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Sammanfattning	  	  
	  
Denna	  studie	  syftar	  till	  att	  undersöka	  hur	  de	  tre	  subtraktionsmetoderna;	  
borttagningsmetoden,	  utfyllnadsmetoden	  och	  subtraktion	  som	  jämförelse	  konkretiseras	  i	  
två	  läromedel	  för	  årskurs	  ett.	  Studien	  grundar	  sig	  huvudsakligen	  i	  det	  faktum	  att	  
svenska	  elever	  visat	  sig	  ha	  stora	  svårigheter	  i	  området	  aritmetik,	  särskilt	  subtraktion,	  
något	  som	  påvisats	  i	  internationella	  undersökningar.	  De	  frågeställningar	  som	  ligger	  till	  
grund	  för	  studien	  är	  följande:	  	  
På	  vilka	  sätt	  konkretiseras	  olika	  subtraktionsmetoder	  i	  läromedlen?	  	  
Vilka	  likheter	  och	  olikheter	  med	  avseende	  på	  konkretisering	  kan	  urskiljas	  mellan	  de	  olika	  
subtraktionsmetoderna?	  	  	  
Vilka	  likheter	  och	  olikheter	  med	  avseende	  på	  konkretisering	  kan	  urskiljas	  mellan	  de	  båda	  
läromedlen?	  	  
För	  att	  besvara	  frågeställningarna	  har	  en	  innehållsanalys	  av	  läromedlen	  genomförts.	  	  
De	  övergripande	  resultat	  som	  studien	  visar	  indikerar	  att	  borttagningsmetoden	  är	  den	  
subtraktionsmetod	  som	  konkretiseras	  i	  störst	  utsträckning	  i	  de	  båda	  läromedlen	  medan	  
utfyllnadsmetoden	  åskådliggörs	  minst	  antal	  gånger.	  I	  läroböckerna	  konkretiseras	  inte	  
denna	  metod	  en	  enda	  gång.	  Den	  tredje	  subtraktionsmetoden	  subtraktion	  som	  jämförelse	  
konkretiseras	  inte	  alls	  i	  Tänk	  och	  räknas	  lärarhandledning	  och	  enbart	  ett	  fåtal	  gånger	  i	  
tillhörande	  lärobok.	  I	  åskådliggörandet	  av	  utfyllnadsmetoden	  sker	  inga	  kopplingar	  till	  
elevernas	  erfarenheter	  och	  omvärld	  medan	  anknytningen	  till	  verkligheten	  är	  stor	  i	  
konkretiseringen	  av	  borttagningsmetoden.	  I	  konkretiseringen	  av	  dessa	  tre	  
subtraktionsmetoder	  tillämpas	  totalt	  sett	  flera	  olika	  typer	  av	  representationer	  i	  
läromedlet	  Pixel	  än	  i	  Tänk	  och	  räkna.	  En	  av	  de	  slutsatser	  som	  framkommit	  i	  
diskussionen	  nedan	  är	  att	  de	  båda	  läromedlen	  uppvisar	  stora	  brister	  då	  det	  kommer	  till	  
konkretiseringen	  av	  utfyllnadsmetoden.	  Detta	  är	  något	  som	  kan	  få	  negativa	  
konsekvenser	  för	  elevernas	  fortsatta	  lärande	  inom	  området	  subtraktion.	  	  
	  

Nyckelbegrepp:	  Konkretisering,	  konkret-‐	  abstrakt	  matematik,	  representationsformer,	  
subtraktionsmetoder	  och	  läromedel.	  	  
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1.	  Inledning	  	  
	  
När jag som lärarstuderande varit ute och praktiserat har jag uppmärksammat att elever har 

extra svårt inom området subtraktion. Detta har i sin tur fått mig att bli intresserad av varför 

det förhåller sig på detta sätt. Det innehåll och de uppgifter som eleverna i dessa klasser mötte 

låg redan från början på en relativt abstrakt nivå. Lärarna var ivriga att så fort som möjligt lära 

eleverna att räkna med siffror för att på så sätt kunna komma igång med det skriftliga 

räknandet i matteböckerna. Resultatet blev att eleverna ganska omgående efter att subtraktion 

introducerats började räkna uppgifter i böckerna. Eleverna skrev visserligen rätt svar på 

uppgifterna med kunde inte förklara hur de kommit fram till sitt resultat. Flera av eleverna 

visade med andra ord inte någon matematisk förståelse för vad de höll på med. Under min tid 

på lärarutbildningen har jag tagit del av både litteratur och forskning som lyfter fram vikten 

av att innehållet i matematikundervisningen konkretiseras. Detta för att bygga upp en 

grundläggande förståelse för det matematiska innehållet.  
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2.	  Bakgrund	  	  

I vår nuvarande läroplan, Lgr 11, nämns inte begreppet konkretisering. Läroplanen anger som 

mål att eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet som ständigt förändras och 

där informationsflödet är stort. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och förmågan att 

använda ny kunskap blir därmed viktiga (Skolverket, 2011, s.9). Vidare står det beskrivet 

under rubriken ”riktlinjer” att eleverna genom undervisningen skall få en stärkt vilja att lära 

och en ökad tilltro till den egna förmågan. Läraren skall även ge utrymme för varje enskild 

elevs förmåga att skapa och använda olika uttrycksmedel (Skolverket, 2011, s.14). Detta kan 

tolkas som att det matematiska innehållet behöver konkretiseras för att eleverna ska kunna 

utveckla de matematiska kunskaper och färdigheter som eftersträvas. 

Enligt Löwing och Kilborn (2008, s. 32) är det viktigt att undervisningen i matematik under 

de tidiga skolåren tar sin utgångspunkt i konkretiserande förklaringar, även om målet på sikt 

är att eleverna skall lyckas abstrahera olika begrepp inom matematiken. De menar att 

matematiska begrepp härstammar från en abstrakt vetenskap och teorin kring dessa begrepp är 

avsedd för ett vetenskapligt bruk. Inlärningen i skolan måste därmed utgå från en metodik 

som till skillnad från den ursprungliga teorin bygger på konkretiserande förklaringar, gärna 

kopplad till elevernas erfarenheter och omvärld.  

 

Svenska elever spenderar mycket tid med att arbeta i matematikböcker och dessa har därmed 

fått en betydande roll för elevernas inlärning i matematik. Läromedlets starka roll i 

matematikundervisningen i de skandinaviska länderna är något som påvisats i en speciell 

läromedelsstudie genomförd av TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 

Study) (Nationellt centrum för matematikutbildning, 2014, s. 147). Enligt Löwing och 

Kilborn (2002, s. 116) använder de flesta lärare bara ett läromedel som de dessutom följer 

relativt slaviskt. Detta leder till att valet av läromedel blir viktigt och att läromedlen håller en 

hög kvalitet.  

 

Den senaste TIMSS- undersökningen från 2011 visar att svenska elevers resultat i matematik 

ligger under det europeiska genomsnittet. Av resultaten från årskurs 4 framgår att eleverna i 

jämförelse, är duktigare på Datapresentation och sämre inom områdena Taluppfattning och 

aritmetik samt Geometriska figurer och mått (Skolverket, 2011, s. 8- 9). Svenska elever har 
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till synes dessutom extra svårt inom området subtraktion. Många elever upplever att 

subtraktion är avsevärt svårare än addition (Frisk, 2009, s. 10).  

Med detta i åtanke faller det sig naturligt att närmare undersöka konkretiseringen av 

subtraktionsmetoder i svenska läromedel.  

I studien har fokus lagts på att studera två separata läromedel för att undersöka hur dessa 

konkretiserar olika subtraktionsmetoder. De läromedel som ligger till grund för 

undersökningen är Tänk och Räkna och Pixel.  
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3.	  Syfte	  och	  frågeställningar	  

	  

3.1	  Syfte	  
	  

Syftet med denna studie är att undersöka hur två skilda läromedel konkretiserar innehållet i 

olika subtraktionsmetoder. I studien görs även en jämförelse i detta avseende mellan de två 

läromedlen.  

3.2	  Frågeställningar	  	  
	  

-‐ På vilka sätt konkretiseras olika subtraktionsmetoder i läromedlen?  

 

- Vilka likheter och olikheter med avseende på konkretisering kan urskiljas mellan de 

olika subtraktionsmetoderna?  

 

- Vilka likheter och olikheter med avseende på konkretisering av dessa olika 

subtraktionsmetoder kan urskiljas mellan de båda läromedlen? 	  
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4.	  Teoretisk	  referensram	  	  	  
	  

I detta avsnitt redogörs för den forskning som ligger till grund för min studie. Inledningsvis 

presenteras vad tidigare forskningsresultat visar angående olika subtraktionsmetoder. Därefter 

följer en redogörelse av begreppen abstrakt- och konkret matematik. Sedan beskrivs olika 

forskares syn på begreppet konkretisering och vad det innebär. Slutligen redogörs för 

begreppet representationsformer.   

4.1	  Grundläggande	  subtraktionsmetoder	  
	  

Sollervall (2007, s. 22-23) delar in subtraktion i två huvudsakliga räknemetoder. Dessa 

metoder är borttagningsmetoden och utfyllnadsmetoden. I borttagningsmetoden utgår man 

från det hela och tar bort delen. I en subtraktion av typen 5-3=2 utgår man från det 

ursprungliga antalet som är 5 och drar sedan bort delen som är 3. Det antal som kvarstår, i 

detta exempel 2, utgör svaret i uppgiften. Han använder tallinjen som hjälpmedel för att 

illustrera denna subtraktionsutsaga. Man börjar med att märka ut talet 5 med en pil från 0 till 

5 på tallinjen. Därefter dras delen 3 bort genom att rita en pil, motsvarande 3 steg, i motsatt 

riktning. Återstoden illustreras av pilen 2. Om man istället tillämpar utfyllnadsmetoden på 

samma subtraktionsutsaga utgår man i det här fallet istället från delen, i detta exempel 3, och 

räknar uppåt tills man når helheten, vilket är 5. Subtraktionen kan i det här fallet illustreras 

med en talpil från 3 och två steg fram till 5.  

 

Löwing (2008, s. 86-87) har i sin forskning identifierat tre skilda räknesätt inom subtraktion 

vilka är ta bort, komplettera och jämföra. Dessa tre uppfattningar svarar i sin tur mot tre olika 

vardagshändelser. Räknesättet ta bort svarar mot uppgifter som exempelvis ”Lina har 7 

apelsiner. Hon åt upp 2 av dem. Hur många har hon kvar?”. I detta räknesätt utgår man från 

det hela och tar därefter bort delen. Eleven löser uppgiften genom att plocka bort en apelsin i 

taget. Detta räknesätt liknar den metod som Sollervall (2007) kallar för borttagningsmetoden. 

