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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Matematikundervisningen har varit debatterad i dagspressen den senaste tiden, 
detta har gjort att vi har valt att göra vår studie inom matematikområdet. Det vi har märkt från 
våra respektive VFU-platser (förskola och skola) är att elever får frågor där det intressanta för 
läraren är att de har rätt svar. Vår uppfattning är att lärare visar stort intresse för elevernas 
svar. De är inte intresserade av elevernas förståelse av den matematiska operationen, 
framförallt inte när svaret är rätt. Vi vill även se ifall eleverna löser additionsuppgifter på 
olika sätt beroende på om de har tillgång till laborativt material eller inte. 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att avgöra om det finns någon variation i de strategier elever i 
förskoleklassen använder sig av när de löser additionsuppgifter, beroende på uppgifternas 
abstraktionsgrad. Syftet är även att se vilken förståelse eleverna har av de olika 
abstraktionsnivåerna. 
 
Metod: Vi valde att göra en kvalitativ studie eftersom att vi är intresserade av elevernas 
förklaringar, hur de löser additionsuppgifterna. För att kunna ta reda på hur eleverna löser 
uppgifterna och hur de förklarar sina lösningar valde vi att intervjua och observera dem under 
tiden som de löste additionsuppgifterna. Vi har utgått ifrån en fenomenografisk ansats i vår 
studie i och med att vi vill få en insikt i hur elevernas lösningar ser ut i de olika 
abstraktionsnivåerna och vilka variationer som förekommer. När vi analyserade svaren 
använde vi oss av hermeneutisk tolkning. 
 
Resultat: Vi har inte sett någon större variation på antalet rätt mellan de olika 
abstraktionsnivåerna. Den variation som vi har sett är i elevernas förståelse av uppgifterna, 
här har en del av eleverna hjälp av det laborativa materialet. Eleverna använder sig av olika 
lösningstrategier beroende på vilken abstraktionsgrad uppgifterna har. Den lösningstrategi 
som eleverna använder sig av mest när de har tillgång till laborativt material är dubblor. När 
eleverna inte har tillgång till laborativt material och talområdet blir större använder de sig av 
fingrarna mera frekvent.  
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Inledning 
Matematikundervisningen har varit debatterad i dagspressen den senaste tiden, detta har gjort 
att vi har valt att göra vår studie inom matematikområdet. Elever i år 9 presterar allt sämre på 
de nationella proven. Ämnesproven som genomfördes vårterminen 2007 visar att 16 % av 
eleverna inte fick godkänt i matematik (Skolverket, 2008). Det här resultatet är någonting som 
oroar oss. Det vi har märkt från våra respektive VFU-platser (förskola och skola) är att elever 
får frågor där det intressanta för läraren är att de har svarat rätt. Vår uppfattning är att lärare 
visar stort intresse för elevernas svar. De är nästan aldrig intresserade av elevernas förståelse 
av den matematiska operationen, framförallt inte när svaret är rätt. Det är väldigt sällan som vi 
har sett att läraren har visat intresse för vilka lösningsstrategier eleverna har använt sig av när 
de har löst matematiska uppgifter. Utifrån dessa erfarenheter har vi valt att undersöka elevers 
olika lösningsstrategier och förståelse i tre olika abstraktionsnivåer av addition i 
förskoleklassen.  
 
När vi har läst matematik och skriftspråk samt didaktisk matematik på högskolan handlade 
mycket litteratur om att laborativt material hjälper eleverna i deras matematikförståelse. Detta 
gjorde oss nyfikna på hur det laborativa materialet hjälper eleverna att lösa additionsuppgifter 
och om de är några variationer i deras strategier. Vi vill se om eleverna löser 
additionsuppgifter på olika sätt beroende på om de har tillgång till laborativt material eller 
inte. Vi undrar ifall eleverna har ökad förståelse för uppgifterna när de har det laborativa 
materialet att arbeta med eller inte. Vi har valt att fokusera på förskoleklassen eftersom att den 
ingår i båda våra utbildningar, vi utbildas till lärare med inriktning mot förskola och 
förskoleklassen och lärare med inriktning mot de tidiga skolåren.    
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att avgöra om det finns någon variation i de strategier elever i 
förskoleklassen använder sig av när de löser additionsuppgifter, beroende på uppgifternas 
abstraktionsgrad. Syftet är även att ta reda på vilken förståelse eleverna har vid de olika 
abstraktionsnivåerna. 
 
De abstraktionsnivåer vi valt att studera är problemkontexter definierade av: 
 

 En konkret muntlig beskrivning av uppgiften med tillgång till laborativt material. 
 

 En konkret muntlig beskrivning av uppgiften utan tillgång till laborativt material. 
 

 En abstrakt muntlig beskrivning av uppgiften. 
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Definitioner av begrepp 
I det här avsnittet definierar vi de begrepp vi använder oss av i studien. I våra definitioner har 
vi utgått ifrån flera olika författares definitioner och gjort dem till våra egna. De författare 
som vi har utgått ifrån är Malmer (1990), Malmer (1999), Neuman (1993), Ahlberg (1992), 
Ahlberg (1995) och Sterner och Johansson (2007). 
 
Studiens tre abstraktionsnivåer: 
En konkret muntlig beskrivning av uppgiften med tillgång till laborativt material. I studien har 
vi använt oss av laborativt material bestående av glaskulor och stenkulor.  
 
En konkret muntlig beskrivning av uppgiften utan tillgång till laborativt material. Konkret 
situation – när uppgiften är kopplad till en vardaglig situation som är känd för eleverna. Till 
exempel: jag har två bananer och får tre bananer till, hur många bananer har jag då? 
 
En abstrakt muntlig beskrivning av uppgiften. Till exempel om jag har fyra och lägger till fem 
hur mycket har jag då?  
 
Studiens fem kategorier: 
Ökning innebär att det finns någonting och det tillkommer fler av samma sort. Till exempel: 
Jag har två äpplen och får fyra äpplen till hur många har jag då? 
 
Sammanläggning innebär att man sammanför två delmängder till en mängd, dessa två 
delmängder kan bestå av två helt olika saker vilket tillsammans bildar en ny mängd. Till 
exempel: Jag har tre päron och får två bananer, hur många frukter har jag tillsammans? 
 
Jämförelse innebär att jämföra och se hur stor skillnaden är mellan två tal. Till exempel: Jag 
har fyra äpplen och du har två äpplen, hur många fler äpplen har jag än dig? 
 
Utfyllnad innebär att jag har en mängd, hur många skall jag ta för att det skall bli lika mycket 
som en annan mängd. Det efterfrågas här en skillnad. Till exempel: Jag har fyra bananer och 
vi är sju personer, hur många fler bananer måste jag köpa för att alla ska få varsin banan? 
 
Återställer en minskning innebär att man tar bort någonting och visar att man har någonting 
kvar. Hur många var det från början? Till exempel: Jag åt upp två päron och nu har jag bara 
fyra päron kvar, hur många päron hade jag ifrån början? 
 
Övriga begrepp: 
Abstrakta tal är när eleven har förståelse för talen och har automatiserat talfaktan. 
 
Aritmetik innebär att man räknar med något av de fyra räknesätten. 
 
Automatiserad tabell är när eleven kan kombinationen utantill och inte behöver räkna. Till 
exempel eleven vet att talet fyra går att dela upp i ett och tre, två och två, tre och ett.  
 
Dubblor är när eleven utgår ifrån två tal som är likadana exempelvis 3+3, 4+4, 5+5, det vill 
säga det blir dubbelt så mycket. När eleverna är väl förtrogna med dubblorna kan de även 
omgestalta talen för att kunna utnyttja dubblorna. Till exempel så vet de att 3+4=7 för att 
4+4=8 och sen tar de bort en ifrån 8. 
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Härledd tabell är när eleven har automatiserat vissa delar av additionstabellen och kan 
utnyttja dessa som mellanled. 
 
Rabbelräkna är när eleven räknar på talraden utan att förstå att varje tal har ett värde i sig och 
kan knytas till ett konkret föremål. 
 
Ramsräkna är när eleven kan ha hjälp av sina fingrar för att hålla ordning på stegen i 
räkneramsan men ramsräkningen sker mentalt. Eleven har här en förståelse av att varje tal har 
ett eget värde. 
 
Talrad är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En utvecklad talrad är när eleven förstår talens storlek 
och inbördes relation. Detta innebär att de kan hoppa på talraden framåt och bakåt. 
 
God taluppfattning är när eleven förstår talens innebörd, storlek och inbördes relation med 
varandra. 
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Forskningsbakgrund 
I det här avsnittet beskriver vi först barns taluppfattning. Därefter redogör vi för de 
lösningsstrategier som elever använder sig av vid lösning av grundläggande 
additionsuppgifter.  
 

Taluppfattning 
Barns taluppfattning börjar tidigt, undersökningar visar att barn redan vid 3-månaders ålder 
kan ha någonting som kallas subitizing, vilket innebär att barnet kan se och uppfatta antal. De 
antal som barnet kan uppfatta med en blick är antal upp till tre, fyra. Ett exempel är när 
barnen blir lite äldre och slår en trea på tärningen, innebär det att de kan uppfatta att det är tre 
prickar på tärningen (Sterner & Johansson, 2007). 
 
Taluppfattning är något som är grundläggande för all vidare utveckling av matematiska 
operationer. Har eleverna ingen god taluppfattning kommer de att ha svårigheter i att förstå 
och utföra svårare matematiska uträkningar. Samtidigt bör man vara medveten om att god 
taluppfattning är något som utvecklas hela tiden menar Ahlberg (2001). 
 
Enligt Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) är taluppfattning ett grundläggande begrepp i 
matematiken. Det är avgörande om eleverna har förståelse av talens storlek och inbördes 
relation. Elever bör utveckla sin talrad från att rabbelräkna till att få en tallinje, detta innebär 
att när eleven har förståelse för tallinjen så kan de hoppa på tallinjen mentalt både framåt och 
bakåt. Eleverna har förståelse av att räkneorden har en numerisk innebörd och detta ger en 
utvecklingsbar talbild hos dem. 
 
Även Löwing och Kilborn (2003) anser att god taluppfattning är av största vikt för att 
eleverna ska kunna bli bra på huvudräkning. När eleverna har god taluppfattning innebär det 
bland annat 
 

 att behärska talens ordning både framåt och bakåt i talraden.  
 att känna talens grannar och senare även grannens granne. 
 att behärska tiotals- och hundratalsövergångarna och senare även tusentalsövergångarna etc.  
 att kunna dela upp talen på olika sätt i termer och faktorer (s. 25). 

 
Författarna menar också att eleverna bör inneha en god taluppfattning och kunna talraden upp 
till tio innan de börjar arbeta med addition i skolan.  
 
Barnen lär sig att rabbla upp räkneramsan i tidig ålder, detta utan att egentligen koppla ihop 
ramsan med något föremål eller att de har hela ramsan klar för sig. Även om barnet har 
förstått när de räknar, att det sistnämnda talet står för antalet saker som de har räknat, betyder 
det inte att de har förståelse för tal (Ahlberg, 1995). 
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De flesta forskare och författare inom tidig matematikutveckling har hänvisat till Gelman och 
Gallisters (1978) forskning om elevers antalsuppfattning. Gelman och Gallister såg i sin 
forskning att barnen måste ha förståelse för fem principer för att ha en god antalsuppfattning. 
De principer som eleverna måste förstå är: 
 

1. Ett- till ett- principen 
Parbildning ifrån två olika grupper. Ett föremål ifrån en grupp bildar par med ett 
föremål ifrån en annan grupp. På detta sätt jämför barnet antal ifrån de två olika 
grupperna. 
 

