metoder och strategier som läraren och 

eleverna använder i undervisningen. Vi skulle vilja intervjua några elever som kan 

hjälpa oss att svara på frågor angående vilka metoder och strategier de använder när de 

ska räkna uppgifter i subtraktion. Intervjuerna är frivilliga och handlar om att vi vill veta 

hur eleverna tänker kring subtraktion. Vi skulle även vilja spela in intervjuerna för att 

kunna gå tillbaka och lyssna på intervjun igen när vi sammanställer resultaten. Det är 

bara vi som kommer att ha tillgång till inspelningarna och dessa kommer att raderas när 

arbetet är färdigt. Alla elever som väljer att vara med kommer förbli anonyma.    

 

För att vi ska kunna genomföra dessa intervjuer behöver vi godkännande av Er som 

vårdnadshavare samt av Ert barn. Vi önskar därför att ni tar del av informationen ovan 

och tar ställning till om vi får genomföra en intervju med Ert barn. Lämna in talongen 

nedan, till klassföreståndare eller oss, för att meddela om Ert barn får delta i 

intervjuerna eller inte. 

 

Om Ni har några fler frågor eller funderingar kring vårt självständiga arbete, hur 

informationen som vi samlar in behandlas eller allmänt undrar över något är ni 

välkomna att ta kontakt med oss via mail eller på plats på skolorna. 

 

Julia: jh222wu@student.lnu.se 

Ida: idhaolausson@gmail.com 

 

Med vänliga hälsningar 

Julia och Ida 

 

 
 

 

 Ja, mitt barn _________________ får delta i intervju angående subtraktion. 

 

 

 Nej, mitt barn _________________ får inte delta i intervju angående 

subtraktion. 

 

 

________________________________________________ 

Vårdnadshavare underskrift 

 

 

______________________________________ 

Ort och Datum 



  
 

II 

Bilaga B - Missivbrev 
 

Hej, 

 

Vi heter Julia Andersson och Ida Mauritzson och går sista terminen på lärarutbildningen 

vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Under denna termin kommer vi att skriva ett 

självständigt arbete inom matematik. 

 

Vårt arbete kommer att handla om vilka metoder och strategier som läraren och 

eleverna använder i undervisningen. Vi skulle vilja intervjua dig som lärare angående 

vilka metoder och strategier som du använder dig av i undervisningen av subtraktion 

samt vilka av dessa metoder och strategier du uppfattar att dina elever använder. 

Intervjun är frivillig och vi skulle även vilja spela in den för att kunna gå tillbaka och 

lyssna på intervjun igen när vi sammanställer resultaten. Det är bara vi som kommer att 

ha tillgång till inspelningarna och dessa kommer att raderas när arbetet är färdigt. Du 

som väljer att vara med kommer förbli anonyma.    

 

För att vi ska kunna genomföra intervjun behöver vi ditt samtycket. Vi önskar därför att 

tar del av informationen ovan och tar ställning till om vi får genomföra en intervju med 

dig. Lämna in talongen nedan för att meddela om du vill delta i intervjuerna eller inte. 

 

Om du har några fler frågor eller funderingar kring vårt självständiga arbete, hur 

informationen som vi samlar in behandlas eller allmänt undrar över något är du 

välkomna att ta kontakt med oss via mail. 

 

Julia: jh222wu@student.lnu.se 

Ida: idhaolausson@gmail.com 

 

Med vänliga hälsningar 

Julia och Ida 

 

 
 

 

 Ja, jag vill delta i intervjun angående subtraktion. 

 

 Nej, jag vill inte delta i intervjun angående subtraktion. 

 

 

________________________________________________ 

Underskrift 

 

 

______________________________________ 

Ort och Datum 

 

 

 

 

 



  
 

III 

 
Bilaga C - Intervjuschema: Lärare 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

 

2. Vad har du för utbildning? 

 

 

3. Vilka är dina erfarenheter kring hur elever uppfattar subtraktion? 

 

 

4. Hur introducerar du subtraktion för eleverna? 

 

 

5. Vad är det som påverkar ditt upplägg? (Läromedel, Lgr11, andra dokument) 

 

 

6. Känner du dig på något sätt begränsad i din undervisning? 

 

 

7. Vad använder du för material för att tydliggöra subtraktionen för eleverna mer 

konkret? (ex. laborativt material, teknisk utrustning) 

 

 

8. Vilka metoder och strategier föredrar du att lära ut? 

 

 

9. Vad leder till att du använder just dessa metoder och strategier? 

 

 

10. Vilka metoder och strategier upplever du att eleverna föredrar att använda? 

 

 

11. Vad tror du det beror på? 

 

 

12. Hur ser det ut med tillgängliga resurser i klassen? 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga D - Intervjuschema: Elev 
 

1. Vilket är ditt favoritämne? 

 

 

2. Vad tycker du om ämnet matematik? 

 

 

3. Hur kändes det att göra testet? 

 

 

4. Vilka uppgifter var lättast? 

 

 

5. Vilka var lite svårare? 

 

 

6. Hur tänkte du när du löste den här uppgiften? 

 

 

7. Vilken metod använder du helst? 

 

 

8. Har du något knep som du kan visa mig för hur jag lättare ska lösa subtraktion? 

 

 

9. Vad tycker du om de metoder som läraren brukar visa på tavlan? 

 

 

10. Är det bra att kunna använda flera olika metoder? 

 

 

11. Hur skulle du vilja räkna subtraktion om du fick välja helt fritt? 

(miniräknare, datorprogram, lärobok, annat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

Bilaga E - Diagnos, subtraktion 
Namn: _______________________ 

 

Du har 15 minuter på dig att räkna så många tal du kan, visa gärna hur du räknat ut 

svaren. Glöm inte skriva enheter i text uppgifterna. Behöver du mer plats fråga om ett 

lösblad. Lycka till! :) 

 

 

1. 6-3= 

 

 

 

 

2. 34-3= 

 

 

 

 

 

3. 13-8= 

 

 

 

 

 

4. 18-__=9 

 

 

 

 

 

5. 68-23= 

 

 

 

 

 

6. 247-132= 

 

 

 

 



  
 

VI 

7. 729-57= 

 

 

 

 

8. Ida är 8 år. Hur gammal var hon för 3 år sedan? 

Svar:_______________________ 

 

9 My hade 18 äpplen. Hon gav 9 till Jens. Hur många har hon kvar? 

Svar:______________________ 

 

10. Ett band är 304 cm långt. Du klipper av 138 cm. Hur mycket är det då kvar av 

bandet? 

Svar: ___________________ 

 

11. Malin sparar till en cykel som kostar 525 kr. Hon har nu 378 kr. Hur mycket 

pengar fattas för att hon ska kunna köpa cykeln? 

Svar: ____________________ 

 

12. Ida hoppar 578 cm i längdhopp. Hennes lillasyster Julia hoppar 356 cm. Hur 

mycket längre hoppar Ida än Julia? 

Svar: ___________________ 

 



  
 

VII 

13. Skriv en kort räknehändelse till: 

12-7=5 

 

 

 

 

 

14. Ida fyller hundra år idag. Vilket år föddes hon? 

Svar:____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


