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SAMMANFATTNING 
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Tals del-helhetsrelationer                       

Elevers sätt att ur skilja del-helhetsrelationer i öppna utsagor.                                                                                              
Antal sidor: 33 

På vilket sätt kan vi hjälpa alla elever att bli förtrogna med matematikens uttrycksformer? Ett 

sätt är att bygga en stadig aritmetisk grund för eleverna där de befäster talens innehåll. Det är 

vad den här uppsatsen handlar om. Uppsatsen beskriver vad som skiljer användandet av del-

helhetsrelationer från andra sätt att lösa öppna utsagor på. Uppsatsen beskriver även vilka 

kritiska aspekter om öppna utsagor som kan förekomma hos elever i årskurs 1 och 2. Uppsat-

sen är skriven ur en fenomenografisk ansats med variationsteoretiska inslag eftersom de två 

teorierna är nära besläktade.  

Studien genomfördes genom filmade intervjuer med 11 elever som valdes ut genom en munt-

lig och en skriftlig diagnos samt ett skriftligt arbetsblad. Resultatet visar att elever som använ-

der automatiserade del-helhetsrelationer har en fördel när de löser öppna utsagor jämfört med 

elever som använder andra lösningsmetoder. Skillnaderna syns tydligt när det gäller lösandet 

av öppna subtraktionsutsagor där helheten saknas. En väg till den abstrakta förståelsen för 

tals del-helhetsrelationer går via fingertalen. Min slutsats är att eleverna redan tidigt i skolan 

måste få undervisning om fingertalen samt talens del-helhetsrelationer för att undvika att de 

utvecklar matematiksvårigheter.  
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ABSTRACT 

Cecilia Rydberg 

Part-whole relationships in numbers 

The ways students discern part-whole relationships in missing number bonds.                                                                        

Antal sidor: 33 

 

How can we help all students to become confident with the concepts of mathematics? One 

way is to build a firm arithmetic foundation for students where they consolidate the content 

of the numbers. That is what this thesis is about. The thesis describes what differentiates the 

use of part-whole relationships from other ways to solve missing number bonds. The thesis 

also describes the critical aspects of missing number bonds that may be found in students in 

grades 1 and 2. The thesis is written from a phenomenographic approach with elements of 

variation theory, since the two theories are closely related.   

The study was conducted by videotaped interviews with 11 students selected through an oral 

test, a written test and a written worksheet. The result shows that the students who use auto-

mated part-whole relationships when solving missing number bonds have an advantage com-

pared to students who use other solving methods. The differences are clearly visible when it 

comes to solving missing number bonds in subtraction where the whole is missing. One path 

to the abstract understanding of the part-whole relationships goes through the finger num-

bers. My conclusion is that the students must be taught the finger numbers and the part-

whole relationships early in the education, to prevent them from getting into mathematical 

difficulties. 
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Den svenska skolans mål är att alla elever ska kunna använda sig av matematikens begrepp 

och metoder i olika kontexter samt vara förtrogen med matematikens uttrycksformer (Skol-

verket, 2011). Jag ställer frågan hur den svenska skolan lägger grunden till detta för alla ele-

ver? 

Ett tidigare examensarbete, som den här studien grundar sig på, var en litteraturstudie med 

utgångspunkt i förståelse för tals del-helhetsrelationer i aritmetikundervisning (Fenelius & 

Rydberg, 2015) med bakgrund utifrån Neuman (2013). Aritmetik är enligt Nationalencyklo-

pedins definition ”den del av matematiken som behandlar de fyra räknesätten” (Ekedahl, u. 

å). Det forskningsmaterial som analyserades och ingick i resultatet omfattade enbart internat-

ionell litteratur mellan 1925 och 2013, då det vid tillfället inte påträffades någon vetenskap-

ligt granskad svensk forskning. Det framkom ur studien att exempelvis en viktig faktor för 

att nå talförståelse och förstå samband mellan addition och subtraktion var att ha en god 

förståelse för tals del-helhetsrelationer (Bryant, Christie & Rendu, 1999; Resnick, 1989; 

Zhou & Peverly, 2005). Det framkom även att tals del-helhetsrelationer var grundläggande 

för fortsatt matematiklärande (Canobi, Reeve & Pattison, 1998; Easly, 1983; Fischer, 1990; 

Henry & Brown, 2008; Treacy & Willis, 2003; Zhou & Peverly, 2005).  

Ur litteraturstudien uppstod frågor hos mig, om den svenska skolans undervisningsmetoder 

och innehåll, samt vilka kunskaper elever i årskurs 2 har om tals del-helhetsrelationer. Jag 

upptäckte under min senaste verksamhetsförlagda utbildning, att några elever i årskurs 1 och 

årskurs 2 använder fingertalen (se definiton i bakgrunden), när de arbetar med både muntliga 

och skriftliga matematiska uppgifter. Några elever använde sig av tals del-helhetsrelationer 

för att lösa uppgifter. Det var dock långt ifrån alla som använde den här metoden för upp-

giftslösning. Utifrån ovanstående formades den här studiens syfte att undersöka hur elever 

urskiljer del-helhetsrelationer när de löser öppna utsagor i addition och subtraktion.  

Uppsatsen börjar med att presentera bakgrunden som inleds med tals del-helhetsrelationer. 

Sedan följer beskrivning av den traditionella operationella synen på utvecklandet av talför-

ståelse samt en redogörelse för öppna utsagor. Bakgrunden avslutas med en beskrivning av 

studiens teoretiska utgångspunkt. Nästa del beskriver studiens syfte och frågeställningar. 