2. Den stabila ordningens princip 
Barnet vet att räkneorden kommer i en bestämd ordning och inga räkneord hoppas 
över. 
 

3. Kardinalprincipen 
Innebär att barnet vet att det är det sistnämnda talet som anger hur många föremål som 
är räknade. Det sistnämnda talet anger antal räknade föremål. 
 

4. Abstraktionsprincipen 
När barnet vet att alla saker i en hög kan räknas även om det är väldigt olika saker. 
 

5. Den godtyckliga ordningens princip 
Barnet vet att det inte spelar någon roll vilken av sakerna som den börjar räkna. Barnet 
vet vilka som är räknade och inte. 

 
Även Malmer (1999) delar upp antalsuppfattning i flera steg som eleverna behöver behärska 
för att de ska lära sig uppfatta antal. Hon menar att för att eleverna lättare ska förstå och 
uppfatta antal ska de få arbeta med laborativt material. Materialet ska de både få känna och se 
så att så många sinnen som möjligt är med och tar in antalen på olika sätt, detta för att befästa 
kunskapen så bra som möjligt. Malmer menar vidare att för att eleverna ska kunna arbeta och 
använda sig av det laborativa materialet behöver de vara väl förtrogna med det. I början när 
eleverna får använda materialet har de inte så stor hjälp av det, det är först när eleverna har 
vant sig vid att använda det som de har hjälp av materialet.  
 

Grundläggande addition  

Fingerräkning 

Kilborn (1985, refererad i Sterner och Johansson, 2007) beskriver olika sätt för hur elever 
löser additionsuppgifter. Det första tillvägagångssättet som elever använder sig av är att 
använda konkreta föremål exempelvis fingrarna. Eleverna utgår då ifrån ett- till ett- principen 
vilket innebär att de använder sig av räkneramsan. Det andra tillvägagångssättet är när 
eleverna använder sig av ramsräkning, i detta fall kan eleven ta hjälp av fingrarna för att hålla 
ordning på stegen i räkneramsan, men ramsräkningen sker mentalt. Det tredje 
tillvägagångssättet är när eleverna har automatiserat talfakta. Här kan man även se stora 
skillnader i hur väl automatiserad talraden är.  
 
Det finns olika strategier för hur elever löser additionsuppgifter menar Sterner och Johansson 
(2007). De olika strategierna som elever använder sig av är att ”lägga samman, uppräkning 
från början, uppräkning från det första talet, uppräkning från det största talet, härledd tabell 
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och automatiserad tabell” (s. 83). Lägga samman innebär att eleven räknar upp första talet på 
fingrarna och därefter andra talet på fingrarna, sedan börjar eleven från början med och räkna 
samtliga fingrar (1, 2, 3 och 1, 2, 3, 4 och 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). I uppräkning från början, börjar 
eleven med att räkna första talet på fingrarna och fortsätter sedan genast sin uppräkning med 
det andra talet (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Uppräkning från det första talet, här vet eleven att de inte 
behöver räkna det första talet på fingrarna, utan startar direkt med det första talet och räknar 
därefter det andra talet på fingrarna (3 och 4, 5, 6, 7). I uppräkning från det största talet, här 
har eleven förståelse för att det inte spelar någon roll om han/hon börjar med det minsta talet 
eller det största talet. Eleven förstår att det går snabbare och det är enklare att börja med det 
största talet (4 och 5, 6, 7). Härledd tabell, nu har eleven automatiserat vissa delar av 
additionstabellen, vilket leder till att de kan använda dessa som mellanled. I automatiserad 
tabell behöver eleven inte räkna talet utan kan kombinationen utantill. 
 

Talrader 

När elever löser additionsuppgifter kan det enligt Olsson (2000) vara ett stort problem att de 
fastnar i ett- till ett- principen. Det innebär att de räknar talen ett och ett uppåt, detta är en 
arbetskrävande och inte någon utvecklingsbar strategi. Det här kan leda till att elever får 
svårigheter med grundläggande begrepp och med svårare matematiska lösningar. Författaren 
menar vidare att här är det viktigt att uppmärksamma hur eleverna tänker, för att ge hjälp till 
ett mera effektivt sätt att lösa uppgiften på. 
 
Ahlberg (1995) menar att en del elever som har två talrader i huvudet, kan vid högre 
additioner hålla ordning på hur många gånger de har adderat genom att göra små nickningar 
med huvudet. Eleven håller ordning på talen med hjälp av rörelsen som ger en kroppslig 
förnimmelse av de antal som de har räknat. Författaren menar vidare att detta är en metod som 
är ovanlig och är svår att använda sig av vid högre additionstal och de leder ofta till att eleven 
inte kommer fram till någon lösning. Ahlberg påvisar att inom talområdet ett till tio är det 
vanligast med inlärd talfakta, men det förekommer att elever använder denna kunskap även 
vid svårare tal över tio. 
 

Dubblor 

En utvecklingsbar strategi som elever har lätt för sig att lära är enligt Ahlberg (1995) dubblor. 
Inom gestaltpsykologin menar man att det är lättare att komma ihåg sådant som är lika. Det är 
därför elever har lättare att komma ihåg dubblor än talfakta. Författaren anser vidare att det 
finns olika sätt att utgå från dubblorna. Ett sätt som elever använder sig av är att utgå från en 
dubbla för att därefter använda sig av sina fingrar. Ett annat sätt är när elever använder 
dubblor och även kan omgestalta talet vilket innebär att de exempelvis förklarar 7+8 blir 7+7 
som är 14 också lägger jag till 1, då blir det 15.  
 

Abstrakta tal 

Neuman (1993) menar att konkreta handlingar så småningom blir mera abstrakta. Ett direkt 
svar från en elev kan vara att de kan talet, vilket innebär att de har förståelse för abstrakta tal. 
Eleverna kan då enligt författarens forskning svara att de tror det, vet det eller gissar det. 
Författaren menar vidare att de elever som har hög abstraktionsnivå kunde förklara hur de 
hade tänkt och hur de hade räknat ut svaren, till exempel genom omgestaltning av talen. 
Eleverna hänvisar inte här till att de har tänkt med sina fingrar. Dessa elever visar att de har 
hög abstraktionsnivå vilket innebär att deras taluppfattning är bra. Neuman menar vidare att 
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skillnaden när det gäller elevernas sätt att tänka när det gäller abstrakta tal och fingertal eller 
dubblor är att abstrakta tal förstår eleverna, men fingertal eller dubblor föreställer de sig 
genom exempelvis fingrarna eller som förtrogna talgrupper. 
 

Teoretiska utgångspunkter 
Ett av syftena med Ahlbergs (1992) studie är att ta reda på elevers förståelse av aritmetiska 
problem som presenteras i undervisningen. Forskningen i hennes studie är med på elever i år 
3; resultatet visar på att elever använder sig av tre olika sätt vid addition. De olika sätten är 
huvudräkning, fingerräkning och skriftliga anteckningar. Ahlberg (1992) har i sin forskning 
kommit fram till att eleverna använt sig av ”uppräkning på en talrad, uppräkning på två 
parallella talrader, inlärd ”talfakta”, användning av ”dubblor”, tiotal och ental beräknas var för 
sig, visuella bilder av en algoritm och omgestaltning av tal” (s. 201-203). Det finns elever 
som använder invecklade metoder för att lösa addition vid huvudräkning och det medför att 
när uppgifterna blir svårare kan inte eleverna lösa talen. Andra elever använder sig av 
dubblor, automatiserad talfakta inom talområdet ett till tio och eleverna kan även omforma 
adderandet. Författaren menar vidare i sin forskning att eleverna använder sig av olika 
metoder av fingerräkning när svårighetsgraden på uppgifterna ökar. Ahlberg (1992) gör även 
här en uppdelning utifrån elevernas användning av fingrarna  
    

eleverna använder ett finger i taget, eleverna räknar upp talraden och markerar tal med ett finger, 
eleverna räknar upp på ena handens fingrar och markerar antalet uppräknade med andra handens 
fingrar, eleverna använder fingrarna för att markera hur många gånger de adderat ett viss tal och 
eleverna grupperar fingrarna varvid ett antal fingrar gestaltar ett tal (s. 204-206). 

 
Johansson (2005) menar att elevers tankar när det gäller matematik kan delas in i tre olika 
grupper. Den tankeform som utvecklas först är när eleven tänker siffran som exempelvis ett 
konkret material så som fingrarna. Det vill säga eleven tänker på talet som ett adjektiv, det 
innebär att talet blir en bestämning till fingrarna. Den andra tankeformen är att eleverna tänker 
talen som substantiv, det innebär att eleven tänker talen som siffror. De tänker talen i en talrad 
och kan hoppa på talraden mentalt. Den tredje formen av tankar är att talen delas upp i ental, 
tiotal och så vidare. Författaren menar vidare att skillnaden mellan att lösa uppgifterna med 
fingerräkning och att lösa uppgifterna i huvudet är att vid fingerräkning tänker eleverna talen 
som objekt och vid huvudräkning tänker eleverna talen på en talrad. Enligt denna forskning 
har de tre olika tankeformerna olika utvecklingsmöjligheter och utvecklas sida vid sida. 
Författaren anser att den konstruktivistiska teorin för den tidiga matematikundervisningen bör 
ifrågasättas. Johansson (2005) ser inte i sin egen forskning att konkret räknande automatiskt 
leder till ett abstrakt talbegrepp hos eleverna. Här menar författaren att ramsräkning och 
sifferskrivning är avgörande för att elever skall utveckla abstrakta talbegrepp. Enligt den här 
forskningen är det avgörande om eleven tänker talen som siffror och har en utvecklad 
förmåga att använda talraden mentalt. 
 
Häggblom (2000) har i en del av sin forskning gjort muntliga räknehändelser med 6-åringar, 
hon har utgått från addition som ökning, addition som jämförelse och addition som utfyllnad. 
Författaren gör gällande att muntliga uppgifter kan eleverna inom ett lågt talområde, men ökar 
svårighetsgraden genom att talområdet blir högre blir det svårare för eleverna att lösa 
räkneoperationerna. Eleverna gavs även möjlighet att använda konkret material så som 
klossar om det inte klarade av uppgiften, hälften av eleverna förbättrade sina resultat vid 
användning av klossar. De elever som har stora svårigheter med talraden får inget stöd i 
konkret material, de fick även större svårigheter när uppgifterna blev mera abstrakta och 
talområdet blev högre. En slutsats som Häggblom gör är att det mest avgörande är om 
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eleverna har en välutvecklad talrad för att kunna lösa matematiska uppgifter som exempelvis 
addition. Språkliga missförstånd är något som författaren ser förekommer, ett exempel är att 
eleverna inte förstår jämförelseordet ”fler”, de tolkar det som en addition. 
 