I båda dessa metoder utgår man från det hela och tar sedan bort delen. Det andra räknesättet 

komplettera går ut på att finna den mängd som fattas mellan två tal och svarar mot uppgifter 

av typen ”Lina har 8 kr. Hon vill köpa en klubba som kostar 10 kr. Hur mycket pengar 

fattas?” I denna uppgift söker man differensen 10-8. Istället för att dra bort 8 från 10 så kan 

eleven lägga till en krona i taget från 8 tills hen når 10. Genom att komplettera finner eleven 

att 8+2=10. Räknesättet komplettera kan därmed sägas svara mot den öppna additionsutsagan 
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8+x=10. Detta räknesätt bygger på det faktum att subtraktion utgör inversen till addition. Likt 

den metod som Sollervall (2007) kallar för utfyllnadsmetoden utgår man även här från delen 

och räknar uppåt tills man når det hela. Det tredje räknesättet jämföra används i händelser 

som exempelvis ”Lina har 12 kr och Abbe har 7 kr. Hur mycket mer pengar har Lina?” I 

uppgifter som denna är man ute efter att finna skillnaden. Eleven kan lösa uppgiften genom 

att lägga pengarna bredvid varandra.  

 

Enligt Löwing (2008, s. 87) är det av stor vikt att man som lärare gör dessa olika räknesätt 

inom subtraktion synliga för eleverna för att de skall ha möjlighet att välja lämplig 

matematisk beräkningsmetod i de vardagliga situationer de möter och där en beräkning 

behöver göras för att lösa ett problem. Eleverna bör även göras medvetna om att en 

subtraktion som exempelvis ”9-7” alltid kan lösas med någon av de tre räknemetoderna och 

oavsett hur eleven väljer att beräkna subtraktionen blir resultatet alltid detsamma, men att de 

olika metoderna passar olika bra för olika räkneproblem. 

I ovanstående forskning har jag sammantaget urskilt tre subtraktionsmetoder som jag 

använder mig av i studien. I och med att räknesättet komplettera och utfyllnadsmetoden är så 

lika har jag valt att se på båda dessa metoder som en och samma. I studien använder jag 

därmed Sollervalls (2007) benämning utfyllnadsmetoden. Detsamma gäller räknesättet ta bort 

och borttagningsmetoden som även de sammanförs till Sollervalls (2007) benämning 

borttagningsmetoden. Då Löwing (2008) är ensam om räknesättet jämföra så får denna metod 

stå för sig själv. De tre subtraktionsmetoderna blir därmed utfyllnadsmetoden, 

borttagningsmetoden och subtraktion som jämförelse.   

Sollervalls (2007) och Löwings (2008) beskrivningar av dessa tre subtraktionsmetoder 

kommer att användas i analysen för att visa vilken subtraktionsmetod det är som 

konkretiseras.  

4.2	  Konkret	  och	  abstrakt	  matematik	  	  
	  

Löwing och Kilborn (2002, s. 202-203) delar in det matematiska stoffet inom kursplanen i 

matematik i två skilda typer. Den konkreta matematiken har sina rötter i vardagen. Exempel 

på konkret matematik är enkla huvudräkningsmetoder, algoritmer för de fyra räknesätten etc. 

Den abstrakta matematiken har i sin tur uppstått som ett svar på matematikernas behov, behov 

uppkomna som en följd av naturvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga framsteg. Ett 
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exempel på abstrakt matematik är prioriteringsreglerna. Begreppet abstrakt definieras i (Emt, 

2015) enligt följande:  

 

Saknande av individuella drag eller påtaglighet; motsats: konkret. I en snävare 

filosofisk bemärkelse kallas en egenskap eller bestämning abstrakt när den föreställs 

åtskild från det ting eller den företeelse som har den. En föreställning är abstrakt om 

den syftar till att fånga det allmängiltiga hos företeelsen i fråga och bortser från 

eventuella tillfälligheter.  

 

Termen konkret definieras i sin tur enligt följande: ”… term som i filosofiska sammanhang 

används om föremål som är lokaliserade i tid och rum.” (Emt, 2015).   
 

För att exemplifiera vad som menas med ovanstående definitioner kan vi utgå från en 

situation där vi lägger ihop två äpplen och tre äpplen och får fem äpplen. Detta är ett exempel 

på en konkret situation. Om vi däremot skriver ner denna konkreta situation som en 

additionsutsaga, d.v.s. 2+3=5 har vi utfört en abstraktion av denna. Till skillnad från den 

konkreta situationen är abstraktionen generell vilket innebär att den gäller oberoende av 

situation. Att 2+3 är lika med 5 gäller alltid oavsett om det rör sig om äpplen, personer osv. 

Matematikundervisningen kan ses som en process där målet är att eleverna ska upptäcka och 

tillämpa abstrakta strukturer och relationer (Rystedt & Trygg, 2010, s. 3). 

 

Ett sätt att skapa en bro mellan den konkreta och den abstrakta matematiken är att 

konkretisera undervisningen (Löwing, 2004, s. 117). Konkretisering som begrepp beskrivs 

mer ingående i kommande avsnitt.  

4.3	  Konkretisering	  	  
 

Enligt Karlsson och Kilborn (2015, s. 139) utgör begreppet konkretisering all den didaktiska 

verksamhet som leder till abstraktion. Begreppet abstraktion innebär en förståelse och 

förmåga att använda sig av begrepp, strukturer och metoder. Vidare menar författarna att 

konkretisering går ut på att skapa förståelse för ett begrepp eller en metod genom att 

förtydliga, förklara och åskådliggöra. Deras syn på konkretisering kommer att användas i 

analysen för att lyckas urskilja de fall där det sker en konkretisering.  
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Enligt Löwing och Kilborn (2002, s. 204) fyller konkretiseringen tre huvudsakliga funktioner. 

Den fungerar dels som ett stöd för eleverna i uppbyggandet av en ny tankeform, dels som ett 

skyddsnät när en elev glömt en tankeform och även som ett stöd för att återskapa en 

bortglömd tankeform. Konkretiseringen kan bland annat ske med hjälp av laborativt material 

eller/och med stöd i elevernas egna erfarenheter (Löwing & Kilborn, 2002, s. 13). 

Löwing och Kilborn (2002, s. 204) framhåller vikten av att konkretiseringen inte enbart får bli 

ett sätt för eleverna att manipulera sig fram till rätt svar med hjälp av materialet utan 

konkretiseringen måste vara ett steg på vägen mot abstraktion. Användandet av konkret 

material innebär inte automatiskt en konkretisering av det matematiska innehåll som lärs ut. 

Materialet som används är i sig självt dött. Det är enbart genom undervisningen och 

sammanhanget som det kan ges värde. Detta är något som även Szendrei (1996, s. 411) lyfter 

fram i sin artikel Concrete Materials in the Classroom.  

Ahlberg (2000, s. 13) framhåller riskerna med att införa den formella och abstrakta 

matematiken för tidigt. När barn börjar skolan har de flesta elever med sig erfarenheter av 

matematik. De har alla byggt upp ett eget sätt att tänka kring matematiska fenomen som de 

stött på i deras egen vardag. Om de abstrakta symbolerna såsom siffror, symboler etc. införs 

utan hänsyn till barnens tidigare erfarenheter kan eleverna uppleva att deras sätt att tänka inte 

duger. Detta kan i sin tur få negativa effekter för elevernas fortsatta lärande. Genom att knyta 

an till elevernas egna erfarenheter i undervisningen ges eleverna möjlighet att relatera till 

innehållet vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar att lära. Då det är 

matematikundervisningen i de tidiga åldrarna som lägger grunden för elevernas fortsatta 

lärande är det av stor vikt att denna undervisning är av god kvalitet (Ahlberg, 2000, s. 9). 

 

Ytterligare an aspekt som är viktig att tänka på när man som lärare konkretiserar 

undervisningen lyfts fram av Löwing (2006, s. 116-117) i boken Matematikundervisningens 

dilemman: Hur lärare kan hantera lärandets komplexitet. Enligt henne sätter lärare ofta 

likhetstecken mellan aktivitet och konkretisering. För att eleverna skall nå en djupare 

förståelse för matematik räcker det inte med att de är aktiva utan de måste även ges möjlighet 

att reflektera över det de gör. Detta är något som även Ahlberg (1995, s. 34) poängterar.   

Ovanstående forskning kring konkretisering, där olika aspekter som är viktiga att ta hänsyn 

till i konkretiseringen av begrepp inom matematiken lyfts fram, kommer att ligga till grund 

för diskussionen.  
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4.4	  Representationsformer	  	  

En representation är något som står för något annat än sig självt och används för att 

åskådliggöra matematiska begrepp (Rystedt & Trygg, 2010, s. 26). Representationer kan 

utgöras av i princip vad som helst. Ett exempel på en representation kan vara en bild på en 

fyra katter som representerar talet 4 eller tre klossar som representerar talet 3 etc.  

Representationer kan både ses som en konkretisering av abstrakta matematiska begrepp 

samtidigt som de kan användas för att representera verkliga objekt (Rystedt & Trygg, 2010, s. 

26). För att förtydliga vad som menas kan vi tänka oss 4 klossar. Dessa klossar kan både 

användas för att åskådliggöra talen 1,2,3 och 4 samtidigt som de kan tillämpas för att visa en, 

två, tre och fyra verkliga objekt såsom exempelvis människor, djur etc.  

En känd amerikansk psykolog inom utbildningspsykologin vid namn Jerome Bruner har delat 

in representationer i tre nivåer, den handlingsbaserade-, den bildmässiga- och den symboliska 

representationsnivån (Bruner, 2010, s. 28). Den handlingsbaserade representationsnivån 

utgör den mest konkreta av de tre nivåerna och det är här som eleverna grundlägger 

begreppen. På denna representationsnivå är eleverna fysiskt aktiva. De manipulerar, 

konstruerar eller arrangerar föremål från den verkliga världen med hjälp av fysiskt material 

såsom exempelvis klossar, kulor etc. På den andra nivån, den bildmässiga, utgörs 

representationerna av bilder på konkreta objekt/verkliga händelser som använts i den 

handlingsbaserade fasen. Begreppen kan även representeras med stöd av verbala 

formuleringar av olika slag. Om representationerna i den första fasen exempelvis skulle 

utgöras av fyra klossar som representerar talet 4 så skulle representationen i denna fas bestå 

av en bild på fyra klossar. Den tredje representationsnivån, den symboliska, är den mest 

avancerade och abstrakta av de tre nivåerna. Här används enbart symboler och benämningar 

på symbolerna. På denna nivå skulle en representation av talet 3 utgöras av siffran 3. Bruners 

tre representationsnivåer kommer att utgöra grunden i de tabeller som i sin tur kommer att 

användas för att kategorisera resultaten.  