Vidare i arbetet redogörs för studiens metod och tillvägagångssätt för datainsamling, analys 

av data och etiska ställningstaganden. Resultatet presenteras i en egen del och beskrivs uti-

från kategorier som framkom i analysen. Därefter följer diskussionsdelen, vilken först inne-

håller diskussion om metod och sedan diskussion om resultat. Arbetet avslutas med några 

egna kommentarer om studien och dess resultat. I arbetet används till övervägande del siff-

ror för att skriva tal då det i de flesta fall är talen som är det viktiga för att få ett begripligt 

sammanhang (Språkrådet, 2008). Den här studien vänder sig främst till lärare och lärarstu-

denter som undervisar elever i den tidiga aritmetiska matematikutvecklingen. Även andra 

som vill veta hur vi kan stödja elever att utveckla grundläggande kunskap om de 10 första 

talen kan ha intresse av studien. 

Inledning 



 

I det här kapitlet presenteras studiens bakgrund vilken börjar med att behandla tals del-

helhetsrelationer, den traditionella operationella synen på utvecklande av talförståelse samt 

öppna utsagor utifrån forskningslitteratur. Slutligen redogörs för studiens teoretiska ut-

gångspunkt utifrån två relaterade teorier.  

Tals del-helhetsrelationer 

De naturliga talen från 2 till 10 har ett antal parkombinationer inom respektive tal. Ett tal 

består av en helhet som kan delas upp i två lika eller två olika delar, till exempel kan helheten 

5 delas upp i delarna 4 och 1 eller 3 och 2. Det här är, enligt Neuman (2013), tals del-

helhetsrelationer ibland även kallad, del-del-helhetsrelationer och ingår i de 25 bastalsbe-

greppen (fig.1). För att utveckla aritmetisk kunskap är de 25 bastalsbegreppen nödvändiga 

och kan likställas med nödvändigheten av kunskap om sambandet mellan ljud och bokstav i 

läs-och skrivutvecklingen (Neuman, 2013). Kombinationerna kan anses vara automatiserade 

när eleverna kan tillämpa kunskapen om tals del-helhetsrelationer i additions- och subtrakt-

ionsuppgifter (Easly, 1983). Genom automatiserandet har eleverna förmågan att abstrahera, 

det vill säga att endast kunna förnimma det i tanken och inte behöva konkret stöd (Treacy & 

Willis; Easly, 1983; Zhou & Peverly, 2005). 

 

Många barn upptäcker det här sambandet så småningom även utan formell undervisning i de 

25 bastalsbegreppen, men för vissa barn hindras deras upptäckter på grund av tabellträning. 

Med tabellträning menas additions- och subtraktionsuppgifter som tränas in som enskilda 

tabeller, likt multiplikationstabellen. Exempel på fyrans additionstabell är: 0+4=4, 1+3=4, 

2+2=4. Även ett uppåt och nedåträknande, kan utgöra ett hinder för förståelse för bastalbe-

greppen då risken finns att eleverna stannar i den här strategin (Neuman, 2013). 

Talkamrater innebär parkombinationer av tal, vilka ofta behandlas som tabeller i addition 

och subtraktion.  Exempel på talkamrater i addition för talet 6 är: 0+6, 1+5, 2+4, 3+3 (Ols-

Bakgrund 

Figur 1: Dagmar Neumans 25 bastalsbegrepp. Hämtad från ”Att ändra arbetssätt och kultur inom den 
inledande aritmetikundervisningen”, av D. Neuman, 2013, Nordic Studies in Mathematics Education, vol. 
18, nr. 2, s. 16. Copyright 2013 av Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM). 



son, 2000). I forskning och andra akademiska texter förekommer begreppet talfakta som 

även det kan relateras till ordet talkamrater och del-helhetsrelationer men viss forskning me-

nar att talfakta nås via tabellträning (Henry & Brown, 2008). Talkamrater är i grunden de 

samma som de 25 bastalskombinationerna, med skillnaden att bastalskombinationerna inte 

lärs genom användande av addition och subtraktion utan med hjälp av uppdelning av tal där 

man fokuserar på helheten (egen kommentar). Eleverna behöver hitta talens uppbyggnad 

och därmed upptäcka delarna i talens helhet (Marton & Booth, 1997) för att förstå hur 

kombinationerna i talen hör samman innan de färdighetstränas för att automatiseras (Myers, 

1925). Genom redan automatiserade talkamrater, inom ett lägre talområde, kan eleverna 

även hitta nya talkombinationer som eleverna inte redan mött, det här benämns som härledd 

talfakta (Steinberg, 1985). 

Kunskap om bastalsbegreppen är till exempel att kunna se kombinationen 6|2|8 som 6 + 2 

= 8, 2 + 6 = 8, 8 – 6 = 2 eller 8 – 2 = 6. Men även att se kombinationen när någon del sak-

nas, exempelvis __ – 6 = 2, 8-__= 2, 6+__=8, _-+2=8 (Neuman, 2013), som kallas för öp-

pen utsaga (Sterner, 2013). I de här tankesätten framkommer sambandet mellan addition och 

subtraktion samt additionens kommutativa egenskaper. När elever visar förmåga att se de 

här sambanden, visar eleverna att de delvist har ett relationellt tänkande. En del av förståel-

sen för del-helhetsrelationer kan även upptäckas genom att eleven visar på den här förståel-

sen för sambanden mellan addition och subtraktion (Neuman, 2013). 

Många gånger erbjuds elever, när de börjar skolan, att till exempel använda konkret material 

för att lösa aritmetikuppgifter i matematikböcker. Det är ett sätt att hjälpa barnen att komma 

fram till ett korrekt svar (Neuman, 2013) men att enbart lägga fokus på att få fram ett rätt 

svar är negativt för utvecklandet av talförståelse (Henry & Brown, 2008). De konkreta repre-

sentationerna av tal som ligger till grund för huvudräkning och upptäckterna av de aritme-

tiska lagarna blir även mindre synliga vid det här förfarandet. De elever som visar matema-

tiksvårigheter skulle med hjälp av fingertalen och kunskap om de 25 bastalskombinationerna 

nå betydligt längre, än vad de fått möjlighet att göra, i matematikutvecklingen (Neuman, 

2013). Tidig talkunskap genom del-helhetsförståelse ger en säkrare förståelse av talens inne-

börd och hjälper eleverna att gå från konkret material till abstrakt tänkande. Förståelse för 

del-helhetsrelationer hjälper eleverna att lösa additioner och subtraktioner utan att behöva ta 

omvägen att räkna uppåt eller nedåt (Resnick, 1989; Treacy & Willis, 2003). Sätten att un-

dervisa yngre elever i de aritmetiska grunderna i både Japan (Easly, 1983) och Kina (Zhou & 

Peverly, 2005), utgår från förståelsen för talens helhet och delar.  