Bermejo och Díaz (2007) har i sin forskning undersökt elever i år 1, 2, 3 och 4 och deras 
matematiska förmåga inom addition och subtraktion. Undersökningen är gjord i Mexico och 
elevernas föräldrar tillhör en låginkomsttagande arbetarklass. Forskarna har använt sig av 
olika abstraktionsnivåer så som uppgifter med konkret material, med hjälp av en bild, 
numeriska symboler på papper och muntlig beskrivning av ett symboliskt problem. 
Uppgifterna hade även en ökande abstraktionsnivå i form av att den okända variabeln var i 
summan eller i den första termen. Forskarna valde att enbart använda sig av uppgifter med 
ökning, då detta är en av de enklaste operationerna för eleverna. Resultatet visar att elever i år 
1 och 2 har lättare att lösa uppgifter med konkret material, med hjälp av en bild och genom en 
muntlig beskrivning av ett symboliskt problem. Enklast för dem var uppgifterna med en 
muntlig beskrivning av ett symboliskt problem. Eleverna i år 1 och år 2 hade svårigheter att 
lösa uppgifterna med numeriska symboler, det var även svårare för dem när den okända 
variabeln var den första termen. För eleverna i år 3 var det däremot lättare att lösa uppgifter 
med numeriska symboler än de uppgifter som hade konkret material. Det konkreta materialet 
förvirrade dem mer än vad det hjälpte dem. Detta ser forskarna som att eleverna har gått 
vidare till en annan abstraktionsnivå men att de måste fortfarande arbeta med den, de har inte 
automatiserat sina kunskaper. För eleverna i år 4 var samtliga uppgifter lätta, det enda som 
några av dem hade svårigheter med var när den okända variabeln var i den första termen.  
 
De slutsatser Bermejo och Díaz (2007) kommer fram till är att när eleverna har gått vidare till 
en annan abstraktionsnivå så är det konkreta materialet förvirrande för dem, vilket även är 
något som Löwing och Kilborn (2002) har kommit fram till. De menar att det konkreta eller 
laborativa materialet endast ska användas för att eleverna ska kunna förstå innebörden av den 
matematiska operationen som de utför. När eleverna väl har förstått ska det laborativa 
materialet läggas bort, detta för att eleverna ska gå vidare i sina tankar och få öva på det nya 
de har lärt sig.  
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Metod 

Val av forskningsmetod 
Utifrån vårt syfte valde vi att göra en kvalitativ studie eftersom att vi är intresserade av 
elevernas förklaringar, hur de löser uppgifterna. För att kunna ta reda på hur eleverna löser 
additionsuppgifterna och hur de förklarar sina lösningar valde vi att intervjua och observera 
dem samtidigt som de löste additionsuppgifterna. Marton och Booth (2000) menar att ett 
fenomenografiskt metodval är när forskaren beskriver hur eleverna erfar ett fenomen och 
variationen av erfarenheterna. Vi anser att elever är olika och har olika erfarenheter av hur 
additionsuppgifterna kan lösas, detta innebär att vi i vår analys beskriver elevernas varierade 
lösningsstrategier. Vi vill få en insikt i hur deras lösningar ser ut i de olika 
abstraktionsnivåerna och vilka variationer som förekommer, med detta anser vi att vi intar en 
fenomenografisk ansats i vår studie. 
 

Pilotstudie 
Innan vi påbörjade vår studie gjorde vi en pilotstudie på tre elever, detta var för att vi ville se 
om frågorna gav oss svar på vårt syfte och om nivån på frågorna var den rätta. Vi ville även 
komma fram till vilka följdfrågor som kunde tänkas få eleverna att delge oss sina tankar. 
Malmer (1990) menar att det kan vara svårt att ta del av hur elever tänker. Författaren menar 
vidare att eleverna genom sitt handlande innehar en förmåga, men de har inte den språkliga 
möjligheten att uttrycka hur och vad de gör. Efter pilotstudien valde vi att ha följdfrågan som 
var: berätta för mig hur du vet det? Vi valde denna fråga för att vi märkte att det kunde vara 
svårt för eleverna att förstå vad som menas med, hur tänker du nu?  Senare under intervjuerna 
i den stora studien varierade vi oss i val av följdfråga beroende på vilket som verkade fungera 
bäst hos just den eleven som vi intervjuade. När vi gjorde pilotstudien konstaterade vi att 
nivån på frågorna var den rätta. Efter pilotstudien valde vi att använda oss av samma 
svårighetsgrad på uppgifterna för att kunna jämföra resultaten. Efter den stora studien har vi 
kommit fram till att det hade varit bra att ha olika svårighetsgrad på uppgifterna. De elever 
som hade svårigheter med uppgifterna kunde eventuellt ha haft förståelsen om talen hade varit 
inom ett lägre talområde.  
 

Urval och genomförande 
Vi valde att göra vår undersökning i en för oss helt ny förskoleklass, vilket innebar att vi inte 
kände eleverna eller lärarna. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) kan det vara 
en nackdel att inte känna eleverna när man intervjuar, för man har då ingen naturlig relation 
med eleverna. Intervjuaren måste då först bygga upp en relation till eleverna för att kunna få 
dem att svara utförligt på frågorna. Vi tänkte på detta men valde ändå att ta en för oss okänd 
klass för att vi inte ville ha några förutfattade meningar om eleverna. När vi ställde de två 
argumenten mot varandra ansåg vi att det senare var viktigare för oss, för vi ville vara så 
objektiva som möjligt och inte påverka resultatet. För att ändå kunna bygga upp en relation 
med eleverna valde vi att genom lärarna skicka ut ett brev till föräldrarna där vi berättar om 
oss och vårt syfte med studien (se bilaga 1). Vid utlämnandet av blanketten informerade 
lärarna eleverna om att vi skulle komma till klassen och intervjua samt att vi skulle komma på 
besök innan själva intervjuerna började. Ytterligare ett sätt för att få en relation med eleverna 
var när vi träffade klassen innan vi började med intervjuerna. Vid detta besök presenterade vi 
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oss för att eleverna skulle känna igen oss vid intervjutillfället. Vi pratade även med eleverna 
om vad intervjuer var för något och frågade dem ifall de hade blivit intervjuade förut. 
 
Urvalet bestod av en förskoleklass med tjugo elever där sex elever valde att inte delta i 
intervjuerna vilket gjorde att vi slutligen fick fjorton informanter. Förskoleklassen går i en 
kommunal friskola som ligger i ett välbärgat villaområde i en medelstor stad. Vi använde oss 
av enskilda intervjuer och observationer vid intervjutillfällena. En av oss intervjuade och 
spelade in samtalet, den andre observerade eleven och skrev ner de räknestrategier som inte 
hördes, men som syntes. Anledningen till att vi valde att vara två i rummet när vi intervjuade 
eleverna var att den som intervjuade skulle kunna koncentrera sig helt på eleven för att kunna 
komma med följdfrågor. Vi var väl medvetna om att upplägget inte var det optimala vid 
elevintervjuer eftersom att eleverna kunde ha känt sig i underläge när de var ensamma med 
två vuxna i rummet. Med detta i tanken satt den som observerade en bit ifrån och var inte 
delaktig i intervjun. Det var endast en elev som verkade vara besvärad av att det fanns två 
vuxna i rummet i början av intervjun, men efter en stund försvann oron. De andra eleverna tog 
ingen notis om observatören. Ett annat alternativ hade varit att använda sig av en 
videokamera. Vår erfarenhet sa oss att det hade varit svårare att få föräldrarnas tillåtelse till 
intervjuerna om vi hade använt videokamera, därför valde vi bort videokameran. När vi 
analyserade våra intervjuer insåg vi att det hade varit en fördel med videokamera, detta för att 
kunna gå tillbaka och se hur eleven verkligen gjorde.  
 
I våra intervjufrågor valde vi att börja med lättare frågor för att sedan öka svårighetsgraden 
och abstraktionsnivån (se bilaga 2). I de första frågorna hade eleverna tillgång till laborativt 
material för att vi ville se om det fanns några skillnader eller likheter av elevernas 
lösningsförmåga vid användning av laborativt material eller utan laborativt material. Vi har 
valt att använda oss av kulor som laborativt material för att vi anser att de är neutrala och tar 
inte så stort fokus från själva uppgifterna. När vi utformade uppgifterna använde vi oss av 
Malmers (1990) olika strategier såsom ”addition med ökning, addition med sammanläggning, 
addition med jämförelse, addition med utfyllnad, och addition som återställer en minskning” 
(s. 51-52). Vi valde att använda oss av tal som är inom talområdet ett till tio, men summan blir 
i några fall över tio. Talområdet valde vi utifrån vår pilotstudie. 
 
Ahlberg (1995) påpekar att det är av vikt att intervjuaren inte fokuserar på det rätta svaret, för 
eleverna avläser detta beteende snart. Det kan i sin tur leda till att eleverna är mer fokuserade 
på att ge de rätta svaren än att delge intervjuaren sina tankar. Författaren menar vidare att 
elever måste få tilltro till sin egen förmåga även under intervjusituationen, detta för att de ska 
dela med sig av sin förståelse. När vi genomförde intervjuerna bemötte vi alla elevers svar 
med samma intresse oavsett om de svarade rätt eller fel, detta för att vi var intresserade av hur 
eleverna löste additionsuppgifterna. 
 

Bearbetning av data 
Vi har använt oss av hermeneutisk tolkning när vi har analyserat svaren, det vill säga vi har 
utgått ifrån delar och har sedan gått vidare till helheten för att återigen se till delarna och 
helheten. Kvale (1997) menar att den hermeneutiska cirkeln ger en djupare förståelse när det 
sker en växling mellan helhet och delar i tolkningen. Genom att tolka flera gånger så får 
tolkningarna högre kvalitéer som i sin tur leder till större precision. Vi har genom denna 
metod kunnat tolka elevernas tankar och svar på många olika plan. Därigenom har vi fått en 
förståelse för hur dessa elever tänker när de löser additionsuppgifterna. När vi började 
analysera svaren tog vi först och tittade på svaren till varje enskild fråga. Därefter såg vi hur 

11 
 



varje enskild elev hade svarat på samtliga frågor för att se helheten hos eleverna. Sen 
jämförde vi varje elevs förmåga vid de olika abstraktionsnivåerna med laborativt material och 
utan laborativt material. Därefter jämförde vi om det var några skillnader eller likheter hos 
eleverna i de olika kategorierna. När vi hade sett till den enskilde eleven jämförde vi samtliga 
elevers abstraktionsförmåga med varandra för att se likheter och skillnader. Efter det jämförde 
vi de olika strategierna som eleverna hade, dels vilka strategier som var mest återkommande 
men även om eleverna hade flera olika eller ett fåtal strategier. Vi jämförde även om de hade 
olika strategier vid frågorna med laborativt material och frågorna utan laborativt material. Vi 
tittade på ifall de elever som använde sig av det laborativa materialet hade räknat rätt svar på 
uppgifterna eller inte. Vi jämförde även ifall vi såg att eleven använde någon annan 
lösningsstrategi än vad de hade talat om för oss. Genom att jämföra resultaten på dessa olika 
sätt har vi kunnat urskilja mönster, likheter och olikheter, därmed anser vi att vi har kunnat 
tolka resultaten på ett mer tillförlitligt sätt. 
 