I artikeln Teachers conceptions of representation in middle school mathematics skriver 

Stylianou (2010) bland annat följande om representationer:  

Representation is central to a person’s understanding of a mathematical concept and a 

person’s problem-solving activity. In particular, it has been argued that the use of a 

variety of representations in a flexible manner has the potential of making the learning 
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of math- ematics more meaningful and effective. Each representation has specific 

strengths, but it also has disadvantages, hence, their combined use can be a more 

effective tool by showing different facets of one mathematical idea (s. 327-328)  

I ovanstående citat framgår att representationer spelar en viktig roll i inlärningen av 

matematiska begrepp och för en persons förmåga att lösa matematiska problem. Olika 

representationer visar olika aspekter hos det begrepp som lärs ut och har alla sina styrkor och 

svagheter. Genom att kombinera olika representationsformer blir matematiklärandet mer 

effektivt och meningsfullt. Detta forskningsresultat kommer att användas som underlag i 

diskussionen av studiens resultat.  
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5.	  Metod	  	  
 

I följande avsnitt redogörs inledningsvis för de metoder som ligger till grund för studien, 

d.v.s. kvalitativ- och kvantitativ innehållsanalys. Därefter följer en beskrivning av hur urvalet 

gjorts. Under denna rubrik ges även en kort redogörelse för hur de två läromedlen är 

uppbyggda och vad de har för innehåll. Till sist beskrivs hur analysen av läromedelstexterna 

genomförts.  

	  

5.1	  Metodisk	  ansats	  	  
 

Analysen av de två läromedlen utgörs av en innehållsanalys. Termen innehållsanalys 

innefattar alla analyser som syftar till att på ett systematiskt sätt beskriva ett textinnehåll 

(Bergström & Boreus, 2012, s. 50). Bergström och Boreus (2012, s. 50) skiljer mellan två 

skilda typer av innehållsanalyser d.v.s. kvantitativa och kvalitativa. Kvantitativa 

innehållsanalyser används när man är intresserad av att mäta förekomsten av vissa företeelser 

i texter. Vid kvalitativa innehållsanalyser fokuserar man på tolkning av textinnehållet utifrån 

olika aspekter. Det som avgör om en undersökning till övervägande del är kvalitativ eller 

kvantitativ är hur man väljer att gå tillväga då man genererar, bearbetar och analyserar den 

information som man samlat in (Patel och Davidson, 2011, s. 13). Denna innehållsanalys är 

till övervägande del kvantitativ men även kvalitativ. Med tanke på att det även görs en 

jämförelse mellan de två läromedlen i analysen är den även komparativ (Johansson & 

Svedner, 2001, s. 35).  

 

5.2	  Urval	  	  
 

Urvalet av läromedlen har inte skett slumpmässigt utan baserats på olika faktorer. Något som 

påverkat valet av läromedel är bland annat att jag redan från början hade en känsla av att de 

båda läromedlen skiljer sig mycket åt gällande hur de konkretiserar innehållet i subtraktion. 

Denna känsla baseras på tidigare erfarenhet från böckerna under perioder då jag praktiserat. 

Med tanke på att det i detta fall rör sig om ett urval av två läroböcker som inte är 

representativa i statistisk mening är urvalet strategiskt (Trost, 2012, ss. 32- 33)  
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Anledningen till varför jag valt att just undersöka hur innehållet i subtraktionsmetoder 

konkretiseras är som jag nämnt tidigare för att det visat sig att svenska elever har särskilt svårt 

inom området subtraktion. Att jag valt läromedel för årskurs ett beror på att det är här som 

skriftlig subtraktion introduceras. I studien analyseras enbart det innehåll i läromedlen som 

behandlar subtraktion. Allt annat material i lärarhandledningarna och läroböckerna har valts 

bort.  

	  

5.2.1	  Beskrivning	  av	  de	  två	  läromedlen	   

	  

5.2.1.1	  Pixel	  	  
 

Pixels lärarhandledning följer läroboken sida för sida. Varje uppgift som finns i läroboken 

beskrivs i lärarhandledningen tillsammans med syftet. Det är tydligt vilket matematiskt 

innehåll som eleverna övar på varje sida. På varje sida i lärarhandledningen ges det dessutom 

exempel på hur läraren kan förenkla innehållet och hur hen kan göra det mer utmanande för 

de elever som är i behov av detta. Det finns även exempel på flera aktiviteter som läraren kan 

genomföra med eleverna. Dessa aktiviteter innefattar att leka affär, leka andra lekar och göra 

räknesagor. I lärarhandledningen finns också exempel på frågor som läraren kan ställa till 

eleverna.  

 

I Pixel introduceras de två räknesätten subtraktion och addition separat. Subtraktion 

introduceras i kapitel 3 i läroboken. Det matematiska innehållet på dessa sidor innefattar 

inledningsvis olika situationer med addition och subtraktion. Tallinjen introduceras och på 

nästan varje uppslag finns räkneuppgifter med subtraktion. Subtraktion tas upp igen först i 

kapitel 7. Detta kapitel behandlar subtraktion inom talområdet 0-20. Innehållet på dessa sidor 

liknar det innehåll som behandlas i kapitel 3 men är här något mer fördjupat. Detta kapitel 

består av en hel del uppgifter som inbegriper subtraktion i samband med att köpa och sälja, 

mer räkning på tallinjen, åtskilliga uppgifter med subtraktion som huvudräkning och ett flertal 

samtalsbilder som öppnar upp för diskussion, samtal och förklaringar. 
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5.2.1.2	  Tänk	  och	  räkna	  	  
 

Tänk och räknas lärarhandledning följer läroboken uppslag för uppslag. Varje kapitel i 

läroboken introduceras i lärarhandledningen med en kort beskrivning av innehållet i form av 

mål, hjälpmedel, allmänt om innehållet och fördjupning. Samtliga sidor i kapitlet beskrivs 

därefter mer ingående. På de flesta sidorna finns inledningsvis en kort beskrivning av 

uppslaget och det innehåll som behandlas i uppgifterna. Därefter ges exempel på flera 

aktiviteter som läraren kan genomföra med eleverna såsom olika lekar, samarbetsövningar 

mm.  

 

I Tänk och Räkna introduceras subtraktion och addition samtidigt. Arbetsgången för de båda 

räknesätten löper parallellt genom hela läromedlet. 	  
 

I kapitel två i läroboken introduceras addition och subtraktion samtidigt. Man lär eleverna 

undersöka talen 3, 4 och 5. Tecknet för plus och minus introduceras. Eleverna övar 

sifferskrivning av talen 4 och 5.  I kapitlet finns ett flertal subtraktionsuppgifter där eleverna 

får öva på att räkna. I slutet av kapitlet finns uppgifter som innefattar räkning med pengar i 

samband med att leka affär. Kapitel 3, 4 och 5 följer en liknande struktur som kapitel 2 men 

här är elevernas uppgift att undersöka talen 6-10.  

	  

5.3	  Analysmetod	  	  
	  
Följande avsnitt är uppdelat i två delar. Inledningsvis beskrivs kort om hur analysfrågorna 

tagits fram med utgångspunkt i hur en innehållsanalys kan gå till. Därefter redogörs för hur 

jag gått tillväga i min analys. För att tydliggöra mitt tillvägagångssätt har jag valt att utgå från 

ett antal uppgifter från läromedlen som jag därefter analyserar.  

	  
Innehållsanalysen av läromedelstexterna har gjorts med utgångspunkt i tre analysfrågor som 

svarar på den första frågeställningen i studien om på vilka sätt som subtraktionsmetoderna 

konkretiseras. Dessa frågor är följande: Vad är det som konkretiseras; tal eller räknemetod? 

Vilka representationer används vid konkretiseringen, finns det en koppling till verkligheten i 

konkretiseringen? och Vilken subtraktionsmetod konkretiseras? Dessa frågor används dels för 

att kunna kvantifiera antalet gånger som de olika subtraktionsmetoderna konkretiseras och i 

vilken utsträckning som åskådliggörandet av de olika metoderna har en koppling till 
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verkligheten. Men även för att lyckas mäta i vilken utsträckning som olika former av 

representationer används i konkretiseringen av de olika subtraktionsmetoderna. På så sätt blir 

det därmed möjligt att jämföra likheter och skillnader rörande hur de olika 

subtraktionsmetoderna konkretiseras och likheter och skillnader i hur läromedlen 

konkretiserar de olika subtraktionsmetoderna. Sammantaget gör detta att min innehållsanalys 

till övervägande del kommit att bli kvantitativ.  

 

För att lyckas klassificera de representationer som tillämpas vid konkretiseringen av de olika 

subtraktionsmetoderna används Bruners (2010, s.28) indelning av representationer i tre nivåer 

nämligen den handlingsmässiga-, bildmässiga- och symboliska representationsnivån. Vissa av 

representationerna såsom pengar, klossar, cirklar hamnar både i gruppen bildmässiga och 

handlingsbaserade beroende på att de både existerar som bilder och konkret material i 

läromedlen. Pengar existerar exempelvis både som bilder och konkret material. Sorteringen 

av representationsformerna utifrån de tre nivåerna har med andra ord gjorts med utgångspunkt 

i vilka sammanhang de existerar i läromedlen.  

 

För att lyckas besvara den sista analysfrågan Vilken metod är det som konkretiseras? används 

Löwings (2008) och Sollervalls (2007) beskrivningar av de tre subtraktionsmetoderna.  