Figur 2: Visualisering av tal likt tärningsprickar för laborationer med tal.  Hämtad från ”A Japanese approach 
to arethmetic”, av J. Easly, 1983 For the Learning of Mathematics, 3 (3), 8-14.



Eleverna får exempelvis genom iakttagelser hitta talens olika kombinationer, bland annat via 

laborationer med visualisering liknande tärningsprickar (fig. 2). Siffror introduceras succesivt 

senare i undervisningen när eleverna har grundlagt förståelsen för talens helhet och delar 

(Easly, 1983; Zhou & Peverly, 2005). 

 

När elever ska lösa aritmetikuppgifter kan de tänka med hjälp av sina fingrar genom att an-

vända sig av fingertalen. Enligt Neuman (1993) är fingertalet 1, vänsterhandens lillfinger. 

Fingertalet 2, är vänsterhandens lillfinger och ringfinger. Fingertalet 3, är vänsterhandens 

lillfinger, ringfinger och långfinger. Fingertalet 4, är vänsterhandens lillfinger, ringfinger, 

långfinger och pekfinger. Fingertalet 5, är alla vänsterhandens fingrar. Fingertalet 6 är alla 

vänsterhandens fingrar och högerhandens tumme, och så fortsätter det till fingertalet 10 

viket är båda händernas alla fingrar (fig. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Femtalet, ena handen, är här ett viktigt element.  De flesta talen utgår från femtalet och de 

tal som läggs till eller tas bort kan uppfattas genom subitisering, det vill säga att snabbt 

kunna se ett exakt antal i en mängd utan att behöva räkna. Det är ett första steg till att 

övergå till mer abstrakt tänkande då fingertalen innehåller samma egenskaper som del-

helhetskombinationerna. På det här sättet kan elever addera och subtrahera genom att se 

istället för att räkna (Neuman, 2013).  

Fortsättningsvis i det här arbetet kommer automatiserad talfakta ses som synonymt med 

automatiserade talkamrater och automatiserade del-helhetsrelationer då jag dragit slutsatser 

utifrån forskning (Canobi, 2004; Resnick, 1989; Henry & Brown, 2008; Myers, 1925) att det 

är vägen till automatiserandet av talens innehållsmässiga fakta som skiljer dem åt, inte själva 

talfaktan. 

Traditionell operationell syn på utvecklandet av aritmetiska kun-

skaper   

Utifrån Carpenter och Moser (1984), använder elever olika strategier när de löser aritmetiska 

uppgifter i addition och subtraktion. Eleverna använder först de mest grundläggande aritme-

tikstrategierna som succesivt utvecklas till att bli mer hållbara och effektiva. Som i till exem-

pel den mest grundläggande strategin i addition, där talen i uppgiften gestaltas med hjälp av 

fingrarna eller konkret material, där varje del i termen räknas för sig och båda termerna blir 

räknade. Elever börjar räknandet på 1 för att sedan räkna antalet i varje term för att få fram 

Figur 3. Bilderna visar fingertalen med början högst upp till vänster, vilken visar fingertalet 1, nästa bild visar 
fingertalet 2 och så vidare till sista bilden längst ner till höger vilken visar fingertalet 10.  



summan. Om elever ska räkna ut uppgiften 4+6=?, börjar de med att exempelvis räkna fram 

4 klossar. Eleven tar en kloss i taget och räknar: 1, 2, 3, 4. För att sedan på samma sätt räkna 

fram den andra termen, vilken i den här uppgiften är 6, på följande vis: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedan 

räknas alla klossar tillsammans enligt följande: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Carpenter och Mo-

ser, 1984). 

Nästa steg är att eleverna utgår från räknesekvenser som anses vara mindre mekaniska i sin 

karaktär än när eleverna räknar från 1. När eleverna använder de här strategierna upptäcker 

de att de inte behöver räkna antalet i båda termerna utan börjar räkna vidare från första ter-

men. Om elever ska räkna ut 4+6=?,  börjar de då räkna på 4, pausar för att sedan fortsätt 

uppåt 6 steg. Det vill säga, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eleven kommer fram till svaret 10. En utveckling 

av den här strategin är senare att kunna räkna vidare från största termen istället för den 

första, vilket i samma uppgift är då elever istället börjar räkna på 6. Eleven pausar för att 

sedan fortsätt uppåt 4 steg. Det vill säga, 7, 8, 9, 10, svaret som eleven kommer fram till är 

10 (Carpenter och Moser, 1984). Det här är en form av dubbelräkning då elever behöver 

hålla ordning på hur många steg de tar för att hamna rätt. Det sker oftast med hjälp av fing-

rarna (Neuman, 1993).  

En effektivare strategi är att använda memorerade talfakta som betyder att eleverna har me-

morerat sekvensen, 4+6=10. Då behöver inte eleverna räkna för att kunna ge ett korrekt 

svar på uppgiften 4+6=? utan då vet eleverna att svaret är 10. Ytterligare en strategi som har 

anknytning till memorerade talfakta är härledd talfakta. Det innebär att då eleverna möter en 

uppgift som inte är memorerad i långtidsminnet kan eleverna använda en annan sekvens, 

någon som ligger nära talområdet, för att lösa uppgiften. Till exempel uppgiften 4+6=? Ele-

verna kanske har memorerat talfaktan för sekvensen 4+5=9, då kan eleverna använda det 

för att komma fram till att 6 är 1 mer än 5, så då behöver svaret vara 1 mer än i den memo-

rerade talfaktan, 4+5=9 (Carpenter och Moser, 1984). 