Validitet, reliabilitet och generalisering 
Kvale (1997) menar att för att en undersökning ska bli trovärdig måste forskarna vara 
medvetna om att de påverkar intervjupersonerna under intervjun. Forskaren måste också vara 
medveten om att denne påverkar genom sina tolkningar både vid utskriften av intervjun och 
vid analysen. Vi har genom vår medvetenhet kunnat minska vår påverkan under intervjun och 
i tolkningen av frågorna, men vi vet också att vi aldrig kan bli helt objektiva. Under hela 
arbetet måste forskaren ha sitt syfte i åtanken så att denne undersöker det den ska undersöka 
(Kvale, 1997). Vi har kontrollerat, ifrågasatt och analyserat frågorna och intervjuerna flera 
gånger för att vår studie skall bli trovärdig. Vi har haft syftet med genom hela processen och 
redogjort för alla delarna i studien så noga som möjligt, därmed anser vi att vi har god 
validitet. Det är viktigt att tänka på att studien har sina begränsningar eftersom vi har gjort vår 
undersökning i en förskoleklass med fjorton elever. Vi menar att vår studie möjligen inte är 
generaliserbar utan gäller enbart den förskoleklass vi har undersökt. Vår studie är av intresse 
då den belyser elevernas olika förklaringar och variationer när de löser additionsuppgifterna. 
Det är viktigt att läraren är medveten om hur eleverna löser additionsuppgifter och hur långt 
de har kommit i abstraktionsnivå. Läraren bör även vara medveten om att eleverna kan lösa 
uppgifterna på många olika sätt och det intressanta är inte alltid det rätta svaret. 
 

Etiska riktlinjer 

Informationskravet 

Forskarna bör informera om vad syftet med undersökningen är i största möjliga mån och vad 
intervjupersonernas uppgift är och att deltagandet är frivilligt. Forskarna ska även informera 
om sådant som kan tänkas påverka deltagarnas vilja att vara med i undersökningen. Det är 
även viktigt att ange namn och institutionsanknytning på forskarna och att ange att det endast 
är i forskningssyfte som informationen kommer att användas (Vetenskapsrådet, 2002). Vi 
anser att vi har informerat eleverna och deras föräldrar om syftet med vår undersökning i det 
brev som gick ut till föräldrarna (se bilaga 1). I brevet informerade vi dem om våra namn, 
vilken högskola vi tillhör och att deltagandet är frivilligt. Med detta anser vi att vi har levt upp 
till de krav som ställs på oss inom informationskravet. 
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Samtyckeskravet 

Forskarna ska informera deltagaren om att den måste lämna sitt samtycke till att delta. Är 
deltagaren dessutom under 15 år måste förälderns samtycke lämnas. Det är även viktigt att 
informera deltagaren om att det är möjligt att avbryta intervjun när denne önskar 
(Vetenskapsrådet, 2002). I brevet (se bilaga 1) som gick ut till föräldrarna upplyste vi om att 
det var frivilligt att delta och föräldrarna hade möjlighet att kryssa i om deras barn fick delta 
eller inte. De elever som fick delta för sina föräldrar hade även informerats om att de kunde 
ändra sig både innan och under intervjun. Därmed anser vi att vi har levt upp till de krav som 
ställs på oss inom samtyckeskravet. 
 

Konfidentialitetskravet 

Enligt konfidentialitetskravet skall deltagarna inte gå att identifiera. Materialet skall förvaras 
så att ingen obehörig kan komma åt det. I det skrivna materialet ska deltagarna inte heller gå 
att identifiera (Vetenskapsrådet, 2002). Det material som vi har samlat in förvarar vi på ett 
sådant sätt att ingen obehörig kan komma åt det. När vi arbetar med materialet har vi 
avidentifierat elevernas namn och vi kallar dem elev 1, elev 2 och så vidare. Även i uppsatsen 
är vi noga med att inte använda oss av namnen utan vid de tillfällen då vi nämner en speciell 
elev skriver vi elev 1, elev 2 och så vidare. Vi har valt att inte nämna namnet på den skola vi 
har varit på och gjort vår studie, detta för att det inte ska gå att identifiera vilka elever som vi 
har intervjuat. Vi anser att vi har gjort allt vi kan för att uppfylla kravet på konfidentialitet.  
 

Nyttjandekravet 

Enligt vetenskapsrådets (2002) riktlinjer får det insamlade materialet endast användas i 
forskningssyfte, materialet får inte säljas vidare eller användas i andra syften än de 
vetenskapliga. Vi har använt materialet endast till vår studie och har inte för avsikt att 
använda det på något annat sätt. Vi anser därmed att vi har uppfyllt även detta krav. 
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Förväntade typer av resultat 
Våra begränsningar i designen gör att vi inte kommer att kunna jämföra de tre olika 
abstraktionsnivåerna på samma sätt. De två första abstraktionerna, först laborativt material 
och sen muntligt med en konkret situation kommer vi att kunna jämföra. Vi har sedan valt en 
tredje abstraktionsnivå, abstrakt muntlig beskrivning av uppgifterna. På denna nivå har vi valt 
att inte ha med alla kategorier då det hade blivit för många frågor för eleverna. Doverborg och 
Pramling Samuelsson (2000) menar att det är stora variationer på hur länge en intervju kan 
pågå, detta är beroende på elevernas ålder och hur intressant intervjun är. Vi anser att om 
intervjun skulle ha innehållit samtliga kategorier under den sista abstraktionsnivån hade det 
tillkommit tolv frågor och det hade blivit en för lång intervju för eleverna.  
 
Denna studie har goda möjligheter att ge en djupare inblick i elevers förståelse, om och hur de 
löser additionsuppgifterna i den förskoleklass där vi har gjort våra intervjuer. Det intressanta 
för oss här är att se vilka lösningsstrategier eleverna har och variationen i strategierna. Har 
eleverna utvecklingsbara strategier och förståelse för vad de gör, eller har de invecklade och 
omständliga sätt att lösa uppgifterna på? Vår teori är att det kommer att vara skillnader när det 
gäller muntliga frågor med laborativt material och muntliga frågor med en konkret situation. 
Vi vill med vår studie se vilka lösningsstrategier dessa elever har använt sig av och vilken 
variation som förekommer. 
 

Resultat 
I detta avsnitt redovisar vi de resultat utifrån våra frågor (se bilaga 2) som framkommit av 
våra intervjuer. Resultatet är uppdelat utifrån våra abstraktionsnivåer, dessa tre är, en konkret 
muntlig beskrivning av uppgiften med tillgång till laborativt material, en konkret muntlig 
beskrivning av uppgiften utan tillgång till laborativtmaterial och en abstrakt muntlig 
beskrivning av uppgiften. De två första abstraktionsnivåerna är indelade i fem olika 
kategorier, dessa är ökning, sammanläggning, jämförelse, utfyllnad och återställning av en 
minskning. Den sista abstraktionsnivån innehåller endast kategorin ökning.  
 
Efter varje sammanfattning redovisar vi våra resultat i en tabell som innehåller elevernas 
lösningsstrategier vid de tre olika abstraktionerna. Vi har utgått ifrån fem olika kategorier: 
ökning (a), sammanläggning (b), jämförelse (c), utfyllnad (d) och återställer en minskning (e). 
I abstraktionsnivån en abstrakt muntlig beskrivning av uppgiften är samtliga frågor 
ökningsfrågor men frågorna redovisas med a, b, c och d. Dubblor betyder att eleven har utgått 
från två tal som är likadana exempelvis 3+3, 4+4, 5+5. Fingrarna innebär att eleven använder 
sina fingrar för att lösa uppgiften. Egen är när eleven har en egen strategi för hur den skall 
lösa uppgiften. Med 1+1+1 menar vi att eleven räknar exempelvis 5+1+1+1 detta innebär två 
talrader i huvudet på samma gång eller så tar eleven hjälp av små nickningar med huvudet. 
Räknar tyst betyder att eleven räknar tyst för sig själv. Kan talet är när eleven har 
automatiserat talet. Gissar betyder att eleven har gissat svaret och det blir övervägande fel 
svar. Inte vet innebär att eleven inte har förståelse för hur uppgiften skall lösas. Störst först är 
när eleven vänder på talet och tar de största talen först. Rätt svar betyder att eleven har svarat 
rätt på uppgiften.   
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Öppningsfrågan 
För att eleverna skulle få vänja sig lite vid intervjusituationen använde vi oss av en 
uppvärmningsfråga innan vi tog våra matematikfrågor. Öppningsfrågan var om eleverna hade 
någon matematik i skolan och vad de gjorde då. Åtta elever svarade att de hade haft 
matematik i skolan och resterande sex elever sa att de aldrig hade haft matematik. Variationen 
av vad eleverna anser att de gör när de har matematik är stor. Det är allt ifrån att de målar till 
att de arbetar med dubblor. Vi har inte kunnat se något samband mellan deras svar på om de 
har matematik i skolan och deras kunskaper i ämnet. En elev svarade att de bara hade riktig 
matte en gång: 
 
Intervjuaren: När du är i förskoleklassen har ni någon matte då? 
Elev: Nej inte mycket. 
Intervjuaren: Om ni har det lite, vad gör ni då? 
Elev: Vi gör olika saker det är bara en gång som vi hade riktig matte. 
Intervjuaren: Vad gjorde ni då? 
Elev: Då tog vi plus. 
Intervjuaren: Vad är plus? 
Elev: Fyra plus fyra det är åtta. 
 

Tillgång till laborativt material 

Ökning (a) 

På den här uppgiften har tolv elever fått rätt svar och två elever har fel svar, den här kategorin 
är den enklaste för eleverna. Samtliga elever har förstått hur de ska göra och här har flest 
elever räknat ut rätt svar. På den här uppgiften fick eleverna välja antal kulor själva och 
därmed är det stor variation på, inom vilket talområde eleverna verkar. Eleverna har valt allt 
ifrån en till tio kulor och vi har lagt till allt ifrån tre till sex kulor. Fyra elever har använt sig 
av det laborativa materialet för att räkna ihop summan, två av dessa elever har räknat ut fel 
svar. Den strategi som flest elever har använt sig av vid uträkningarna är dubblor. En elev 
som använder det laborativa materialet för att räkna ut svaret gör så här: 
 
Intervjuaren: Nu ska du få välja några kulor och lägga på din filt där. 
Elev 14: (väljer ut kulor och lägger på filten) 
Intervjuaren: Hur många valde du? 
Elev 14: En, två, tre, fyra. 
Intervjuaren: Här väljer jag fem kulor, hur många blir det tillsammans? 
Elev 14: Elva (rätt svar är nio) (börjar på fyra räknar och pekar på kulorna fem, sex, sju, 
åtta, nio, tio, elva) svarar: elva. 
Intervjuaren: Berätta för mig hur du vet det? 
Elev 14: För att fem och så räknade jag ihop fyra då blev det elva. 
 