 

I de uppgifter där konkretiseringen sker utifrån räknesagor och samtalsbilder har en ny 

kategori skapats i förhållande till Bruners tre representationsnivåer. Detta med anledning av 

att dessa uppgifter skiljer sig så pass mycket åt från övriga fall där det sker en konkretisering i 

läromedlen. Det som utmärker räknesagorna och samtalsbilderna är att de bygger på en annan 

struktur. Till skillnad från de andra uppgifterna i läromedlen där konkretiseringen t.ex. sker 

genom att läraren visar en subtraktionsmetod med hjälp av konkret material eller där eleverna 

själva sitter och arbetar med klossar öppnar räknesagan och samtalsbildernas berättande 

struktur upp för samtal och diskussion. De möjliggör för eleverna att samtala med varandra 

om hur de tänker kring ett visst matematiskt innehåll. Samtal och diskussioner har inte en lika 

självklar plats i de andra situationer där någon av subtraktionsmetoderna konkretiseras i 

läromedlen. Även om räknesagorna och samtalsbilderna innehåller spår av alla Bruners tre 

representationsnivåer så utgör de ändå något eget. Därför har jag samlat dem i en kategori 

som jag valt att kalla för den narrativa. Ett annat ord för narrativ är berättande.   
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5.4	  Validitet	  och	  reliabilitet	  	  
 

Enligt Patel och Davidsson (2011, s. 102) krävs det att forskaren undersöker det som hen 

avser att undersöka för att studien skall uppnå god validitet. I studien undersöks allt material i 

läromedlen som berör syftet utifrån ett antal strukturerade analysfrågor. Genom att använda 

dessa analysfrågor är jag säker på att studiens frågeställningar besvaras och på så sätt uppnår 

studien hög validitet. För att studien skall kunna sägas ha god reliabilitet måste vi veta att 

materialet samlats in på ett tillförlitligt sätt så att resultaten blir pålitliga. Även här har de 

analysfrågorna hjälpt till att fokusera på rätt saker så att reliabiliteten ska bli så god som 

möjligt.   

5.5	  Forskningsetiska	  principer	  	  
 

I denna studie finns inte särskilt många etiska principer att ta hänsyn till. Studien har 

genomförts med utgångspunkt i APA- manualens andra etiska princip. Denna princip innebär 

att forskaren måste vara ärlig i framställningen av sina resultat, oavsett om resultaten är 

önskvärda eller inte (Stukat, 2005, s. 133). 	  
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6.	  Resultat	  och	  analys	  	  
 

I denna del redogörs inledningsvis för de resultat som framkommit gällande hur var och en av 

de tre subtraktionsmetoderna; borttagningsmetoden, utfyllnadsmetoden och subtraktion som 

jämförelse konkretiseras i respektive lärarhandledning och lärobok. Här beskrivs även de 

likheter och olikheter som går att urskilja då det kommer till hur subtraktionsmetoderna 

konkretiseras i lärarhandledningen och läroboken i både Pixel och Tänk och Räknas 

läromedel. Resultaten för lärarhandledningen och läroboken i respektive läromedel redovisas 

var för sig. Detta med anledning av att det finns relativt stora skillnader i hur metoderna 

konkretiseras i dessa. I det andra avsnittet i resultatdelen följer en beskrivning av de resultat 

som studien påvisar angående vilka likheter och olikheter som finns om man jämför de båda 

lärarhandledningarna respektive läroböckernas sätt att konkretisera varje subtraktionsmetod. 

Resultaten redovisas för en subtraktionsmetod i taget. För att resultaten ska framgå extra 

tydligt redovisas de med stöd av tabeller.   
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6.1	  En	  jämförelse	  mellan	  hur	  de	  olika	  subtraktionsmetoderna	  konkretiseras	  i	  
lärarhandledningarna	  och	  läroböckerna.	  	  
	  

	  
 

 

 

 

 

 

 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Tabell	  2	  -‐	  Pixels	  lärarhandledning.	  	  Tabellen	  visar	  antalet	  gånger	  som	  Bruners	  tre	  representationsnivåer	  
används	  vid	  konkretiseringen	  av	  var	  och	  en	  av	  subtraktionsmetoderna	  samt	  antalet	  gånger	  som	  den	  
narrativa	  kategorin	  tillämpas.	  	  

 

Av tabell 1 framgår att utfyllnadsmetoden bara konkretiseras två gånger till skillnad från 

subtraktion som jämförelse och borttagningsmetoden som åskådliggörs 8- respektive 9 

gånger. Till skillnad från de andra två subtraktionsmetoderna återfinns ingen koppling till 

verkligheten i konkretiseringen av utfyllnadsmetoden. En likhet som blir tydlig i tabell 2 är att 

alla de tre subtraktionsmetoderna konkretiseras med hjälp av representationer från samtliga av 

Bruners tre representationsnivåer. Borttagningsmetoden och subtraktion som jämförelse 

åskådliggörs även med utgångspunkt i den narrativa kategorin. Av resultaten i tabell 15 (se 

bilaga) kan man se att det tillämpas betydligt fler representationer i konkretiseringen av 

borttagningsmetoden och subtraktion som jämförelse än vad det gör i åskådliggörandet av 

utfyllnadsmetoden. I konkretiseringen av samtliga subtraktionsmetoder används tallinjen. I 

åskådliggörandet av subtraktion som jämförelse och borttagningsmetoden tillämpas bland 

annat klossar och pengar vilket det inte gör i konkretiseringen av utfyllnadsmetoden. Där 

används istället fingrar. 

Subtraktionsmetod	  	   Antal	  
konkretiseringar	  	  	  

Varav	  konkretiseringar	  med	  
koppling	  till	  verkligheten	  

	  
Borttagningsmetoden	  	   9	   5	  

	  
Utfyllnadsmetoden	  	   2	   0	  	  
Subtraktion	  som	  
jämförelse	  	   8	   4	  

Tabell	  1	  -‐	  Pixels	  lärarhandledning.	  Tabellen	  visar	  antalet	  gånger	  
som	  varje	  subtraktionsmetod	  konkretiseras	  i	  lärarhandledningen	  
och	  hur	  många	  av	  dessa	  som	  har	  en	  koppling	  till	  verkligheten.	  	  

Subtraktionsmetod	  	  
Handlingsbaserade	  
representationer	  	  

Bildmässiga	  
representationer	  	  

Symboliska	  
representationer	  	  

Den	  narrativa	  
kategorin	  	  

Borttagningsmetoden	  	   4	   3	   6	   3	  

Utfyllnadsmetoden	  	   1	   1	   1	   0	  

Subtraktion	  som	  
jämförelse	  	   3	   7	   10	   2	  
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I Pixels lärarhandledning beskrivs bland annat hur läraren kan gå tillväga för att åskådliggöra 

hur eleverna kan lösa en subtraktion av typen ”7-3”. Tillvägagångssättet beskrivs på följande 

sätt:  

 

Vi letar fram det första talet, och så hoppar vi så många platser till vänster som är 

angivet i räkneuppgiften. Om uppgiften är 7-3, börjar vi vid talet 7 och hoppar tre hopp 

till vänster, 6- 5- 4. Svaret är 4 .(Alseth, Kirkegaard, Røsseland, 2007, s. 44)  

 

I ovanstående uppgift beskrivs hur läraren tillsammans med eleverna först markerar ut talen 3 

och 7 på tallinjen. Genom att märka ut talen på tallinjen så konkretiseras dem. De är inte 

längre enbart siffror utan tal på en tallinje där de får en relation till varandra (större/mindre 

m.m.) Därefter beskrivs hur läraren kan visa eleverna hur de kan lösa uppgiften genom att 

börja på talet 7 och hoppa tre steg bakåt. På så sätt konkretiseras inte enbart talen i 

subtraktionen utan även själva tillvägagångssättet. Svaret på den första frågan Vad är det som 

konkretiseras, tal eller räknemetod? blir därför att det både är tal och räknemetod som 

konkretiseras. Vad gäller den andra frågan Vilka representationer används vid 

konkretiseringen, finns det en koppling till verkligheten i konkretiseringen? så är 

representationen i form av en tallinje. Genom att studera uppgiften finner man inga tecken på 

att konkretiseringen kopplar till elevernas erfarenhetsvärld, då en tallinje inte är något 

eleverna normalt har en relation till. I denna uppgift utgår läraren från det hela, d.v.s. 7, och 

räknar bakåt till delen, d.v.s. 3. Den metod som konkretiseras blir därmed 

Borttagningsmetoden.  

 

Ytterligare en uppgift i Pixels lärarhandledning beskriver hur läraren kan gå tillväga för att 

visa eleverna hur de kan lösa ett antal subtraktionsuppgifter i läroboken genom att använda 

subtraktion som jämförelse. Följande beskrivning är tagen ur lärarhandledningen:  

 

Lägg eller rita en rad med en mängd först. Sedan lägger eller ritar vi den andra 

mängden. Om de två mängderna är lagda eller ritade bredvid varandra, kan vi jämföra 

genom att stryka en och en från varje mängd. När alla i den minsta mängden är strukna, 

har vi svaret i den andra (Alseth, Kirkegaard, Røsseland, 2007, s. 96).  

 

Gällande den första frågan Vad är det som konkretiseras, tal eller räknemetod? är det även i 

denna uppgift både talen i subtraktionen och själva räknemetoden som konkretiseras. Talen 
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konkretiseras med hjälp av att antingen bilder eller laborativt material och räknemetoden 

genom att läraren systematiskt visar hur eleverna kan gå tillväga genom att stryka en och en 

från varje mängd. Då det kommer till den andra frågan rörande Vilka representationer 

används vid konkretiseringen, finns det en koppling till verkligheten i konkretiseringen? är 

representationerna det laborativa material eller de bilder som används. Det är svårt att säga 

ifall konkretiseringen knyter an till elevernas verklighet eller inte, det beror helt på 

vilken/vilka representationer som används. Om man bara tittar på det som står i uppgiften 

finns ingen koppling till elevernas verklighet. Hade det däremot framgått att läraren skulle 

låta de upplagda mängderna bestå av exempelvis pengar så hade det funnits en koppling till 

verkligheten. Pengar är förhoppningsvis något som alla elever har handskats med och mött 

även utanför skolan, i det verkliga livet. Situationer som går ut på att jämföra pengar är inte 

en situation som enbart är knuten till skolan utan är vanligt förekommande även utanför 

skolan. Gällande den sista frågan Vilken metod är det som konkretiseras? så vet vi i det här 

fallet att det är subtraktion som jämförelse som åskådliggörs. Hade vi inte vetat det så hade vi 

kunnat använda oss av Löwing (2008) och Sollervalls (2007) beskrivningar av de tre 

subtraktionsmetoderna. Med tanke på att läraren placerar de två mängderna bredvid varandra 

och därefter räknar ut skillnaden så är det subtraktion som jämförelse som konkretiseras. 
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I tabell 3 kan man urskilja att borttagningsmetoden är den metod som konkretiseras 

överlägset flest antal gånger i Tänk och räknas lärarhandledning och det finns en tydlig 

anknytning till verkligheten i 5 av dessa fall. Utfyllnadsmetoden konkretiseras enbart 2 gånger 

varav det inte finns en anknytning till verkligheten i någon av dessa. Subtraktion som 

jämförelse konkretiseras inte alls. Av tabell 4 framgår att den handlingsbaserade och den 

symboliska representationsnivån används i konkretiseringen av både borttagningsmetoden 

och utfyllnadsmetoden. I konkretiseringen av borttagningsmetoden tillämpas även den 

narrativa kategorin. Den bildmässiga representationsnivån används inte i åskådliggörandet av 

någon av subtraktionsmetoderna. Av resultaten i tabell 17 (se bilaga) framgår även att flest 

representationer tas i anspråk i åskådliggörandet av borttagningsmetoden, här är variationen 

av olika representationer störst. I konkretiseringen av båda metoderna används klossar och 

fingrar. I åskådliggörandet av borttagningsmetoden tillämpas även pengar och varor från 

affären. 