Utifrån en traditionell operationell syn påminner räknestrategier i subtraktionsuppgifter till 

viss del om strategierna i addition. Den mest grundläggande strategin är att gestalta talen i 

uppgiften med hjälp av fingrarna eller konkret material, genom att ta fram det hela antalet 

som subtraktionen ska utgå från, för att sedan flytta isär det antal som ska subtraheras. Ex-

empelvis kan uppgiften 6-4=? förklaras enligt följande: Eleven räknar fram 6 klossar och tar 

en kloss i taget och räknar: 1, 2, 3, 4, 5, 6. När den första termen är framräknad, räknas se-

dan den term som ska subtraheras på samma vis, det vill säga eleven räknar: 1, 2, 3, 4, samti-

digt som en kloss i taget flyttas isär från den ursprungliga mängden. Genom det här förfa-

randet kan eleven räkna det antal som finns kvar av den ursprungliga mängden och veta att 

det är svaret på uppgiften (Carpenter och Moser, 1984).    

Nästa steg i utvecklingen av subtraktionsstrategier är att räkna från den lägsta termen, och 

lägga fram 4 objekt, för att sedan lägga till det antal objekt som behövs för att stämma över-

ens med den större termen i uppgiften. Eleven kan sedan räkna alla objekt som lagts till för 

att få reda på svaret. Exempelvis kan eleven utifrån ovanstående uppgift börja med att lägga 

fram 4 klossar för att sedan lägga fram en kloss i taget för att stanna på 6 klossar. Eleven 

räknar sedan hur många klossar som lagts till vilket är svaret på uppgiften (Carpenter och 

Moser, 1984). 

Ytterligare en grundläggande strategi med konkret material är att använda en-till-en-



korrespondens, där antalet objekt jämförs för att hitta skillnaden i antal. Det här genomförs 

genom att eleven lägger upp antalet objekt i den ena termen bredvid antalet objekt i den 

andra termen för att sedan plocka bort ett objekt från varje grupp av objekt tills den ena 

gruppen tar slut. Då har eleven svaret i de antal objekt som finns kvar. Det kan utifrån 

ovanstående uppgift gestaltas enligt följande: eleven plockar fram 6 klossar och lägger 4 

klossar bredvid den första gruppen av klossar. Eleven plockar sedan bort en kloss i taget 

från vardera grupp av klossar, tills den gruppen med färst antal klossar tar slut. De reste-

rande klossarna motsvarar svaret på uppgiften (Carpenter och Moser, 1984). 

Följande steg i utvecklingen av subtraktionsstrategier är att abstrakt använda sig av att räkna 

uppåt eller nedåt. Exempelvis uppgiften 6-4=? Då eleven räknar nedåt börjar den på 6, 

backar sedan 4 steg, det vill säga 6, 5, 4, 3, näst kommande tal blir då 2 vilket är svaret. Ge-

nom att räkna uppåt istället börjar eleven på det lägsta talet och räknar antalet steg som krävs 

för att placera sig på rätt tal. Till exempel utifrån samma uppgift som ovan, 6-4=? Eleven 

börjar då på talet 4, räknar sig framåt 5, 6, stannar vid talet 6 och märker att det krävdes 2 

steg vilket då är svaret på uppgiften (Carpenter & Moser, 1984).  

Det här är strategier som elever behöver få använda under en längre tid när de löser addit-

ions och subtraktionsuppgifter för att sedan kunna memorera och automatisera talfakta 

(Carpenter & Moser, 1984).  Dessutom kan de elever som inte har förståelse för bastalen 

upp till 10 konstruera förståelse genom undervisning i beräkningsalgoritmer, till exempel 

algoritmen uppställning. Det här utvecklar deras förståelse för bastalen samtidigt som förstå-

elsen för att tillämpa dem i subtraktion och addition ökar. Eleverna kan alltså utveckla för-

mågor att lösa additions och subtraktionsuppgifter genom att de löser sådana uppgifter 

(Carpenter, Fennema & Franke, 1996).  

Öppna utsagor  

Öppna utsagor är matematiska uppgifter där en del i uppgiften saknas. Syftet med uppgif-

tens utformning är att finna delarna eller helheten så att likheten framkommer. Öppna utsa-

gor kan varieras för att belysa samma begrepp, exempelvis tals helhet och delar (egen kom-

mentar) på fler sätt och kan på så sätt öka elevers förståelse av likhetstecknets betydelse 

(Sterner, 2013). För att kunna lösa öppna utsagor liknande, 3+__=5, behöver eleven kunna 

se och förstå delen, det hela talet och den saknade delen samtidigt. Det betyder att eleven 

behöver kunna tänka åt två håll samtidigt, vilket kallas för reversibilitet och det brukar ut-

vecklas runt 7-8 års ålder (Piaget, 1965). När eleverna har utvecklar reversibilitet i sitt tän-

kande kan eleverna tolka öppna utsagor liknande den ovanstående som en del-

helhetsrelation. De elever som inte utvecklat den här förmågan brukar istället lägga ihop de 

termer som syns, vilket ger ett felaktigt svar. Eleverna behöver ha grundläggande talkun-

skaper först, vilket innebär att en undervisning utformad för att hitta och lära sig tals del-

helhetsrelationer behöver komma före undervisning om öppna utsagor (Kamii, Lewis & 

Booker, 1998).  

 



Teoretisk utgångspunkt 

Fenomenografin 

Studiens teoretiska utgångspunkt har sin grund i den fenomenografiska ansatsen, som främst 

behandlar forskningsfrågor som rör förståelse och lärande av pedagogisk karaktär. Fenome-

nografin, grundades i Göteborg på 1970-talet i syfte att studera avgränsade fenomen, utifrån 

hur andra uppfattar dem. Fenomenografin försöker visa på de variationer som framkommer 

i hur människor uppfattar samma fenomen, med andra ord empiriska studier av andras erfa-

renheter av något. Ett fenomen är ett ting så som det blir synligt för oss, på det vis vi upple-

ver det (Marton & Booth, 1997). 