Sammanläggning (b) 

Elva elever har räknat ut rätt svar på uppgiften och tre elever har räknat ut fel svar. En elev 
har inte förståelse för kategorin och vet inte hur han ska göra för att räkna ut svaret. Fyra 
elever har använt sig av det laborativa materialet för att räkna ut summan, en av dem har 
räknat ut fel svar. Detta är den uppgift där flest elever har räknat ut rätt svar när de har använt 
sig av det laborativa materialet. Här använder sig eleverna av många olika lösningsstrategier 
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men flest elever har svarat att de kan talet och dessa elever har rätt svar. En av eleverna som 
använder det laborativa materialet gör så här: 
 
Intervjuaren: Här ska du få två högar med kulor. Hur många kulor är det i varje hög? 
Elev 9: I den är det fem och i den är det tre. 
Intervjuaren: Hur många kulor är det tillsammans? 
Elev 9: Åtta 
Intervjuaren: Berätta för mig hur du vet det. 
Elev 9: Jag räknade också ut det den här gången.  
Intervjuaren: Ja, hur räknade du ut då? 
Elev 9: Jag började med den och sen fyra, fem, sex, sju och åtta 
Intervjuaren: Jaha du började med de tre också fortsatte du fyra, fem… 
Elev 9: hm 
Intervjuare: Jättebra 
 

Jämförelse (c) 

Nio elever har räknat ut rätt svar på uppgiften och fem elever har fel svar, de som har räknat 
ut fel svar har inte haft förståelse för hur de ska lösa uppgiften. Jämförelse är den kategori 
som eleverna har svårast att förstå. Flera elever har använt sig av det laborativa materialet i 
sin förklaring genom att visa oss att det ligger tre kulor i ena högen och tre och tre kulor i den 
andra högen. Två elever har använt sig av det laborativa materialet för att räkna ut svaret, en 
av dem har inte förstått hur hon ska göra, utan hon adderar de två talen. De andra eleverna 
som inte har förståelsen för hur uppgiften skall lösas har svarat det största talet. Flest elever 
har använt sig av dubblan 3+3=6 för att förklara hur de har löst uppgiften och de har räknat ut 
rätt svar. En elev som förklarar med hjälp av det laborativa materialet säger så här: 
 
Intervjuaren: Nu tar jag tre kulor ifrån din burk också tar jag sex kulor ifrån min burk. Hur 
många fler kulor har jag än dig? 
Elev 11: Tre 
Intervjuaren: Berätta för mig hur du vet det. 
Elev 11: För att det är tre där (visar med fingret på kulorna)  
Intervjuaren: Det är tre där 
Elev 11: Också det är bara tre i min också är det sex i din  
Intervjuaren: ok, då är jag med. 
 

Utfyllnad (d) 

Åtta elever har räknat ut rätt svar och sex elever har räknat ut fel svar. Alla elever har 
förståelse för denna kategori. Det är en elev som har använt sig av det laborativa materialet, 
hon plockar ut fel antal kulor ur sin burk och adderar ihop kulorna fel. Den strategi som flest 
elever har använt sig av är dubblor, fem av dem har räknat ut rätt svar och en räknade ut fel 
svar. En elev har fått frågan felställd och kunde därför inte lösa uppgiften på ett korrekt sätt. 
En av eleverna som använde en dubbla för att lösa uppgiften gjorde så här: 
 
Intervjuaren: Här är fyra kulor. Hur många ska du ta för att det ska bli nio kulor sammanlagt? 
Elev 5: Då ska jag ta fem kulor till.  
Intervjuaren: Berätta för mig hur du vet det. 
Elev 5: För att fem plus fem det är tio och så tar jag bort en och det blir nio. 
Intervjuaren: Precis, bra 
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Återställer en minskning (e)  

Åtta elever har räknat ut rätt svar på uppgiften och sex elever har räknat ut fel svar. Elva 
elever har förståelse för denna kategori. En elev har använt det laborativa materialet men 
eleven har räknat ut fel svar. En elev använder det laborativa materialet för att visa hur hon 
har tänkt. Fyra elever har svarat att de kan talet. En av eleverna som kan talet har svarat så 
här: 
 
Intervjuaren: Här har jag en burk med kulor. Jag har kvar fyra kulor i min burk. Hur många 
kulor har du här?  
Elev 4: Sex 
Intervjuaren: Hur många kulor hade jag från början i burken då? 
Elev 4: Tio  
Intervjuaren: Hur tänkte du nu? 
Elev 4: Man räknar så sex plus fyra blir tio. 

Sammanfattning  

När eleverna har haft tillgång till laborativt material är det sex elever som har använt sig av 
materialet för att räkna med det, detta har de gjort vid 17% av uppgifterna. Tre andra elever 
har använt sig av materialet för att visa oss i sin förklaring hur de har tänkt, men de har inte 
använt materialet vid själva uträkningen. Den strategi som är mest använd vid frågorna med 
tillgång till det laborativa materialet är dubblor, här har eleverna använt dubblorna vid 30% av 
uppgifterna. I 23% av uppgifterna kan de talet och vid 11% har de använt fingrarna istället för 
det laborativa materialet. När vi ser till antalet rätta svar är ökningen den enklaste kategorin, 
sen är det fallande i den ordningen som kategorierna kommer, sammanläggning, jämförelse, 
utfyllnad och återställning av en minskning. När vi tittar på om eleverna har förståelse för hur 
de ska lösa uppgifterna är jämförelse den svåraste kategorin. De enklaste kategorierna är 
ökningen och utfyllnaden, av dessa har samtliga elever förståelse för hur de ska lösa 
uppgifterna. 
 
 

Elevernas lösningsstrategier  
 Dubblor Fingrar Egen 1+1+1 Räknar 

tyst 
Kan 
talet 

Gissar Vet 
inte 

Rätt 
Svar 

Elev 1 cde     ab   abcde 
Elev 2 c     ab e  abc 
Elev 3 a bcde       ae 
Elev 4 abcd     e   abcde 
Elev 5 abcd     e   abcde 
Elev 6     ab  cd e  
Elev 7 cd    a b e  abc 
Elev 8    b  acd e  abcde 
Elev 9 a d  b c   e abc 
Elev10  a    d b ce ad 
Elev 11 acd     b e  abcde 
Elev 12     d be ac  abe 
Elev 13 cd e b  a    abcd 
Elev 14  d  abc  e   bde 

Tabell 1. Elevernas lösningsstrategier vid uppgifter med laborativt material. Se förklaring på 
sidan 14.  

17 
 



En konkret situation utan laborativt material 

Ökning med tiotalsövergång (a) 

Åtta elever har räknat ut rätt svar på uppgiften och sex elever har räknat ut fel svar. En elev 
förstår inte denna kategori. Svårigheten ligger inte enbart i att det nu inte finns något 
laborativt material att tillgå, utan uppgiften är även en tiotalsövergång. Den strategi som flest 
elever använder sig av är fingrarna annars är det variation på hur de löser uppgiften. Exempel 
på hur en elev löste uppgiften med fingerräkning: 
 
Intervjuare: Jag har sju äpplen och får fem till. Hur många äpplen har jag då? 
Elev 14: Tolv (räknar på fingrarna) 
Intervjuare: Berätta för mig hur du vet det. 
Elev 14: För att sju så räknade jag åtta, nio, tio, elva och tolv (visar fem fingrar) 
Intervjuare: Vad bra du kan berätta för mig hur du räknar. 
 

Sammanläggning (b) 

Tio elever har räknat ut rätt svar på uppgiften och fyra elever har räknat ut fel svar. Det är två 
elever som inte har förståelse för denna kategori, en av eleverna har inte förståelsen då det 
inte längre finns något laborativt material att tillgå. Den andre eleven har inte någon förståelse 
för kategorin sammanläggning, med eller utan material. Fem elever har svarat att de kan talet, 
vilket de också kunde. Här har eleverna kunnat vända på talet och ta största talet först, det är 
fyra elever som har gjort detta.  
En elev som kan talet och tar störst först, gör så här: 
 
Intervjuaren: Jag har två äpplen och fyra päron. Hur många har jag sammanlagt? 
Elev 1: Sex  
Intervjuaren: Berätta för mig hur du tänker nu? 
Elev 1: Jag kan fyra plus två 
Intervjuaren: Det kan du 
 

Jämförelse (c)  

Elva elever har räknat ut rätt svar på uppgiften, det är den uppgift som flest elever har räknat 
ut rätt svar på under denna abstraktionsnivå, tre elever har räknat ut fel svar. Tre elever förstår 
inte denna kategori, det gjorde de inte när de hade laborativt material att tillgå heller. Fyra 
elever har använt sig av dubblor för att lösa uppgiften och fyra har använt sig av fingrarna. En 
av eleverna som inte förstår hur hon ska lösa uppgiften gör på följande sätt: 
 
Intervjuaren: Jag har åtta äpplen och du har fyra äpplen. Hur många fler har jag än dig? 
Elev 10: FLER skall jag räkna med båda äpplena då? 
Intervjuaren: Jag har åtta äpplen och du har fyra äpplen då har jag FLER äpplen än vad du 
har, Hur många MER har jag? 
Elev 10: Skall jag räkna med mina också? 
Intervjuaren: Jag har åtta och du har fyra, då har jag FLER än vad du har, jag vill veta hur 
många MER jag har? Du får gärna visa mig hur du gör med dina fingrar.  
Elev 10: Ja ha, du hade åtta och jag fyra. (Räknar ett, två, tre, fyra på en hand, räknar sen ett, 
två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta fingrar funderar) jag skall räkna åtta igen då (räknar ett, två, 
tre, fyra, fem, sex, sju, åtta fingrar, en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta fingrar) tio eller nej 
Intervjuaren: Vi tar nästa 
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Elev 10: Ja 
 

Utfyllnad (d) 

Nio elever har räknat ut rätt svar på uppgiften och fem elever har räknat ut fel svar. Tre elever 
har inte förståelse för denna kategori, alla tre hade förståelsen när de hade laborativt material 
att tillgå. Den strategi som flest elever använder sig av är att räkna med fingrarna, tre har 
räknat ut rätt svar och två har räknat ut fel svar. En elev förklarar en uppgift med två olika 
lösningar: 
 
Intervjuare: Jag har sju äpplen och får fem till. Hur många äpplen har jag då? 
Elev 1: Tolv 
Intervjuare: Berätta för mig hur du tänkte nu. 
Elev 1: Först tog jag två gånger av fem, så två gånger igen sen tog jag ett.  
Intervjuare: Kan du förklara en gång till? 
Elev 1: Först tog jag sju plus två det blir nio och nio plus två det blir elva sen tog jag elva plus 
ett. 
 

Återställer en minskning (e) 

Åtta elever har räknat ut rätt svar på uppgiften och sex elever har räknat ut fel svar. Fyra 
elever förstår inte denna kategori, två elever hade inte förståelsen när de hade tillgång till 
laborativt material. De andra två eleverna hade förståelsen tidigare men utan det laborativa 
materialet förstår de inte. En elev hade inte förståelsen för kategorin när hon hade tillgång till 
laborativt material men förstår nu hur hon ska göra. Sju elever har svarat att de kan talet, 
vilket de har kunnat. Tre elever har använt sig av största talet först. En av eleverna som har 
använt sig av största talet först har förklarat lösningen på två olika sätt: 
 
Intervjuaren: Jag var så hungrig så jag åt upp två päron. Och nu har jag bara åtta päron kvar. 
Hur många päron hade jag från början då? 
Elev 5: Tio. 
Intervjuaren: Berätta hur vet du det? 
Elev 5: För att åtta plus två blir ju tio. Om man tar bort två från tio så blir ju det åtta. 
Intervjuaren: Ja 
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Sammanfattning 

När eleverna inte har tillgång till det laborativa materialet använder de sig av sina fingrar i 
större utsträckning än tidigare. I 29% av uppgifterna har eleverna använt sig av fingrarna. De 
gånger eleverna använder sig av dubblorna är vid 14% av uppgifterna. Eleverna har svarat att 
de kan talet vid 23% av uppgifterna. Vid tiotalsövergången har flest elever använt sig av 
fingrarna för att räkna ut svaret. När vi ser till antalet rätt svar spelar de olika kategorierna inte 
så stor roll, på jämförelseuppgiften har flest elever svarat med rätt svar sen kommer 
sammanläggning, utfyllnad och sist med lika stort antal rätt svar, kommer ökning och 
återställning av en minskning. När vi ser till elevernas förståelse ser vi att ökningen är den 
kategori som är enklast att förstå, sedan kommer sammanläggning, jämförelse, utfyllnad och 
sist återställer en minskning.  
 