 

Subtraktionsmetod	  	  
Antal	  
konkretiseringar	  	  	  

Varav	  konkretiseringar	  med	  
koppling	  till	  verkligheten	  

Borttagningsmetoden	  	   10	   5	  

Utfyllnadsmetoden	  	   2	   0	  

Subtraktion	  som	  
jämförelse	  	   0	   0	  
Tabell	  3-‐	  Tänk	  och	  räknas	  lärarhandledning.	  Tabellen	  visar	  antalet	  
gånger	  som	  varje	  subtraktionsmetod	  konkretiseras	  i	  lärarhandledningen	  
och	  hur	  många	  av	  dessa	  som	  har	  en	  koppling	  till	  verkligheten.	  	  

Subtraktionsmetod	  	  
Handlingsbaserade	  
representationer	  	  

Bildmässiga	  
representationer	  	  

Symboliska	  
representationer	  	  

Den	  narrativa	  
kategorin	  	  

Borttagningsmetoden	  	   6	   0	   6	   5	  

Utfyllnadsmetoden	  	   2	   0	   2	   0	  

Subtraktion	  som	  
jämförelse	  	   0	   0	   0	   0	  

	  

Tabell	  4-‐	  Tänk	  och	  räknas	  lärarhandledning	  

Tabell	  4-‐	  Tänk	  och	  räknas	  lärarhandledning.	  Tabellen	  visar	  dels	  antalet	  gånger	  som	  Bruners	  tre	  
representationsnivåer	  används	  vid	  konkretiseringen	  av	  var	  och	  en	  av	  subtraktionsmetoderna.	  I	  
tabellen	  framgår	  även	  hur	  många	  gånger	  som	  den	  narrativa	  kategorin	  tillämpas.	  	  
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För att exemplifiera vad jag menar med att den narrativa kategorin har jag valt att utgå från en 

uppgift i Tänk och Räknas lärarhandledning. I lärarhandledningen står följande:  

 

Addition och subtraktion i skriven form introduceras genom räknesagor i anslutning till 

ett aktuellt tema i klassen, eller multilinkklossar vilka t ex kan symbolisera katter: - Två 

katter sitter i en vagn. En katt kommer till. Hur många katter är det sammanlagt? Visa 

med klossar… Subtraktion kan repeteras på liknande sätt: - Tre katter sitter i vagnen. 

Två katter hoppar bort. Hur många katter är kvar? – Räknesagan kan skrivas som en 

subtraktion: 3-2 = 1(Häggblom, Hartikainen, 2001, s. 40).  

 

I uppgiften är det även tänkt att läraren skall använda en bild på katterna som stöd. Bilden 

finns både i lärarhandledningen och i läroboken. Genom att studera uppgiften upptäcker man 

att samtliga av Bruners representationsnivåer används. På den handlingsbaserade nivån 

används klossar för att visa på hur eleverna kan gå tillväga för att lösa uppgiften. På den 

bildmässiga nivån utgörs representationen av bilden på katterna i vagnen där två av katterna 

hoppar ur. Den subtraktionsutsaga som läraren skriver ned tillhör den symboliska 

representationsnivån. Men bortsett från det faktum att alla Bruners representationsnivåer 

används så öppnar räknesagorna och bilden upp för diskussion och samtal. I konkretiseringen 

ges eleverna tillfälle att utbyta tankar rörande hur de tänker kring uppgiften.  

	  
I nedanstående uppgift, också den tagen från Tänk och Räknas lärarhandledning, beskrivs hur 

läraren kan gå till väga för att visa eleverna hur de kan lösa ekvationer med hjälp av klossar.  

 

Vid lösning av en subtraktionsekvation med klossar tar man fram det antal som 

räkningens första term anger. Differensens antal klossar avskiljs, eftersom de blivit 

kvar. Resten av klossarna har tagits bort. Ex. 9 - __ = 6. Nio klossar tas fram. Sex 

klossar avskiljs, eftersom de blivit kvar. Tre klossar av nio har alltså tagits bort.  

Lösning: 9 – 3 = 6 (Häggblom, Hartikainen, 2001, s. 71).  

 

Rörande den första analysfrågan Vad är det som konkretiseras, tal eller räknemetod? är det 

både talen i subtraktionen och räknemetoden som konkretiseras. Talen konkretiseras med 

hjälp av klossar och subtraktionsmetoden likaså. Gällande den andra analysfrågan Vilka 

representationer används vid konkretiseringen, finns det en koppling till verkligheten i 

konkretiseringen? är representationerna i form av klossar. Klossarna i sig har ingen vidare 
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koppling till elevernas verklighet. Hade det däremot stått beskrivet i uppgiften att varje kloss 

representerar exempelvis en bil eller en godisbit så hade konkretiseringen haft en koppling till 

elevernas verklighet. Då det kommer till den sista analysfrågan Vilken metod är det som 

konkretiseras? så rör det sig i detta fall om en konkretisering av borttagningsmetoden. Detta 

med anledning av att läraren utgår från det hela, d.v.s. 9 klossar, för att därefter ta bort antalet 

klossar som är kvar vilket är 6 stycken. På så sätt blir det tydligt hur många klossar som 

avskilts, d.v.s. 3 stycken.  
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Av resultaten i tabell 5 framgår att utfyllnadsmetoden inte konkretiseras en enda gång i Pixels 

lärobok. Den subtraktionsmetod som konkretiseras flest gånger om man jämför subtraktion 

som jämförelse och borttagningsmetoden är borttagningsmetoden. Denna subtraktionsmetod 

konkretiseras 12 gånger och subtraktion som jämförelse 6 gånger. Av de 12 gånger som 

borttagningsmetoden konkretiseras återfinns en koppling till verkligheten i samtliga av dessa 

fall. Detsamma gäller för subtraktion som jämförelse. I åskådliggörandet av båda dessa 

subtraktionsmetoder används enbart den bildmässiga och den symboliska 

representationsnivån vilket framgår i tabell 6. Av resultaten i denna tabell kan man även 

utläsa att varken den handlingsbaserade nivån eller den narrativa kategorin förekommer. De 

representationer som används i konkretiseringen av de två subtraktionsmetoderna är i form av 

bilder på saker i vår omgivning såsom katter, burkar, kulor, fiskar etc. I åskådliggörandet av 

borttagningsmetoden används fler bilder och innehållet i bilderna varierar i större 

Subtraktionsmetod	  	  
Handlingsbaserade	  
representationer	  	  

Bildmässiga	  
representationer	  	  

Symboliska	  
representationer	  	  

Den	  narrativa	  
kategorin	  	  

Borttagningsmetoden	  	   0	   12	   12	   0	  

Utfyllnadsmetoden	  	   0	   0	   0	   0	  

Subtraktion	  som	  
jämförelse	  	   0	   6	   6	   0	  

Tabell	  5-‐	  Pixels	  lärobok.	  Tabellen	  visar	  dels	  antalet	  gånger	  som	  Bruners	  tre	  
representationsnivåer	  används	  vid	  konkretiseringen	  av	  var	  och	  en	  av	  subtraktionsmetoderna.	  I	  
tabellen	  framgår	  även	  hur	  många	  gånger	  som	  den	  narrativa	  kategorin	  tillämpas.	  	  

	  

Tabell	  6-‐	  Pixels	  lärobok.	  	  Tabellen	  visar	  antalet	  gånger	  som	  varje	  
subtraktionsmetod	  konkretiseras	  i	  läroboken	  samt	  hur	  många	  av	  dessa	  
som	  har	  en	  koppling	  till	  verkligheten.	  	  

	  

	  
Subtraktionsmetod	  	  

	  
Antalet	  
konkretiseringar	  	  	  

	  
Varav	  konkretiseringar	  med	  
koppling	  till	  verkligheten	  

Borttagningsmetoden	  	   12	   12	  

Utfyllnadsmetoden	  	   0	   0	  

Subtraktion	  som	  
jämförelse	  	   6	   6	  
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utsträckning. Pengar tillämpas i konkretiseringen av båda subtraktionsmetoderna. Utöver de 

nämnda representationerna används även staplar i konkretiseringen av subtraktion som 

jämförelse. Dessa resultat går att utläsa i tabell 16 (se bilaga)  

Ge exempel från Tänk och räknas lärobok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 7 kan man se att utfyllnadsmetoden inte heller konkretiseras i Tänk och Räknas 

lärobok. Borttagningsmetoden konkretiseras 3 gånger och subtraktion som jämförelse 2 

gånger. I konkretiseringen av båda subtraktionsmetoderna sker en koppling till verkligheten i 

alla uppgifter. Även i denna lärobok åskådliggörs subtraktionsmetoderna enbart utifrån den 

bildmässiga och den symboliska representationsnivån och inte utifrån den handlingsbaserade 

nivån eller den narrativa kategorin, något som framgår tydligt om man tittar på resultaten i 

tabell 8. Till skillnad från subtraktion som jämförelse används även pengar i åskådliggörandet 

av borttagningsmetoden, vilket framgår av resultaten i tabell 18 (se bilaga)  

 

Subtraktionsmetod	  	   Antalet	  konkretiseringar	  	  	  
Varav	  konkretiseringar	  med	  
koppling	  till	  verkligheten	  

Borttagningsmetoden	  	   3	   3	  

Utfyllnadsmetoden	  	   0	   0	  

Subtraktion	  som	  
jämförelse	  	   2	   2	  

Tabell	  7-‐	  Tänk	  och	  räknas	  lärobok.	  Tabellen	  visar	  antalet	  gånger	  som	  
varje	  subtraktionsmetod	  konkretiseras	  i	  läroboken	  samt	  hur	  många	  av	  
dessa	  som	  har	  en	  koppling	  till	  verkligheten.	  	  