De skillnader som framkommer mellan människors sätt att erfara är av pedagogisk vikt och 

förändringar i undervisningen utifrån de här skillnaderna är viktiga ur lärandesynpunkt. För 

att kunna inse hur elever hanterar ett problem, exempelvis lösandet av öppna utsagor (egen 

kommentar), måste lärare förstå hur eleverna erfar de öppna utsagorna och vilka aspekter 

eleverna urskiljer. Eleverna kan bara hantera problem utifrån sina upplevelser av det (Marton 

& Booth, 1997). Elevernas skilda sätt att erfara ett fenomen eller ett lärandeinnehåll (Wern-

berg, 2009) är en konsekvens av att olika aspekter eller delar av lärandeinnehållet urskiljs 

eller inte urskiljs, och därmed är eller är inte de olika delarna i fenomenet i fokus samtidigt 

(Marton & Booth, 1997; Wernberg, 2009). Urskiljning, att urskilja, betyder att det som ska 

läras fokuseras och skiljs ur från den övriga kontexten samtidigt som delar av lärandeinne-

hållet relateras till helheten och övriga delar av lärandeinnehållet. Det kan utföras genom att 

någon får det berättat för sig eller att det framkommer med hjälp av olika exempel. Männi-

skan kan ha olika sätt att urskilja delarna från helheten och att kunna relatera delarna till 

varandra beroende på erfarenheter av lärandeinnehållet (Wernberg, 2009). Ur ett fenomeno-

grafiskt perspektiv är det vad som erfars och hur det erfars som är i fokus (Marton & Booth, 

1997). Syftet med att utföra studier, ur ett fenomenografiskt perspektiv, är variationen av de 

kvalitativt olika sätt respondenterna uttrycker det undersökta fenomenet, exempelvis variat-

ionen av tänkesätt som elever har av ett specifikt lärandeobjekt (Wernberg, 2009). 

Två begrepp som förekommer i fenomenografin och i variationsteorin är första och andra 

ordningens perspektiv vilka skiljs åt utifrån vilka aspekter som fokuseras. Första ordningens 

perspektiv, är när undersökare beskriver olika aspekter av ett specifikt lärandeobjekt. Ett 

andra ordningens perspektiv innebär att undersökaren beskriver hur respondenterna erfar 

olika aspekter utifrån samma lärandeobjekt (Marton & Booth, 1997; Wernberg, 2009). Den 

här studien börjar i ett första ordningens perspektiv, där eleverna löser öppna utsagor. Sedan 

utgår den från ett andra ordningens perspektiv, i enlighet med en fenomenografisk ansats, 

utifrån mina frågor om hur eleverna gjorde för att komma fram till sina svar, samt hur ele-

verna tänkte när de löste uppgifterna. Svaren på frågorna bedöms inte som rätt eller fel, utan 

det som är av intresse är uppfattningarna och sätten att lösa uppgifterna på. 

Variationsteorin 

Variationsteorin har sina rötter i fenomenografin och är inriktad mot att utveckla lärandet. 

En variationsteoretisk studie har sitt fokus på vad som är möjligt för elever att urskilja i ett 

specifikt lärandeobjekt i undervisningen (Marton & Booth, 1997; Wernberg, 2009). Variat-



ionsteoretiska studier går från fenomenografins fokus på erfarande av något till ett mer pre-

cist urskiljande av kritiska aspekter av ett lärandeobjekt, som är beroende av erfarandet av de 

kritiska aspekterna (Wernberg, 2009). Det som skiljer mellan vad en elev urskiljer i ett speci-

fikt lärandeobjekt mot vad en annan elev urskiljer i samma lärandeobjekt är de kritiska 

aspekterna, vilka behöver framträda för eleverna (Wernberg, 2009). Genom att aspekterna 

urskiljs samtidigt kan ett visst lärande uppnås, medan att urskilja särskilda aspekter ur en 

helhet gör att ett annat lärande kan åstadkommas (Runesson, 2005; Wernberg, 2009). Ge-

nom variationsmönster ges möjlighet att urskilja den kritiska aspekten i lärandeobjektet. Att 

urskilja en aspekt i ett lärandeinnehåll är beroende av variationen av den aspekten, för det är 

genom variationen som aspekten synliggörs (Runesson, 2005; Wernberg, 2009). Samtidigt är 

invarians av de andra delarna i lärandeinnehållet viktigt för att de kritiska aspekterna ska 

framkomma i det som varieras (Wernberg, 2009). För att kunna urskilja ett lärandeinnehåll 

och erfara det, måste den lärande även möta det som inte motsvarar innehållet (Runesson & 

Kullberg, 2010), det vill säga att förstå vad något är, är att samtidigt förstå vad det inte är. 

Variationsteorin kan belysa det som ska läras så att det blir möjligt att lära det som planerats 

(Runesson, 2005). Variationsteorin används även i design av uppgifter och lektioner (Wern-

berg, 2009).  

  



 
 

 

Syftet är att undersöka hur elever i årskurs 1 och 2 urskiljer del-helhetsrelationer när de löser 

öppna utsagor i addition och subtraktion inom talområdet 0-10. 

För att besvara syftet formulerades följande frågeställningar: 

 På vilka sätt framträder det att elever urskiljer del-helhetsrelationer när de löser sub-

traktionsuppgifter och additionsuppgifter där ett tal saknas, det vill säga öppna utsa-

gor?     

 Vilka tänkbara kritiska aspekter kan identifieras utifrån elevers skilda sätt att lösa 

öppna utsagor? 