 

Elevernas lösningsstrategier 
 Dubblor Fingrar Egen Störst 

först 
1+1
+1 

Räkna 
tyst 

Kan 
talet 

Gissar Vet 
inte 

Rätt 
Svar 

Elev 1 acd  a b   be   abcde 
Elev 2 c d  b   b  ae bcd 
Elev 3  abcde        abcd 
Elev 4 d  c e   be a  bcde 
Elev 5 bd  a e   ce   abcde 
Elev 6        c abde c 
Elev 7   b b  acd e   bde 
Elev 8  ab     e cd  abce 
Elev 9  acd      e b ac 
Elev10  abcd       e  
Elev 11 ac      bde   abcde 
Elev 12  a      b cde  
Elev 13 c   b   abde   abcde 
Elev 14  abcd  e e     abcde 

Tabell 2 Elevernas lösningsstrategier när det är en konkret situation. Se förklaring på sidan 
14. 
 

En abstrakt muntlig beskrivning av uppgiften 

Ökning uppgift 11, får x till (a) 

Nio elever har rätt svar på frågan och fem elever har fel svar på frågan. Två elever har inte 
förståelse för abstraktionen. En annan elev har vissa svårigheter, han förstår inte vad som 
menas med frågan: jag har 4 och får 5 till, hur mycket har jag då? Han får även frågan 
omgjord till 4 äpplen och 5 äpplen, men förstår ändå inte. En liknande uppgift finns med 
konkret situation och där har eleven förstått hur han ska göra. De flesta elever använder sig av 
dubblor, fingrar och att de kan talet när de löser uppgifterna. Fyra av eleverna vänder på talet 
och tar största talet först. Här har vi ett exempel på en elev som använder sig av en dubbla: 
 
Intervjuare: Jag har fyra och får fem till.  
Elev 2: Äpplen? 
Intervjuare: Ja, kanske det. Hur mycket har jag sammanlagt då? 
Elev 2: Nio 
Intervjuaren: Precis, hur vet du det? 
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Elev 2: För att fem och fem det är ju tio och om man tar en mindre blir det väll nio. 

Ökning uppgift 12, lägger till med tiotalsövergång (b) 

Tio elever har rätt svar på frågan och fyra elever har fel svar på frågan. Två elever har inte 
förståelse för abstraktionen. Uppgiften är en tiotalsövergång och det är fem elever som har 
använt sig av fingrarna för att räkna ut svaret. En av eleverna har använt fingrarna för att 
försöka lösa uppgiften:  
 
Intervjuare: Jag har sju och lägger till fyra. Hur mycket har jag då? 
Elev 10: Sa du sju? 
Intervjuare: Ja 
Elev 10: Och fyra? 
Intervjuare: Ja 
Elev 10: Är det samma som den där frågan? 
Intervjuare: Ja 
Elev 10: ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju (räknar på fingrarna, börjar sedan om) ett, två, tre, 
fyra (räknar sen) ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, nej nu räknade jag fyra där och fyra där 
(visar fyra på varje hand, börjar räkna om på fingrarna) ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, sa du 
sju? 
Intervjuare: Ja 
Elev 10: och sedan fyra då blev det sju (visar fyra fingrar) 
Intervjuare: så ska du lägga till sju 
Elev 10: Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju (börjar räkna på finger fem på första handen, 
fortsätter sedan på andra handen och när hon har räknat fem fingrar där, börjar hon på 
första handen igen. Räknar sen igen) ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju (svarar sen) sju. 
 

Ökning uppgift 13, plus (c) 

Tio elever har rätt svar på frågan och fyra elever har fel svar på frågan. Det är två elever som 
inte har förståelse för abstraktionen. De flesta elever har använt sig av att de kan talet, dubblor 
och fingrarna för att lösa uppgiften. Fyra elever har vänt på talet och tar största talet först. En 
av eleverna förklarar sin lösning så här: 
 
Intervjuaren: Vad blir tre plus fem? 
Elev 13: Åtta. 
Intervjuaren: Åtta, berätta för mig hur du vet det. 
Elev 13: Jag la till tre till. 
Intervjuaren: Och då blev det åtta. 
 

Ökning uppgift 14, plus med tiotalsövergång (d) 

Åtta elever har rätt svar på frågan och sex elever har fel svar. Två elever har inte fått frågan, 
dessa elever förstod inte den förra frågan därför fick de inte denna fråga. Uppgiften är en 
tiotalsövergång och sex elever har använt sig av fingrarna när de har räknat upp svaret. Två 
elever har vänt på talet och tar största talet först. Den här eleven vänder på talet och förklarar 
hur han har löst uppgiften: 
 
Intervjuare: Vad blir fem plus åtta? 
Elev 7: fem plus åtta… (svarar:) tretton 
Intervjuare: Tretton, hur räknade du ut det? 
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Elev 7: Åtta till fem. 
Intervjuare: Åtta till fem, hur menar du då? 
Elev 7: Jag räknade till, jag räknade åtta tyst och sen la jag till fem. 
Intervjuare: Också la du till fem. 
Elev 7: hm 
Intervjuare: Hur gjorde du då? När du la till fem? 
Elev 7: Då gjorde jag… eh, jag räknade till elva… och la sen till… ja det som det skulle vara. 
Intervjuare: Räknade, får jag fråga? Räknade du upp åtta också nio, tio, elva, tolv 
Elev 7: JA! (låter glad på rösten som om intervjuaren äntligen fattar…) 
Intervjuare: Hur kommer du ihåg hur många gånger du har räknat så att det verkligen blir fem 
gånger? 
Elev 7: Hm… räknar det typ så att det blir, så det blir en, två och så blir det två när det var 
två. 
Intervjuare: Ok, då har jag frågat färdigt.  
 

Sammanfattning 

Vi har inte sett några skillnader i förståelsen beroende på vilka ord vi har använt när vi har 
frågat eleverna. Den uppgift där eleverna har minst antal rätt svar är en tiotalsövergång med 
det lägsta talet först. Det är två elever som inte har förståelsen i någon av dessa uppgifter, de 
vet inte hur de ska lösa uppgifterna. Den strategi som eleverna använder sig mest av är 
fingrarna, detta gör de i 30% av uppgifterna, sen kommer dubblor som de använder i 18% och 
i 16% kan de talet. Vid tiotalsövergångarna har flest elever använt sig av fingrarna för att 
räkna ut svaren. 
 
 

Elevernas lösningstrategier 
 Dubblor Fingrar Egen Störst 

först 
1+1
+1 

Räkna 
tyst 

Kan 
talet 

Gissar Vet 
inte 

Rätt 
Svar 

Elev 1 cd   a b  a   abcd 
Elev 2 ac        bd ac 
Elev 3  abcd        abc 
Elev 4 abcd         abc 
Elev 5 a  bd ac   c   abcd 
Elev 6         abc  
Elev 7    d d ab c   bcd 
Elev 8  bcd      a  bcd 
Elev 9 a bd      c  abd 
Elev10  abd       c  
Elev 11       abcd   abcd 
Elev 12         abc  
Elev 13  d  ac b  ac   abcd 
Elev 14  abcd  acd      abcd 

Tabell 3 Elevernas lösningsstrategier när det är en abstrakt muntlig beskrivning av uppgiften. 
Se förklaring på sidan 14. 
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Resultatdiskussion 
I det här avsnittet diskuterar vi de resultat som vi har kommit fram till utifrån tre 
abstraktionsnivåer. Vi börjar med hur många rätt svar eleverna fick, för att senare övergå till 
elevernas förståelse, lösningsstrategier och sist jämför vi de olika kategorierna. 
 

Antal rätt svar 
Vi har i vår studie inte sett någon större variation på antalet rätt svar mellan de olika 
abstraktionsnivåerna. Våra elever har flest rätt svar när de har laborativt material än vad de 
har utan materialet, även om skillnaden är väldigt liten. Vi har sett att det laborativa materialet 
inte alltid har hjälpt eleverna att räkna ut rätt svar. Malmer (1999) menar att för att eleverna 
ska kunna använda sig av laborativt material så måste de vara vana vid att få göra det. Det är 
något som vi håller med om, eleverna använder inte materialet i så stor utsträckning som vi 
hade förväntat oss. Vi försökte göra materialet tillgängligt för eleverna genom att de fick 
lägga upp sina egna kulor redan från början, trots detta har få elever använt det för att räkna 
med det. En orsak till att eleverna inte har använt kulorna kan vara att de inte brukar räkna 
med kulor i skolan.  
 
Eleverna har lika stor andel rätt svar i de två abstraktionsnivåerna där de inte har tillgång till 
laborativt material, här har vi inte sett någon skillnad i svårighetsgrad. Orsaken till att vi inte 
har sett någon skillnad kan vara att det inte är någon svårighetsökning i form av orden lägga 
till och plus för dessa elever. De få elever som har svårigheter med abstraktionsnivåerna utan 
laborativt material har det återkommande genom hela studien. Övervägande delen av eleverna 
har mer än hälften rätt svar på samtliga uppgifter, de flesta eleverna ligger i den övre regionen 
av antal rätt svar. I den här förskoleklassen har större delen av eleverna en god förmåga att 
lösa de olika additionsuppgifterna. De elever som har stor andel fel svar på uppgifterna har 
ofta svarat att de inte vet eller att de gissar, för dessa elever kan talområdet ha varit för stort. 
 
När vi jämför vårt resultat med Bermejo och Díaz (2007) undersökning ser vi vissa skillnader. 
I undersökningen ifrån Mexico har eleverna fått fler rätt svar när de enbart har muntliga frågor 
än vad de har fått i frågorna med laborativt material. Eleverna i vår undersökning fick fler 
antal rätt svar vid frågorna med laborativt material än vad de har fick vid frågorna med en 
konkret situation. Det kan vara så att skillnaderna uppkommer genom att vi har gjort 
undersökningarna på olika sätt, de är inte identiska. En annan orsak till skillnader kan bero på 
att de har undersökt fler elever och att dessa elevers föräldrar tillhör en låginkomsttagande 
socialgrupp i Mexico. Vår studie är gjord i en förskoleklass på en skola som ligger i ett 
välbärgat villaområde, vilket kan ha påverkat de olika resultaten som vi har kommit fram till.  
 