	  

	  

Tabell	  8-‐	  Tänk	  och	  räknas	  lärobok.	  Tabellen	  visar	  dels	  antalet	  gånger	  som	  Bruners	  tre	  representationsnivåer	  
används	  vid	  konkretiseringen	  av	  var	  och	  en	  av	  subtraktionsmetoderna.	  I	  tabellen	  framgår	  även	  hur	  många	  
gånger	  som	  den	  narrativa	  kategorin	  tillämpas.	  	  	  	  	  

Subtraktionsmetod	  	  
Handlingsbaserade	  
representationer	  	  

Bildmässiga	  
representationer	  	  

Symboliska	  
representationer	  	  

Den	  narrativa	  
kategorin	  	  

Borttagningsmetoden	  	   0	   3	   3	   0	  

Utfyllnadsmetoden	  	   0	   0	   0	   0	  

Subtraktion	  som	  jämförelse	  	   0	   2	   2	   0	  
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6.2	  Likheter	  och	  olikheter	  gällande	  hur	  var	  och	  en	  av	  subtraktionsmetoderna	  
konkretiseras	  i	  respektive	  lärarhandledning	  och	  lärobok.	  	  

 

6.2.1	  Borttagningsmetoden	  	  
 

Borttagningsmetoden	  	   Antal	  konkretiseringar	  	  
Varav	  konkretiseringar	  med	  
koppling	  till	  verkligheten	  	  

Pixel-‐	  lärarhandledning	  
9	   5	  

Tänk	  och	  räkna-‐	  lärarhandledning	  	  
10	   5	  

Pixel-‐	  lärobok	  	  
12	   12	  

Tänk	  och	  räkna-‐	  lärobok	  	  
3	   3	  

Tabell	  9-‐	  Borttagningsmetoden.	  I	  denna	  tabell	  visas	  antalet	  gånger	  som	  borttagningsmetoden	  konkretiseras	  i	  
lärarhandledningarna	  och	  läroböckerna	  och	  hur	  många	  av	  dessa	  som	  har	  en	  koppling	  till	  verkligheten.	  	   

 

Borttagningsmetoden	  	  
Handlingsbaserade	  
representationer	  	  

Bildmässiga	  
representationer	  	  

Symboliska	  
representationer	  	  

Den	  narrativa	  
kategorin	  	  

Pixel-‐	  lärarhandledning	  	   4	   3	   6	   3	  

Tänk	  och	  räkna-‐	  lärarhandledning	  	   6	   0	   6	   5	  

Pixel-‐	  lärobok	  	   	  0	   12	   12	   	  0	  

Tänk	  och	  räkna-‐	  lärobok	  	   	  0	   3	   3	   	  0	  
Tabell	  10-‐	  Borttagningsmetoden.	  I	  tabellen	  kan	  man	  utläsa	  antalet	  gånger	  som	  Bruners	  olika	  
representationsnivåer	  samt	  den	  narrativa	  kategorin	  används	  i	  konkretiseringen	  av	  borttagningsmetoden	  i	  
varje	  bok.	   

 

I tabell 9 går det att utläsa att borttagningsmetoden konkretiseras fler gånger i Tänk och 

Räknas lärarhandledning jämfört med Pixels. Däremot är det en större andel av antalet 

konkretiseringar som har en koppling till verkligheten i Pixels lärarhandledning. I tabell 10 

framgår att samtliga av Bruners tre representationsnivåer samt den narrativa kategorin 

tillämpas i Pixels lärarhandledning medan den bildmässiga representationsnivån inte används 

en enda gång i Tänk och räknas lärarhandledning. I både Pixels och Tänk och Räknas 

lärarhandledning används pengar, varor från affären och klossar. Utöver dessa tillämpas 
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fingrar i Tänk och Räknas lärarhandledning och tallinjen, brickor och cirklar i Pixels. Dessa 

resultat visas i tabell 15 och 17 (se bilaga)  

 

Av resultaten i tabell 9 ser man tydligt att borttagningsmetoden konkretiseras betydligt fler 

gånger i Pixels lärobok. I samtliga av de fall, i de båda läroböckerna, där det sker en 

konkretisering finns en koppling till verkligheten. Av resultaten i tabell 10 framgår att den 

bildmässiga- och den symboliska representationsnivån används vid konkretiseringen i båda 

läroböckerna. Genom att titta på tabellerna 16 och 18 (se bilaga) ser man att 

representationerna som används som stöd i konkretiseringen av borttagningsmetoden i princip 

är de samma i de båda läroböckerna.  
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6.2.2	  Utfyllnadsmetoden	  
 

Utfyllnadsmetoden	  	   Antal	  konkretiseringar	  	  
Varav	  konkretiseringar	  med	  
koppling	  till	  verkligheten	  	  

Pixel-‐	  lärarhandledning	   2	   0	  

Tänk	  och	  räkna-‐	  lärarhandledning	  	   2	   0	  

Pixel-‐	  lärobok	  	   0	   0	  

Tänk	  och	  räkna-‐	  lärobok	  	   0	   0	  
Tabell	  11-‐	  Utfyllnadsmetoden.	  I	  denna	  tabell	  visas	  hur	  många	  gånger	  som	  lärarhandledningarna	  och	  
läroböckerna	  konkretiserar	  utfyllnadsmetoden	  och	  hur	  många	  av	  dessa	  som	  har	  en	  koppling	  till	  
verkligheten.	  	   

 

Utfyllnadsmetoden	  	  
Handlingsbaserade	  
representationer	  	  

Bildmässiga	  
representationer	  	  

Symboliska	  
representationer	  	  

Den	  narrativa	  
kategorin	  	  

Pixel-‐	  lärarhandledning	  	   1	   1	   1	   0	  	  

Tänk	  och	  räkna-‐	  lärarhandledning	  	   2	   	  0	   2	   	  0	  

Pixel-‐	  lärobok	  	   	  0	   	  0	   0	  	   	  0	  

Tänk	  och	  räkna-‐	  lärobok	  	   0	  	   	  0	   	  0	   	  0	  
Tabell	  12-‐	  Utfyllnadsmetoden.	  I	  tabellen	  kan	  man	  utläsa	  antalet	  gånger	  som	  Bruners	  olika	  
representationsnivåer	  samt	  den	  narrativa	  kategorin	  används	  i	  konkretiseringen	  av	  utfyllnadsmetoden	  i	  varje	  
bok.	   

 

Av resultaten i tabell 11 framgår att utfyllnadsmetoden konkretiseras lika många gånger i 

lärarhandledningarna. Varken i Pixels eller Tänk och räknas lärarhandledning finns någon 

anknytning till verkligheten i konkretiseringen av denna metod. I tabell 12 ser man att 

samtliga av Bruners representationsnivåer tillämpas i Pixels lärarhandledning medan den 

bildmässiga saknas i Tänk och Räknas. Den narrativa kategorin tillämpas inte i någon av 

lärarhandledningarna. I både Pixels och Tänk och räknas lärarhandledning används fingrar 

som stöd i åskådliggörandet. I Pixels lärarhandledning tillämpas även tallinjen och i Tänk och 

räkna klossar. Dessa resultat går att utläsa av tabell 15 och 17 (se bilaga)  

 

Vad gäller läroböckerna konkretiseras utfyllnadsmetoden varken i Tänk och Räknas- eller 

Pixels lärobok, se tabell 11.  
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6.2.3	  Subtraktion	  som	  jämförelse	  	  
	  
	  

Subtraktion	  som	  jämförelse	  	   Antal	  konkretiseringar	  	  
Varav	  konkretiseringar	  med	  
koppling	  till	  verkligheten	  	  

Pixel-‐	  lärarhandledning	   8	   4	  

Tänk	  och	  räkna-‐	  lärarhandledning	  	   0	   0	  

Pixel-‐	  lärobok	  	   6	   6	  

Tänk	  och	  räkna-‐	  lärobok	  	   2	   2	  
Tabell	  13-‐	  Subtraktion	  som	  jämförelse.	  I	  denna	  tabell	  visas	  hur	  många	  gånger	  som	  lärarhandledningarna	  och	  
läroböckerna	  konkretiserar	  subtraktion	  som	  jämförelse	  och	  hur	  många	  av	  dessa	  som	  har	  en	  koppling	  till	  
verkligheten.	  	   

 

Subtraktion	  som	  jämförelse	  	  
Handlingsbaserade	  
representationer	  	  

Bildmässiga	  
representationer	  	  

Symboliska	  
representationer	  	  

Den	  narrativa	  
kategorin	  	  

Pixel-‐	  lärarhandledning	  	   3	   7	   10	   	  0	  

Tänk	  och	  räkna-‐lärarhandledning	  	   	  0	   0	  	   0	  	   0	  	  

Pixel-‐	  lärobok	  	   	  0	   6	   6	   	  0	  

Tänk	  och	  räkna-‐	  lärobok	  	   	  0	   2	   2	   	  0	  
Tabell	  14-‐	  Subtraktion	  som	  jämförelse.	  I	  tabellen	  kan	  man	  utläsa	  antalet	  gånger	  som	  Bruners	  olika	  
representationsnivåer	  samt	  den	  narrativa	  kategorin	  används	  i	  konkretiseringen	  av	  subtraktion	  som	  
jämförelse	  i	  varje	  bok.	   

 

Av tabell 13 framgår att subtraktion som jämförelse enbart konkretiseras i Pixels 

lärarhandledning. 