  

Syfte och frågeställningar 



 

 

I metoddelen beskrivs studiens urval och datainsamlingsmetoder. Vidare beskrivs analyspro-

cessen utifrån en fenomenografisk metod. Avslutningsvis redogörs för studiens etiska ställ-

ningstaganden. Fenomenografisk metod för datainsamling och analys av data hör starkt 

ihop, på så sätt att det sker analys redan när data samlas in och att analyserna även kan in-

verka på datainsamlingen. Genom datainsamlingen åskådliggörs individernas sätt att erfara 

fenomenet samtidigt som undersökaren under hela studien lär sig om fenomenet på varie-

rande sätt (Marton & Booth, 1997).   

Urval 

Urvalet är ett så kallat bekvämlighetsurval, då jag har gjort min undersökning med elever 

som fanns tillgängliga för tillfället (Bryman 2002). De elever som utgör empirin i den här 

studien är elever som jag kom i kontakt med under min verksamhetsförlagda utbildning, i en 

årskurs 1 och 2, på en liten bygdeskola i en mindre kommun i södra Sverige.    

Utgångsläget för studien var en muntlig diagnos (bilaga 1) som genomfördes och filmades 

enskilt med 11 elever från klassen. Urvalet av elever skedde randomiserat utifrån vartannat 

namn på klasslistan och resulterade i 5 elever från åk 1 och 6 elever från åk 2. Den muntliga 

diagnosen var ett verktyg för att översiktligt kartlägga elevernas grundläggande aritmetiska 

kunskaper. Den här studiens urval började i ett fenomenografiskt första ordningens perspek-

tiv (Marton & Booth, 1997), där eleverna löste öppna utsagor i den skriftliga diagnosen (bi-

laga 2) och det skriftliga arbetsbladet (bilaga3). Samtliga 22 elever i klassen genomförde de 

skriftliga momenten. Den här studiens syfte är att undersöka hur elever urskiljer del-

helhetsrelationer när de löser öppna utsagor i addition och subtraktion. För att kunna under-

söka vad elever urskiljer, det vill säga vad som är kritiskt för att kunna lösa öppna utsagor i 

både addition och subtraktion, begränsas urvalet för intervjuer till elever vars resultat på den 

skriftliga diagnosen och det skriftliga individuella arbetsbladet visade på god förmåga i att 

lösa den här sortens uppgifter.  Dessutom ingår i urvalet av elevintervjuer, en elev som inte i 

stor utsträckning har visat på god förmåga vid lösandet av de öppna utsagorna. Den här 

eleven ingår i urvalet för att försöka finna vad eleven inte urskiljer i de öppna utsagorna som 

de andra eleverna urskilt. Eleverna som intervjuades numrerades i materialet efter den ord-

ning som intervjuerna analyserades. Det vill säga den första elevintervjun som analyserades 

benämndes i materialet som Elev 1. Analys ordningen av intervjuerna följde ingen särskild 

struktur utan ordningen randomiserades fram för att ingen elev ska kunna identifieras. Det 

resulterade i 10 intervjupersoner med tillägg av pilotintervjun. 

Pilotintervju: En elev i samma ålder, som inte ingick i den studerade klassen, utförde den 

skriftliga diagnosen samt det individuella skriftliga arbetsbladet och löste totalt cirka hälften 

av de öppna utsagorna korrekt. Den här eleven ingår i urvalet på grund av deltagande i pilot-

intervju, vilken gav information om elevers användande av tals del-helhetsrelationer i lösan-

det av öppna utsagor, samt att åldern överensstämde med de övriga deltagarnas. Urvalet 

resulterade i 11 intervjuer som ligger till grund för studiens resultat.  

Metod 



Datainsamling  

När datainsamling görs utifrån ett fenomenografiskt perspektiv gör undersökaren temporära 

analyser vilket leder till att undersökarens strukturer och perspektiv förändras kontinuerligt 

under arbetets gång. Data som blir tillgänglig består av material som kan knytas dels till indi-

viden och dels till gruppen i undersökningen (Marton & Booth, 1997). Datainsamling för 

den här studiens resultat var intervjuer av 11 elever för att få syn på elevernas sätt att tänka 

när de löser öppna utsagor i addition och subtraktion, liknande uppgifterna: __-7=2 och 

8+__=10. Vägen fram till intervjuerna började med en muntlig diagnos för att kartlägga 

vissa grundläggande aritmetiska kunskaper hos eleverna. Det fortsatte med dels en skriftlig 

diagnos, dels ett skriftligt arbetsblad för att utgöra urval och underlag för intervjuerna. Dia-

gnoserna och arbetsbladet samt tillvägagångssätten av de samma beskrivs mer ingående un-

der respektive rubrik.  

Muntlig diagnos 

Den muntliga diagnosen, som filmades, utgick från kritiska aspekter funna i forskningslitte-

ratur kring aritmetikens grunder. De olika kritiska aspekterna var elevernas förmåga i subiti-

sering, att kunna se ett antal utan att räkna (Neuman, 1997), och deras förmåga om kardinali-

tet, att det sist uppräknade ordet innebär mängden (Sterner & Johansson, 2008). Diagnosen 

testade även de kritiska aspekterna av elevernas förmåga i förståelsen för reversibilitet, (Pia-

get, 1965) och antalskonservation, att det räknade antalet inte förändras om man flyttar på 

det som räknas eller om man räknar det igen (McIntosh, 2008). Ytterligare kritiska aspekter 

som diagnosen testade var elevernas förståelse för att ett tal kan delas upp i mindre delar 

(Cheng, 2012), och förstå att dela upp inte betyder dela lika (Neuman, 1987). Diagnosen 

utfördes med hjälp av klossar som oftast lades likt tärningsprickar, vilka eleverna blev om-

bedda att använda. I den muntliga diagnosen fick eleverna även förklara hur de kom fram till 

ett resultat, berätta hur de tänkte, för att synliggöra elevernas sätt att tänka när de löser enkla, 

muntliga subtraktionslösningar. Analys av den muntliga diagnosen tillsammans med fler 

kritiska aspekterna utifrån forskning ligger till grund för den skriftliga diagnosens och det 

individuella arbetsbladets utformning. 