Förståelse 
När vi tittar på elevernas förståelse ser vi en viss variation mellan de olika 
abstraktionsnivåerna. Den variation vi ser är att eleverna har större förståelse för hur de ska 
lösa uppgifterna när de har laborativt material än vad de har vid en konkret situation. Vi ser 
inga variationer i vilken förståelse eleverna har mellan uppgifterna med en konkret situation 
och uppgifterna med en abstrakt muntlig beskrivning. Häggblom (2000) menar i sin forskning 
att det blir svårare för eleverna när uppgifterna blir mera abstrakta och innehållet i frågorna 
blir mer komplicerat. Vi ser likheter med våra resultat och Häggbloms resultat, när 
abstraktionen ökar blir det lite svårare för eleverna att förstå. Vi har i vår studie även med en 
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tredje abstraktion som Häggblom inte har med, i den ser vi inga skillnader i elevernas 
förståelse. Vi är förvånade över att eleverna i den här förskoleklassen har en så bra förståelse 
när det gäller de olika abstraktionsnivåerna. Vår uppfattning var att det skulle bli svårare för 
eleverna i den takt som abstraktionerna ökar och när det blir mera abstrakt genom orden 
sammanlagt, lägger till och plus, det har visat sig att vår uppfattning var fel. Vi har inte sett att 
eleverna har fått större problem i den tredje abstraktionsnivån som är en abstrakt muntlig 
beskrivning av uppgiften. De elever som har svårt med förståelsen i vår studie har det nästan 
helt genomgående. En anledning till att dessa elever inte har förståelse för de olika 
abstraktionsnivåerna kan även vara att talen är för svåra för dem.  
 

Lösningsstrategier; dubblor och abstrakta tal 
Det är skillnader i vilka lösningsstrategier eleverna använder sig av vid de olika 
abstraktionsnivåerna. När eleverna har tillgång till det laborativa materialet är det endast 
hälften av eleverna som har använt det vid någon av uppgifterna. Den strategi som eleverna 
har använt sig av mest när de har löst uppgifterna med laborativt material är dubblor och detta 
anser vi är intressant. Ahlberg (1995) anser att det är lätt för elever att lära sig dubblor. Inom 
gestaltpsykologin menar man att det är lättare att komma ihåg sådant som är lika. Det är 
därför elever har lättare att komma ihåg dubblor än talfakta. När eleverna använder dubblor 
kan de även omgestalta talet vilket innebär att de exempelvis förklarar 7+8 blir 8+8 som är 16 
och så tar jag ett från 8, då blir det 15. Författaren anser vidare att när eleven omgestaltar tal 
och använder sig av dubblor har de utvecklingsbara strategier. I vår studie har eleverna använt 
sig mest av dubblor med omgestaltning av tal, detta för att de flesta uppgifter innehåller tal 
som måste omgestaltas för att det ska gå att använda dubblor.   
 
Eleverna använder sig oftare av dubblor när de löser uppgifterna med laborativt material än 
vad de gör vid uppgifterna med en konkret situation. En teori är att det laborativa materialet 
hjälper eleverna i sitt användande av dubblor, vi menar här att eleverna ser dubblorna med 
hjälp av materialet. När vi tittar närmare på resultatet ser vi att de elever som använder 
dubblorna fortfarande använder sig av dubblor när abstraktionen ökar och det laborativa 
materialet försvinner. Vid uppgifterna utan laborativt material svarar eleverna som använder 
sig av dubblor även att de kan talen i större utsträckning än tidigare. Neuman (1993) menar att 
konkreta handlingar så småningom blir mera abstrakta. När en elev svarar direkt, kan det bero 
på att de kan abstrakta tal. Eleverna kan då enligt författarens forskning svara att de tror det, 
vet det eller gissar det. Författaren menar vidare att de elever som har hög abstraktionsnivå 
kunde förklara svaret på något sätt. Till exempel omgestaltar eleverna talen genom att ta bort 
två eller ta bort tre och de hänvisar inte till att de har tänkt med sina fingrar. Dessa elever 
visar att de har hög abstraktionsnivå vilket innebär att deras taluppfattning är bra. Vi kan se 
likheter utifrån vår studie med det som Neuman beskriver, de elever som använder sig av 
omgestaltning av talen är även de som kan talen och har rätt svar. De elever som har svarat att 
de kan talen har ofta gett oss en förklaring när vi har frågat hur de har räknat ut svaret. Det vi 
inte ser är att de elever som svarat att de tror svaret eller gissar svaret kan abstrakta tal, utifrån 
vår studie har dessa elever ofta svarat fel. 
 

Lösningsstrategier; fingrar 
När abstraktionen ökar och frågorna utgår ifrån en konkret situation är den strategi som 
eleverna använder sig mest av för att lösa uppgiften är deras fingrar. De elever som använder 
sig mer av sina fingrar när det är en konkret situation har tidigare använt sig av flera olika 
strategier. Vi anser att detta kan bero på att eleverna inte längre har tillgång till det laborativa 
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materialet och därmed går de över till att använda det konkreta som de har tillgång till, det vill 
säga sina fingrar. Häggblom (2000) menar utifrån sin forskning att eleverna söker stöd i 
fingrarna eller klossar när talen går över tio, författaren ser även här att det blir skillnader i om 
eleverna har rätt svar eller fel svar. I vår studie har vi kommit fram till samma slutsats som 
Häggblom, i de uppgifter där flest elever har använt sig av sina fingrar, är de uppgifter som 
har tiotalsövergångar. Vi menar att det har stor betydelse vilka strategier eleverna har när de 
räknar på fingrarna ifall det blir rätt svar eller fel svar. De olika strategierna som vi har sett 
eleverna använda när de räknar med sina fingrar är de strategier som Sterner och Johansson 
(2007) redovisar, det vill säga lägga samman, uppräkning från början, uppräkning från det 
första talet och uppräkning från det största talet. Några av de strategier som vår undersökning 
visar är till exempel när en elev försöker använda sina fingrar rabbelräknar hon och det blir 
inte rätt. Hon har även svårt med att hålla ordning på var hon börjar och slutar på sina fingrar, 
hon utgår från principen att lägga samman. Ett annat exempel är en elev som använder sig av 
en utvecklad strategi vid fingerräkning och hon har en god taluppfattning. Hon använder sig 
av uppräkning från det första talet och uppräkning från det största talet. Enligt Olsson (2000) 
behöver elever som har en utvecklad fingerräkningsstrategi få hjälp med att gå vidare och 
hitta nya mer utvecklingsbara strategier och andra sätt att tänka för att komma vidare i sin 
matematiska förmåga. En tredje elev använder sig också av fingrarna när hon räknar, detta gör 
hon i samtliga uppgifter förutom i en fråga med laborativt material, där använder hon sig av 
dubblor. När hon fingerräknar använder hon sig av uppräkning ifrån början. Vi tycker att det 
är intressant att eleven använder en dubbla för att lösa en uppgift med laborativt material där 
det är 5 och 4 som läggs ihop. Hon utgår då ifrån dubblan 5+5 blir 10, för att sedan ta bort 1 
och få 9, vid detta tillfälle använder hon sig inte av det laborativa materialet eller fingrarna. 
Vid ett annat tillfälle använder hon en dubbla med stöd av sina fingrar. En teori vi har är att 
hon får stöd i det laborativa materialet. När det laborativa materialet inte finns behöver hon 
stöd i sina fingrar för att lösa uppgifterna. 
 

Jämförelse mellan de olika kategorierna 
Bermejo och Díaz (2007) har konstaterat att ökning är den enklaste kategorin och har i sin 
undersökning endast använt sig av ökningsfrågor. Även vår undersökning visar att ökning är 
den enklaste kategorin. Vid ökningsfrågan med tillgång till laborativt material har eleverna 
flest antal rätt svar. Vi har även sett att ökning är den kategori som eleverna har bäst förståelse 
för.  
 
När vi ser till de olika kategorierna så är det jämförelse som är svårast att förstå för eleverna. 
Den slutsats vi drar utifrån vår analys är att det är jämförelseordet ”fler än”, som har gjort 
denna situation svårare för eleverna. Häggblom (2000) påpekar att elever kan ha problem med 
att förstå ordet fler och att detta ställer till problem i elevernas förståelse för hur de ska lösa 
uppgifterna. Författaren menar vidare utifrån hennes egen forskning att ordet fler uppfattas av 
några elever som addition, detta är något vi har uppmärksammat att en elev gör i vår studie 
vid det laborativa materialet. Vi kan även se att de elever som inte har förståelsen för 
uppgiften har svarat det största talet.  I abstraktionen med en konkret situation har fler elever 
förståelse för hur de ska lösa uppgiften än vad de har vid laborativt material. Utifrån våra 
förväntningar skulle fler elever ha haft förståelse för uppgiften när det laborativa materialet 
ligger framför dem. En orsak till att eleverna har mer förståelse när abstraktionen ökar kan 
vara att eleverna har suttit tysta en längre stund och därpå har intervjuaren frågat om de vill 
höra frågan en gång till. När eleverna har haft det laborativa materialet liggande framför sig 
har de svarat med en gång och därför har inte eleverna inte fått frågan en andra gång.  
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Slutdiskussion 
Eleverna har inte använt sig av det laborativa materialet i så stor utsträckning som vi 
förmodade att de skulle göra. Vi kan konstatera att bara för att materialet finns där betyder det 
inte att eleverna använder sig av det. En anledning till att de inte använder materialet kan vara 
att de har kommit långt i sin abstraktionsnivå vilket innebär att de har gått vidare och inte 
behöver materialet för att räkna med. Löwing och Kilborn (2002) menar att när eleverna har 
förståelse för hur uppgifterna ska lösas behöver de inte ett laborativt material, materialet kan 
till och med förvirra dem. När vi har tittat på de elever som har använt materialet och sett till 
hur de har använt sig av det har vi sett en viss variation. Några av eleverna har endast pekat på 
materialet när de har förklarat hur de har löst uppgiften, till exempel genom att säga det ligger 
tre kulor där och sex kulor där, då har du tre kulor fler än mig. Andra elever har använt sig av 
materialet genom att räkna upp på talraden, bland annat genom att peka på kulorna när de 
räknar. En tredje variation är att eleverna kan ha sett dubblorna i kulorna. Den här variationen 
kan, som vi ser det, bero på att eleverna har kommit olika långt i sin matematiska förmåga. 
 
Med utgångspunkt i vår undersökning ser vi en variation i vilka lösningsstrategier eleverna 
använder när de löser uppgifterna. Johansson (2005) menar utifrån sin forskning att konkret 
räknande inte automatiskt leder till abstrakt räknande. Vi ser i vår studie att när talen blir 
svårare så använder fler elever sig av sina fingrar, en form av konkret räknande. Vi håller här 
med Johansson (2005) att denna strategi, fingerräkning inte automatiskt leder till abstrakt 
räknande. Enligt författaren bör eleverna få hjälp att gå vidare och tänka talen som siffror och 
vidareutveckla sin förmåga att använda talraden mentalt.  
 