 

Av resultaten i tabell 13 blir det tydligt att subtraktion som jämförelse konkretiseras betydligt 

fler gånger i Pixels lärobok än i Tänk och räknas. Däremot använder sig de båda läroböckerna 

av representationer från samma nivåer, d.v.s. den bildmässiga och den symboliska vilket 

framgår av tabell 14. Utöver representationer i form av föremål från vår omgivning såsom 

burkar, kulor, leksaker, godis etc. används även bilder på staplar och pengar i Pixels lärobok, 

något som framgår av resultaten i tabell 16 och 18 (se bilaga)  



Johanna	  Söderstam	  	  

	   32	  

7.	  Diskussion	  	  

	  

7.1	  Resultatdiskussion	  	  
 

I detta avsnitt följer en diskussion kring de resultat som framkommit i analysen. Resultaten 

diskuteras med utgångspunkt i den forskning som ligger till grund för studien samt mitt syfte 

och mina frågeställningar. Denna studie har utgått från att analysera det som står skrivet om 

konkretisering av olika subtraktionsmetoder i lärarhandledningarna samt de uppgifter i 

läroböckerna där någon av subtraktionsmetoderna konkretiseras. Av min studie kan jag 

urskilja mönster gällande hur de olika metoderna åskådliggörs. Jag kan också se olikheter i 

hur dessa metoder konkretiseras i läromedlen. Däremot kan jag inte göra några slutsatser 

gällande hur konkretiseringen av dessa metoder sker praktisk i klassrummet då detta inte är 

något jag studerat.  

 

Gällande den första frågeställningen som berör likheter och olikheter i hur de olika 

subtraktionsmetoderna konkretiseras i läromedlen har ett antal utmärkande resultat påvisats. 

Dessa kommer nu att diskuteras nedan.  

 

I tidigare forskning lyfts flera aspekter fram som viktiga att ta hänsyn till i 

matematikundervisningen för att elevernas inlärning av nya begrepp skall bli så effektiv och 

givande som möjligt. Löwing och Kilborn (2008, s. 28) poängterar bland annat vikten av att 

matematiska begrepp inom skolan konkretiseras för att möjliggöra för eleverna att lära sig 

begreppen. Med tanke på att många lärare enbart undervisar om det som står beskrivet i 

läromedlet så leder det till att läromedlet får en betydande roll då det kommer till elevernas 

lärande i matematik. Att utfyllnadsmetoden inte konkretiseras i någon av läroböckerna och 

endast ett fåtal gånger i lärarhandledningarna kan det därmed resultera i att eleverna inte får 

tillräckliga grundläggande kunskaper inom denna subtraktionsmetod. Detta kan enligt min 

uppfattning i sin tur få negativa effekter på elevernas fortsatta lärande i matematik, specifikt 

inom området subtraktion, då dessa subtraktionsmetoder utgör en viktig grund.  

 

Enligt Ahlberg (2000, s. 9) är det av stor betydelse att elevernas inlärning av nya begrepp ska 

ske med hänsyn till deras tidigare erfarenheter samt vara förankrade till deras verklighet. 

Detta för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för elevernas inlärning. Med tanke på att 
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det dessutom inte återfinns någon koppling till verkligheten i konkretiseringen av 

utfyllnadsmetoden i någon av lärarhandledningarna ökar därmed risken för att eleverna skall 

utveckla bristande kunskaper inom denna metod.  

 

Av de metoder som konkretiseras i lärarhandledningarna och läroböckerna används minst 

antal representationer i konkretiseringen av utfyllnadsmetoden. Enligt Stylianou (2010, s. 327-

328) förbättras elevernas begreppsinlärning och deras lärande blir mer effektivt om de får 

möjlighet att använda sig av flera olika former av representationer. Med detta i åtanke kan 

man därmed anta att ett mindre antal representationer i konkretiseringen bidrar till att eleverna 

får en försämrad begreppsinlärning och ett mindre effektivt lärande. Detta blir risken då det 

gäller utfyllnadsmetoden. Varför det används så pass få representationer i åskådliggörandet av 

denna metod är svårt att säga. Beror detta på att författarna till dessa läromedel inte anser att 

denna subtraktionsmetod är lika betydelsefull i relation till de andra? I sådana fall blir jag 

nyfiken på varför? 

 

Med utgångspunkt från resultaten som diskuteras ovan drar jag slutsatsen att båda läromedlen 

uppvisar brister då det kommer till konkretiseringen av utfyllnadsmetoden. Därför anser jag 

att det krävs att de lärare som undervisar med dessa läromedel kompletterar sin undervisning 

så att den inte enbart utgår från läromedlet. Detta för att eleverna inte skall riskera att utveckla 

bristfälliga kunskaper inom denna subtraktionsmetod. Det faktum att utfyllandsmetoden inte 

konkretiseras i samma utsträckning som borttagningsmetoden och subtraktion som jämförelse 

visar enligt mig på att det kan finnas en problematik inom skolans matematikundervisning. 

Att eleverna inte ges möjlighet att utveckla samma förtrogenhet för utfyllnadsmetoden som de 

andra två subtraktionsmetoderna ser jag som en brist. Var och en av subtraktionsmetoderna 

kan ses som ett verktyg. I detta fall får eleverna bara två av tre verktyg.  

 

Den andra av mina frågeställningar var att undersöka vilka likheter och olikheter som påvisats 

då det kommer till hur de olika subtraktionsmetoderna konkretiseras i Pixel och Tänk och 

Räkna. Av studiens resultat framgår att Pixel lägger större vikt vid att konkretisera 

borttagningsmetoden och Subtraktion som jämförelse än vad Tänk och Räkna gör. Att 

subtraktion som jämförelse inte konkretiseras alls i Tänk och Räknas lärarhandledning kan i 

likhet med utfyllnadsmetoden leda till att eleverna inte utvecklar tillräckliga kunskaper inom 

denna subtraktionsmetod. Lärarhandledningen utgör enligt mig en viktig del då det kommer 

till lärarnas förutsättningar att förbereda eleverna inför det kommande arbetet i läroböckerna. 
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Med tanke på att det inte beskrivs hur läraren kan åskådliggöra denna subtraktionsmetod i 

Tänk och räknas lärarhandledning skapas dåliga förutsättningar för eleverna i deras fortsatta 

lärande. Löwing (2008, s. 87) poängterar betydelsen av att man som lärare gör samtliga av 

dessa subtraktionsmetoder synliga för eleverna. Detta för att de skall kunna välja en så 

lämplig beräkning och en så effektiv metod som möjligt för att kunna lösa de uppgifter som 

de möter inom matematiken. Ett sannolikt scenario då subtraktion som jämförelse inte 

konkretiseras i Tänk och Räknas lärarhandledning kan vara att eleverna undviker att använda 

denna metod då de löser subtraktionsuppgifter. Troligtvis kommer eleverna istället använda 

sig av de metoder de känner sig mest bekväma med. Detta trots att subtraktion som jämförelse 

i vissa fall hade varit den mest effektiva metoden.   

 

Av resultaten framgår att Pixel lägger mer fokus på att koppla till elevernas erfarenheter då 

borttagningsmetoden och subtraktion som jämförelse konkretiseras. Enligt Ahlberg (2000, s. 

9) är det av avgörande betydelse att de begrepp som konkretiseras kopplas till elevernas 

erfarenhetsvärld. Detta skulle kunna resultera i att eleverna får bättre möjligheter att lära sig 

dessa subtraktionsmetoder i Pixel. Om inte denna anknytning finns blir matematiken 

ostimulerande och tråkig.  

 

Då eleverna ska lära sig begrepp inom matematiken är det dessutom nödvändigt att de genom 

undervisningen ges möjlighet att använda sig av flera olika typer av representationer. På så 

sätt förbättras deras begreppsinlärning och deras lärande blir mer effektivt (Stylianou, 2010, 

s.327-328). Med tanke på att det totalt sett tillämpas flera olika representationer, utifrån flera 

av Bruners representationsnivåer, i konkretiseringen av de tre subtraktionsmetoderna i Pixels 

lärarhandledning jämfört med Tänk och räknas kan detta resultera i att de elever som har 

Pixel som läromedel har större möjligheter att tillägna sig subtraktionsmetoderna. Genom att 

eleverna får möjlighet att tillämpa flera olika representationer då de lär sig begrepp inom 

matematiken är risken dessutom mindre att de knyter sitt tänkande för hårt till en enda 

representation (Ahlberg, 2000, s. 52). Att bli för beroende av ett specifikt material kan med 

andra ord leda till att det tar lång tid för eleverna att abstrahera begreppen. Detta gör lärandet 

mer ineffektivt. Med utgångspunkt i ovanstående resonemang drar jag slutsatsen att det är 

mindre risk att eleverna låser sig vid en specifik representation i Pixel jämfört med Tänk och 

Räkna.  

 



Johanna	  Söderstam	  	  

	   35	  

Av resultaten framgår även att den narrativa kategorin tillämpas fler gånger i konkretiseringen 

av borttagningsmetoden i Tänk och Räkna än i Pixel. Denna kategori tillämpas inte alls i 

konkretiseringen av utfyllnadsmetoden i någon av lärarhandledningarna. Som jag nämnt 

tidigare bygger den narrativa representationsformen till stor del på samtal och diskussion 

kring hur eleverna tänker då de löser uppgifter som innefattar subtraktion. Att eleverna får 

möjlighet att reflektera över det de gör är något som enligt Löwing (2006, s. 116-117) är av 

stor betydelse för att eleverna skall kunna bygga upp en djupare förståelse för de begrepp som 

de lär sig. Detta stärker ytterligare det faktum att eleverna inte får tillräckliga kunskaper i 

utfyllandsmetoden i något av läromedlen. Däremot talar detta för att eleverna ändå ges goda 

möjligheter att utveckla goda kunskaper inom borttagningsmetoden i Tänk och Räkna om 

man bortser från det som tidigare diskuterats angående konkretiseringen av denna metod i de 

två läromedlen.     

 

Aktuell utbildningsvetenskaplig forskning med stöd från Vetenskapsrådet har påvisat att den 

visuella tallinjen, i form av exempelvis en linjal, kan vara ett effektivt hjälpmedel i den tidiga 

aritmetikundervisningen. Med tidig aritmetik avses addition och subtraktion för tal 1-20. I och 

med att tallinjen enbart tillämpas i Pixel som stöd i konkretiseringen av de olika 

subtraktionsmetoderna borde det ytterligare stärka elevernas inlärning (Vetenskapsrådet, 

2014).  

 

Även om det kan vara svårt att generalisera dessa resultat till att gälla alla läromedel så kan 

resultaten ändå beskriva fenomen som kan förekomma även i andra läromedel. Att 

exempelvis konkretiseringen av utfyllnadsmetoden har visat sig vara klart underprioriterad i 

dessa två läromedel, skulle med andra ord kunna tyda på att så även är fallet i andra 

läromedel.   