Skriftlig diagnos och skriftligt individuellt arbetsblad 

Den skriftliga diagnosen och det skriftliga arbetsbladet utgick från kritiska aspekter funna i 

forskningslitteratur kring aritmetikens grunder. För att kartlägga elevernas taluppfattning 

utformades en skriftlig diagnos (bilaga 2). Den började med att eleverna skulle dela upp talet 

9 på så många sätt de kunde samt att hitta den saknade delen för helheten 7 och avslutades 

med 15 olika öppna utsagor exempelvis, __ - 6 = 4, __ + 5 = 7, __= 2 + 8, 4 + __ = 9 och 

7 - __ = 5. Diagnosen prövade de kritiska aspekterna: förstå att ett tal kan innehålla andra tal 

(Piaget, 1965), förstå att ett tal kan delas upp i delar, förstå att dela upp inte betyder dela lika, 

förmågan att se att helheten är större än delarna, samt förmågan att se relationen mellan 

helheten och delarna samtidigt som att se relationerna mellan delarna (Neuman, 1987). En 

dryg vecka efter den skriftliga och muntliga diagnosen genomförde eleverna även ett indivi-

duellt arbetsblad (bilaga 3). Genom att kunna jämföra elevernas individuella resultat från den 

skriftliga diagnosen med arbetsbladet, gavs en tydligare grund att utgå från. Det här arbets-



bladet fokuserade liksom den skriftliga diagnosen på talet 9 och talet 7 med några tillägg av 

talen 8 och 6, men framställdes enbart med öppna utsagor, till exempel ___-7=2 och 

9=3+___. Även arbetsbladet prövade elevernas förmåga att se relationen mellan helheten 

och delarna samtidigt som de ser relationerna mellan delarna samt förmågan att se att hel-

heten är större än delarna. Den skriftliga diagnosen och det individuella skriftliga arbetsbla-

det analyserades i syfte att hitta intervjupersoner samt för att hitta lämpliga uppgifter som 

intervjuunderlag. Elever som löste uppgifter vilka visat sig svåra för många andra elever att 

lösa, var extra intressanta att intervjua för att få veta hur de gjorde när de löste utsagorna. 

Intervju 

Utifrån analys av den muntliga och skriftliga diagnosen samt det skriftliga arbetsbladet, 

kunde vissa kritiska aspekter uteslutas så som subitisering, kardinalitet samt antalskonservat-

ion. De andra kritiska aspekterna var fortfarande kritiska för vissa elever vilket låg till grund 

för skapandet av intervjuuppgifter och följdfrågor.  

Enlig fenomenografin är intervju ett vanligt sätt att få kunskap om människors uppfattningar 

av det fenomen man vill undersöka och med utgångspunkt i fenomenografins andra ord-

ningens perspektiv (Marton &Booth, 1997) har jag i intervjuerna utgått från frågorna: Hur 

gjorde eleverna för att komma fram till ett svar? Hur tänkte eleverna när de löste de här 

uppgifterna? Svaren på frågorna bedömdes sedan inte som rätt eller fel, utan här var upp-

fattningarna och sätten att lösa uppgifterna på, det intressanta. För att ta reda på hur elever-

na löser öppna utsagor valdes bastalskombinationen 7|2|9, med uppgifterna: 9-__=2, 

7+__=9, __-2=7 från Neuman (2013) samt liknande uppgifter från den skriftliga diagnosen 

och det skriftliga arbetsbladet. Valet av uppgifter syftade till att få syn på elevernas förmåga 

att se relationen mellan helheten och delarna samtidigt som de ser relationerna mellan delar-

na, samt förmågan att se att helheten är större än delarna.  

De kvalitativa intervjuerna (Bryman, 2002) grundade sig på uppgifter i form av öppna utsa-

gor som eleverna fick lösa skriftligt (bilaga 4), samtidigt som eleverna ombads att ”tänka 

högt” eftersom jag ville veta hur de kom fram till sin lösning. Uppgifterna presenterades i ett 

kluster av uppgifter, det vill säga att de var indelade tre och tre, så eleven bara mötte tre 

uppgifter åt gången. Vissa av uppgifterna var utformade utifrån exempelvis bastalskombinat-

ionen 7|2|9 och 3|3|6 så att eleverna skulle kunna hitta likheter och skillnader och även se 

vissa samband mellan uppgifterna. Intervjuuppgifterna innehåller invarians i utsagorna ge-

nom att de har samma bastalskombination men varieras till utseende. Exempelvis bastals-

kombinationen 7|2|9, presenterades med följande utsagor: 9-__=2, 7+__=9, __-2=7 och 

bastalskombinationen 3|3|6, presenterades med de här utsagorna: 6 - __ = 3, 3 +__ = 6, __ 

- 3 = 3. Några uppgifter hade inget bakomliggande sambandsmönster i utsagorna, utan ele-

verna mötte utsagorna mer randomiserat för att synliggöra så mycket som möjligt. Medan 

eleverna utförde uppgifterna och berättade hur de tänkte användes även ibland följdfrågor 

(bilaga 5) för att få fram djupare svar från eleverna (Bryman, 2002; Doverborg- Österberg & 

Pramling, 1985).  

Intervjuerna varade i cirka 15 minuter och både pilotintervjun och de övriga intervjuerna 

filmades, för att kunna analysera hur eleverna eventuellt använder sig av fingrarna eller 

kroppsspråket när de löser uppgifterna. I likhet med Wernberg (2009) transkriberades inte 



intervjuerna i sin helhet eftersom syftet med intervjuerna var att få reda på hur eleverna löser 

uppgifterna och inte exakt vad de säger.  

Analys och bearbetning av intervjuerna. 