Utifrån den analys vi har gjort så är det återkommande att det som påverkar elevernas 
matematiska förmåga är beroende av vilken taluppfattning de har. Med detta menar vi att det 
inte har så stor betydelse om eleverna har tillgång till laborativt material eller inte, det 
viktigaste är att de har en god taluppfattning. Det är något som även Häggblom (2000) tar 
upp, det spelar ingen roll om eleverna har material liggande framför sig eller inte, har de 
ingen taluppfattning hjälper inte materialet. För att få en god taluppfattning anser vi däremot 
att eleverna har stor hjälp av det laborativa materialet för att till exempel lära sig att dela upp 
talen i olika grupperingar. Även Löwing och Kilborn (2003) hävdar att eleverna måste inneha 
god taluppfattning innan de börjar addera, annars kommer de få stora svårigheter senare. De 
elever som vi ser har utvecklingsbara strategier använder sig av exempelvis inlärd talfakta 
eller dubblor. Vi anser att dessa elever har en god taluppfattning eftersom våra uppgifter 
kräver olika lösningsstrategier och eleverna har påvisat att de kan lösa uppgifterna på 
varierande sätt. Två av dessa elever har även visat förmåga att förklara olika 
lösningsstrategier vid samma uppgift. Vi har också sett en elev som rättar sig själv efter en 
stunds betänketid och utan att intervjuaren har sagt något om svaret. Den här eleven verkar i 
slutet lite trött på våra frågor om hur han räknade ut uppgifterna och säger vid sista svaret att 
det faktiskt inte är han som räknar, utan att han låter sin hjärna göra detta åt honom. Vår 
uppfattning är att eleverna tyckte det var roligt att bli intervjuade och de var positiva gentemot 
oss. Eleverna är bra på att komma ihåg och förstå frågorna som utgår ifrån fem olika 
kategorier, detta innebär att frågorna ställs på fem olika sätt i de tre abstraktionsnivåerna.  
 
Vi vill med vår undersökning synliggöra elevers olika lösningsstrategier detta för att få en 
förståelse för hur elever löser additionsuppgifter. Ahlberg (1992) framhåller att vissa elever 
använder invecklade och arbetskrävande metoder när de löser additionsuppgifter, dessa elever 
behöver hjälp att hitta utvecklingsbara strategier. Vår undersökning visar en variation i hur 
eleverna löser uppgifterna, vissa metoder som de använder är utvecklingsbara andra är det 
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inte. Vi har sett att den största variationen ligger i elevernas förståelse i de olika 
abstraktionsnivåerna.  
 

Vidare forskning 
Vidare forskning skulle kunna vara att följa dessa elever under flera år för att se hur deras 
förståelse utvecklas och vilka strategier som de använder sig av fortsättningsvis. Det skulle 
även vara av intresse att göra denna studie i flera förskoleklasser som ligger i olika sociala 
områden. Detta för att ta reda på om det finns någon variation mellan olika förskoleklasser när 
det gäller elevernas strategier och förståelse i hur de löser additionsuppgifterna beroende på 
abstraktionsgrad.

27 
 



28 
 

Litteraturlista 
 
Ahlberg, Ann (1992). Att möta matematiska problem; en belysning av barns lärande. Diss. 
Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 
 
Ahlberg, Ann (1995). Barn och matematik; problemlösning på lågstadiet. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Ahlberg, Ann (2001). Lärande och delaktighet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bermejo, Vicente & Díaz, Juan José (2007). The Degree of Abstraction in Solving Addition 
and Subtraction Problems. I The Spanish Journal of Psychology 2007. Vol 10, No. 2. s. 285-
293. 
 
Dovenborg, Elisabet & Pramling Samulesson, Ingrid (2000). Att förstå barns tankar: Metodik 
för barnintervjuer. Stockholm: Liber. 
 
Gelman, Rochel & Gallister, C.R. (1978). The Child´s Understanding of Number. London: 
Harvard UP. 
 
Häggblom, Lisen (2000). Räknespår: barns matematiska utveckling från 6 till 15 års ålder. 
Åbo: Åbo Akademies förlag. 
 
Johansson, Bo (2005). Ramsräkning sifferbeskrivning Hjälp eller stjälp i den tidiga 
matematiska begreppsbildningen. I utbildningsvetenskap. Resultatdialog och framåtblick s 
106-111. Rapport 13:2005 Stockholm: Vetenskapsrådet.  
 
Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
 
Löwing, Madeleine & Kilborn, Wiggo (2002). Baskunskaper i matematik för skola, hem och 
samhälle. Lund: Studentlitteratur. 
 
Löwing, Madeleine & Kilborn, Wiggo (2003). Huvudräkning, en inkörsport till matematiken. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Malmer, Gudrun (1990). Kreativ matematik. Solna: Ekelunds Förlag AB. 
 
Malmer, Gudrun (1999). Bra matematik för alla: Nödvändig för elever med 
inlärningssvårigheter. Studentlitteratur: Lund. 
 
Marton, Ference & Booth, Shirley (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur. 
 
Neuman, Dagmar (1993). Räknefärdighetens rötter. Fritzes: Stockholm. 
 
Olsson, Ingrid (2000). Att skapa möjligheter att förstå. I Wallby, Karin, Emanuelsson, Göran, 
Johansson, Bengt, Ryding, Ronnie & Wallby, Anders (red.). Matematik från början. 
Göteborg: NCM/Nämnaren Göteborgs universitet. 
 
 



 
 
Skolverket, Enheten för utbildningsstatistik (2008). Resultat från ämnesproven i årskurs 9 
vårterminen 2007. Dnr (71-2008:00004) [elektroniskt] Tillgänglig 2008-09-22:  
www.skolverket.se/content/1/c6/01/03/84/PM%20Grundskolan%20Betyg%20korrigerad%20i
nkl%20%F6verg%E5ng%20080317.pdf 
 
Sterner, Görel & Johansson, Bengt (2007). Räkneord, uppräkning och taluppfattning. I 
Dovenborg, Elisabet & Emanuelsson Göran (red.). Små barns matematik: erfarenheter från 
ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare. Göteborg: NCM, Göteborgs universitet. 
 
Unenge, Jan, Sandahl, Anita & Wyndhamn, Jan (1994). Lära matematik. Studentlitteratrur: 
Lund. 
 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 
forskning). Stockholm: Vetenskapsrådet. [Elektronisk] Tillgänglig 2008-08-27:  
http://www.vr.se/download/18.1d4cbbbb11a00d342b080003189/etikreglerhs.pdf  
 
 

29 
 

http://www.vr.se/download/18.1d4cbbbb11a00d342b080003189/etikreglerhs.pdf


 

 

Bilaga 1  
  

Brev till föräldrar 
 
Hej, Vänersborg den 28 april 2008 
 
vi är två studenter som går lärarutbildningen på Högskolan Väst. När vi nu har kommit till 
termin 6 i vår utbildning skall vi skriva ett examensarbete. I vårt examensarbete ingår det att 
göra en studie vilket innebär att vi kommer att intervjua några barn i förskoleklassen där ditt 
barn går. Studiens syfte är att undersöka barns matematiska förståelse i förskoleklassen.  
 
Medverkan är helt frivillig från elevernas sida och ni som föräldrar har rätt att säga nej om ni 
inte vill att Ert barn deltar i studien. Vi kommer att spela in intervjuerna och vi kan försäkra er 
om att barnen kommer att vara helt anonyma i rapporten. Vi följer de forskningsetiska 
principer som råder. 
 
Vi önskar ha svar senast den 7 maj 2008 
 
Har ni några frågor eller undrar över något så kan ni kontakta oss: Linda Grimås 0709-398533 
eller Kristina Ryling 0304-312 14. 
 
 
 

Mitt barn får vara med i denna studie:  Ja Nej 
 
 
 
Barnets namn:…………………………………………………………………………………... 
 
 
Målsmans underskrift:…………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för att ni har tagit er tid och läsa detta brev. 
Med vänliga hälsningar Linda Grimås och Kristina Ryling 



 

Bilaga 2 
 
Intervjufrågor, samtliga frågor ställs muntligt 
Startfrågor: 
Nu när jag ska intervjua dig så kommer jag att spela in oss två. Ska vi pröva en gång först och 
lyssna på hur vi låter. Nu får vi prata lite… sen lyssnar vi på det inspelade. 
 
Börjar sedan med att fråga: 
Har ni någon matte i skolan? 
Berätta för mig vad ni gör då. 
 

Huvudfrågor: 
En konkret muntlig beskrivning av uppgiften med tillgång till laborativt 
material: 
 

1. (Ökning)  
Eleven väljer ett antal kulor. Här får du X kulor av mig. Hur många kulor har du nu? 
Berätta för mig hur du tänker, hur tänkte du först och hur tänkte du sen? 
Berätta för mig hur du vet det. 

 
2. (Sammanläggning)  

Det ligger två högar med kulor, 5 glaskulor och 3 stenkulor i varsin hög. Vi frågar 
eleven hur många kulor är det i varje hög? Och sen hur många är det tillsammans? 
Berätta för mig hur du vet det. 
Berätta för mig hur du tänker, hur tänkte du först och hur tänkte du sen? 
 

3. (Jämförelse)  
Du har här 3 kulor, jag har 6 kulor, hur många fler kulor har jag än dig? 
Berätta för mig hur du tänker, hur tänkte du först och hur tänkte du sen? 
Berätta för mig hur du vet det. 
 

4. (Utfyllnad) 
Jag tar fram 4 kulor ur min påse och säger här är 4 kulor, hur många ska du ta för att 
det ska bli 9? 
Berätta för mig hur du tänker, hur tänkte du först och hur tänkte du sen? 
Berätta för mig hur du vet det. 
 

5. (Återställer en minskning) 
(Jag har 10 kulor i burken och lämnar kvar 4.) 
Säger till eleven: Jag har kvar 4 kulor i min burk. 
Hur många kulor har du här? 
Hur många kulor låg i burken från början?  
Berätta för mig hur du vet det? 
Berätta för mig hur du tänker, hur tänkte du först och hur tänkte du sen? 
 

Lägger bort det laborativa materialet 
 

 



 

En konkret muntlig beskrivning av uppgiften utan tillgång till laborativt 
material: 
 

6. (Ökning) 
Jag har 7 äpplen och får 5 till, hur många äpplen har jag då? 
Berätta för mig hur du tänker, hur tänkte du först och hur tänkte du sen? 
Berätta för mig hur du vet det. 

 
7. (Sammanläggning) 

Jag har 2 äpplen och 4 päron, hur många frukter har jag sammanlagt? 
Berätta för mig hur du tänker, hur tänkte du först och hur tänkte du sen? 
Berätta för mig hur du vet det. 
 

8. (Jämförelse) 
Jag har 8 äpplen och du har 4 äpplen, hur många fler äpplen har jag än dig? 
Berätta för mig hur du tänker, hur tänkte du först och hur tänkte du sen? 
Berätta för mig hur du vet det. 
 

9. (Utfyllnad) 
Vi är 7 personer och vi har bara 3 äpplen, hur många fler äpplen behöver jag för att 
alla ska få ett äpple var? 
Berätta för mig hur du tänker, hur tänkte du först och hur tänkte du sen? 
Berätta för mig hur du vet det. 
 

10. (Återställer en minskning) 
Jag åt upp 2 äpplen och har nu bara 8 äpplen kvar, hur många hade jag från början? 
 

En abstrakt muntlig beskrivning av uppgiften: 
 
11. (Ökning) 

Jag har 4 och får 5 till hur mycket har jag sammanlagt? 
Berätta för mig hur du tänker, hur tänkte du först och hur tänkte du sen? 
Berätta för mig hur du vet det. 
 

12. (Ökning) 
Jag har 7 och lägger till 4 hur mycket har jag då? 

 
13. (Ökning) 

Vad blir 3+5? 
Berätta för mig hur du tänker, hur tänkte du först och hur tänkte du sen? 
Berätta för mig hur du räknar ut det. Eller visa för mig. 
Är det för lätt tar vi till svårare tal… 
 

14. (Ökning)  
Vad blir 5+8 

 
 
Jag tackar för att eleven har varit med på intervjun och för att jag har fått intervjua 
honom/henne. 
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