 

7.2	  Metoddiskussion	  	  
	  
	  
Under denna rubrik följer en diskussion kring studiens genomförande.  

 

Efter att ha genomfört studien anser jag att studien uppnår både en hög validitet och 

reliabilitet. Med validitet menas att forskaren undersöker det som hen avser att undersöka och 

reliabilitet innebär att materialet samlats in på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidsson, 2011, s. 
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102). Att validiteten är god menar jag beror på att analysfrågorna lett fram till att jag fått svar 

på mina frågeställningar och på så sätt uppnått syftet med studien. Så här i efterhand anser jag 

även att studien uppnår en lika hög reliabilitet som jag hoppades på. Samtliga av 

analysfrågorna har använts i analysen av allt material utan undantag vilket resulterar i en hög 

reliabilitet. För att öka reliabiliteten och validiteten ytterligare hade jag kunnat analysera flera 

delar av läromedlet såsom exempelvis tillhörande övningsbok och läxbok. Även om en del av 

de resultat som studien påvisat var oväntade så har jag varit ärlig i framställningen av 

resultaten. Resultaten kommer även enbart att användas i forskningssyfte. På så vis har 

studien levt upp till nyttjandekravet och APA- manualens andra etiska princip.  

 

I inledningen av arbetet upplevde jag vissa svårigheter gällande att hitta rätt metod för 

studien. Efter att ha läst på i olika metodböcker så stod det klart att undersökningen skulle 

utgöras av en innehållsanalys. I och med att studien syftar till att på ett systematiskt beskriva 

ett specifikt textinnehåll så lämpar sig en innehållsanalys bäst (Bergström & Boreus, 2012, 

s.50).  

 

I analysen av de två läromedlen har det även i vissa lägen varit svårt att avgöra om det är 

fråga om en konkretisering eller inte och om det i sådana fall rör sig om ett åskådliggörande 

av en subtraktionsmetod eller ett tal eller bådadera. Här har Karlssons och Kilborns (2015, s. 

139) beskrivning av begreppet konkretisering varit mycket användbar då den gjort det 

tydligare och hjälpt till att i slutändan avgöra om det sker en konkretisering eller inte.  

 

7.3	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
	  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur två skilda läromedel konkretiserar 

innehållet i olika subtraktionsmetoder. I studien har fokus legat på att undersöka vilka olika 

representationsformer som används vid konkretiseringen. Det skulle dels vara intressant om 

det gjordes någon vidare forskning på i vilka kontexter som de olika subtraktionsmetoderna 

lärs ut men även varför det används färre representationsformer i konkretiseringen av vissa 

metoder än andra. 	  
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9.	  Bilagor	   
 

	  

	  

Pixels	  lärarhandledning	  	  
Subtraktionsmetoder	  

Borttagningsmetoden	  	   Utfyllnadsmetoden	  	  
Subtraktion	  som	  
jämförelse	  	  

Representationsnivåer	  	  

Handlingsbaserade	  	  
4,	  brickor,	  pengar,	  varor	  i	  
affären	  och	  klossar.	  	   1,	  fingrar	  

3,	  klossar,	  pengar	  
och	  varor	  i	  affären.	  	  

Bildmässiga	  	   3,	  cirklar	  och	  tallinje.	  	   1,	  tallinje	  
7,	  tallinje,	  pengar	  
och	  klossar.	  	  

Symboliska	  	   6	   1	   10	  

Den	  narrativa	  kategorin	   3	   0	   2	  
Varav	  konkretiseringar	  med	  en	  koppling	  till	  
verkligheten	  	  	   5	   0	   4	  

Antal	  gånger	  som	  det	  sker	  en	  konkretisering	  	   9	   2	   8	  

	  
Tabell	  15-‐	  Pixels	  lärarhandledning.	  Tabellen	  visar	  dels	  antalet	  gånger	  som	  var	  och	  en	  av	  Bruners	  
representationsnivåer	  samt	  den	  narrativa	  kategorin	  används	  vid	  konkretiseringen	  av	  de	  tre	  
subtraktionsmetoderna.	  I	  tabellen	  framgår	  även	  det	  totala	  antalet	  gånger	  som	  varje	  subtraktionsmetod	  
konkretiseras	  samt	  i	  hur	  många	  av	  dessa	  som	  det	  görs	  en	  koppling	  till	  verkligheten.	  I	  denna	  tabell	  kan	  man	  
även	  utläsa	  vilka	  representationer	  som	  används	  på	  den	  handlingsbaserade	  och	  den	  bildmässiga	  
representationsnivån.	  	  

 
 
 

Pixels	  lärobok	  	  

Subtraktionsmetoder	  

Borttagningsmetoden	  	   Utfyllnadsmetoden	  	  
Subtraktion	  som	  
jämförelse	  	  

Representationsnivåer	  	  

Handlingsbaserade	  	   0	   0	   0	  

Bildmässiga	  	  

12,	  vardagliga	  föremål	  
såsom	  ballonger,	  
fåglar,	  stolar,	  barn,	  
glassar,	  blommor,	  
karameller,	  frukt,	  
fiskar,	  pengar	  och	  
varor	  i	  affären.	  	   0	  

6,	  staplar,	  pengar,	  
burkar,	  kulor,	  
klistermärken,	  varor	  i	  
affären,	  människor	  
(ålder)	  	  

Symboliska	  	   12	   0	   6	  

Den	  narrativa	  kategorin	   0	   0	   0	  
Varav	  konkretiseringar	  med	  en	  koppling	  till	  
verkligheten	  	  	   12	   0	   6	  
Antal	  gånger	  som	  det	  sker	  en	  konkretisering	  	   12	   0	   6	  
 

Tabell	  16-‐	  Pixels	  lärobok.	  Tabellen	  visar	  dels	  antalet	  gånger	  som	  var	  och	  en	  av	  Bruners	  
representationsnivåer	  samt	  den	  narrativa	  kategorin	  används	  vid	  konkretiseringen	  av	  de	  tre	  
subtraktionsmetoderna.	  I	  tabellen	  framgår	  även	  det	  totala	  antalet	  gånger	  som	  varje	  subtraktionsmetod	  
konkretiseras	  samt	  i	  hur	  många	  av	  dessa	  som	  det	  görs	  en	  koppling	  till	  verkligheten.	  I	  denna	  tabell	  kan	  man	  
även	  utläsa	  vilka	  representationer	  som	  används	  på	  den	  handlingsbaserade	  och	  den	  bildmässiga	  
representationsnivån.	   

  



Johanna	  Söderstam	  	  

	   41	  

 
 

 

Tänk	  och	  räknas	  lärarhandledning	  	  
Subtraktionsmetoder	  

Borttagningsmetoden	  	   Utfyllnadsmetoden	  	  
Subtraktion	  som	  
jämförelse	  	  

Representationsnivåer	  	  
Handlingsbaserade	  	  

6,	  klossar,	  pengar,	  fingrar	  och	  
varor	  i	  affären.	  	  

2,	  fingrar	  och	  
klossar.	  	   0	  

Bildmässiga	  	   0	   0	   0	  

Symboliska	  	   6	   2	   0	  

Den	  narrativa	  kategorin	   5	   0	   0	  
Varav	  konkretiseringar	  med	  en	  koppling	  till	  
verkligheten	  	  	   5	   0	   0	  

Antal	  gånger	  som	  det	  sker	  en	  konkretisering	  	   10	   2	   0	  
	  

Tabell	  17-‐	  Tänk	  och	  räknas	  lärarhandledning.	  Tabellen	  visar	  dels	  antalet	  gånger	  som	  var	  och	  en	  av	  Bruners	  
representationsnivåer	  samt	  den	  narrativa	  kategorin	  används	  vid	  konkretiseringen	  av	  de	  tre	  
subtraktionsmetoderna.	  I	  tabellen	  framgår	  även	  det	  totala	  antalet	  gånger	  som	  varje	  subtraktionsmetod	  
konkretiseras	  samt	  i	  hur	  många	  av	  dessa	  som	  det	  görs	  en	  koppling	  till	  verkligheten.	  I	  denna	  tabell	  kan	  man	  
även	  utläsa	  vilka	  representationer	  som	  används	  på	  den	  handlingsbaserade	  och	  den	  bildmässiga	  
representationsnivån.	  	  

 
 

Tänk	  och	  räknas	  lärobok	  	  	  
Subtraktionsmetoder	  

Borttagningsmetoden	  	   Utfyllnadsmetoden	  	  
Subtraktion	  som	  
jämförelse	  	  

Representationsnivåer	  	  

Handlingsbaserade	  	   0	   0	   0	  

Bildmässiga	  	  

3,	  vardagliga	  föremål	  såsom	  
katter,	  pengar,	  frukt	  och	  
varor	  i	  affären.	  	   0	  

2,	  varor	  i	  affären	  
såsom	  leksaker	  
och	  godis.	  	  

Symboliska	  	   3	   0	   2	  

Den	  narrativa	  kategorin	   0	   0	   0	  
Varav	  konkretiseringar	  med	  en	  koppling	  till	  
verkligheten	  	  	   3	   0	   2	  

Antal	  gånger	  som	  det	  sker	  en	  konkretisering	  	   3	   0	   2	  

 

Tabell	  18-‐	  Tänk	  och	  räknas	  lärobok.	  Tabellen	  visar	  dels	  antalet	  gånger	  som	  var	  och	  en	  av	  Bruners	  
representationsnivåer	  samt	  den	  narrativa	  kategorin	  används	  vid	  konkretiseringen	  av	  de	  tre	  
subtraktionsmetoderna.	  I	  tabellen	  framgår	  även	  det	  totala	  antalet	  gånger	  som	  varje	  subtraktionsmetod	  
konkretiseras	  samt	  i	  hur	  många	  av	  dessa	  som	  det	  görs	  en	  koppling	  till	  verkligheten.	  I	  denna	  tabell	  kan	  man	  
även	  utläsa	  vilka	  representationer	  som	  används	  på	  den	  handlingsbaserade	  och	  den	  bildmässiga	  
representationsnivån.	   

 

I tabellerna ovan överensstämmer inte antalet gånger som det sker en konkretisering av var 

och en av subtraktionsmetoderna med det totala antalet gånger som de olika 

representationsnivåerna inklusive den narrativa kategorin används. Detta beror på att det i 
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vissa uppgifter används representationer från fler än en av representationsnivåerna samt den 

narrativa kategorin i konkretiseringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