Andra ordningens perspektiv är det perspektiv som är utgångspunkten när undersökaren 

inom fenomenografin analyserar data. Undersökaren måste även vara medveten om sitt eget 

erfarande av fenomenet för att kunna inta intervjupersonens perspektiv på fenomenet ge-

nom alla steg i forskningsprocessen (Marton &Booth, 1997). I en studie av den här karaktä-

ren, där det är olika uppgifter som ska lösas, är en möjlig fenomenografisk startpunkt för 

analysen att fokusera på en enskild sorts uppgifter och hur den hanteras av alla individer i 

undersökningen (Marton & Booth, 1997).  

Videoinspelningarna analyserades i steg utifrån studiens forskningsfrågor. Ett första fokus 

för analysen låg i att få syn på hur eleverna visade att de använde tals del-helhetsrelationer 

och vilka andra lösningssätt som framträdde för att finna kritiska aspekter, för lösandet av 

öppna utsagor. De lösningssätt som eleverna använde när de löste de öppna utsagorna i sub-

traktionsuppgifter där helheten saknades var av extra vikt då de visade sig vara svårare för 

eleverna att lösa. Nästa analyssteg var om eleverna använde sig av automatiserade del-

helhetsrelationer, fingertalen (Neuman, 2013), eller om eleven berättade hur delarna hör 

ihop med helheten, och på vilket sätt det i så fall framkom. Nästa fenomenografiska steg är 

att titta djupare på hur några individer som hanterar lösandet av öppna utsagor på ett speci-

ellt intressant sätt gör (Marton & Booth, 1997). Det vill i den här studien säga hur, på detalj-

nivå, eleverna gör när de löser utsagorna, men även att intervjua någon som visar på det 

motsatta. I den här delen av analysförfarandet var fokus på kritiska aspekter kring elevernas 

lösningssätt. Det sista steget i analysförfarandet var att hitta samband mellan lösningssätt, 

korrekta svar och på vilket sätt eleverna använde bastalens kombinationer för att lösa utsa-

gorna. Då läggs fokus på den ena aspekten av fenomenet i taget för att senare se hur de olika 

aspekterna framträder i förhållande mot varandra. På det här viset framkommer ett antal 

kvalitativt olika sätt som samma fenomen har upplevts eller förståtts, samtidigt som det även 

framkommer olika tillvägagångssätt att formulera det erfarna problemet (Marton & Booth, 

1997).   

Analyserna av de videofilmade intervjuerna gjordes flertalet gånger för att säkerhetsställa att 

jag uppfattat eleven så korrekt som möjligt och inte missat någon väsentlig del. Det använ-

des ingen matris vid analyserandet utan jag utgick istället från det eleverna sa och gjorde, i 

relation till vilken uppgift de arbetade med under intervjuerna och transkriberade vissa delar. 

Genom de här anteckningarna kunde senare kategorier skapas genom jämförselse mellan 

elevernas sätt att lösa utsagorna på. 

Resultat från fenomenografiska studier beskrivs utifrån ett begränsat antal individer som är 

utvalda ur en del av en population. De kategorier som framkommer i studien kan således 

inte ses som fullständigt uttömmande för hela populationen, men kategorierna ska spegla i 

sin helhet de kategorier som framkommer ur den undersökta gruppen. För att skapa katego-

rier sett ur ett fenomenografiskt perspektiv, behöver undersökaren förhålla sig till några kri-

terier. Det första kriteriet är att kategorierna var för sig bör vara relaterade på ett tydligt sätt 

till det som studien undersöker så att varje kategori kan förklara hur något kan erfaras eller 



förstås. Det andra kriteriet är att de olika kategorierna ska vara logiskt relaterade till 

varandra, ofta utifrån den rangordning som framkommer. Det tredje kriteriet är att antalet 

kategorier bör hållas så snävt som möjligt men tillräckligt för att ändå kunna belysa den vari-

ation som framkommer ur undersökningen (Marton & Booth, 1997). Utifrån ovanstående 

samt med de olika stegen i analysförfarandet har den här studiens kategorier vuxit fram. Det 

vill säga, att forma kategorier utifrån där eleverna visar att de använder tals del-

helhetsrelationer, genom att de beskriver eller visar med kroppspråket så att det framkom-

mer tydligt. Kategorier utformades även utifrån om eleverna använder automatiserade del-

helhetsrelationer eller fingertalen enligt Neumans (2013) beskrivning, samt andra lösnings-

sätt som framkom under intervjuerna. Kategorierna skapades även utifrån analysen för att 

hitta samband mellan lösningssätt, elevernas svar och på vilket sätt eleverna använde bastals-

kombinationer, för att se hur de olika aspekterna framträder i förhållande mot varandra och 

på så vis finna de kritiska aspekterna. 

Etiska ställningstaganden 

Alla berörda elever och deras vårdnadshavare har fått hem ett brev (bilaga 6), där jag förkla-

rat att jag skriver ett examensarbete och vill ha hjälp av eleverna att genomför det. Jag har 

även informerat om att jag kommer filma eleverna och att det är helt frivilligt att deltaga. 

Här har jag följt Gustafsson, Hermerén, & Pettersson (2011) anvisningar angående inform-

ationskravet.  Enligt deras anvisningar för samtycke, har vårdnadshavare skrivit på för delta-

gande för sitt barn och alla elever har själva skriftligen fått godkänna sitt deltagande. Vid 

varje inspelning med enskilda elever har jag även muntligt frågat om deltagande, då möjlig-

het ska finnas att ångra sig. Jag har skriftligen och muntligen informerat om att ingen kom-

mer att bli namngiven i mitt arbete samt att enskilda elever heller inte ska kunna identifieras 

utifrån arbetet. Jag har genom det här förfarandet följt Gustafsson, Hermerén, & Pettersson 

(2011) anvisningar om konfidentialitet. Genom att endast använda det insamlade materialet 

för studiens forskningsändamål har jag även uppfyllt principen om nyttjandekravet (Bryman, 

2002). Jag har även både muntligt och skriftligt informerat om att skolan som jag har varit 

på, om så önskar, kommer att få tillgång till mitt arbete efteråt för att kunna dra nytta av de 

resultat som framkommit  

Studiens tillförlitlighet, trovärdighet (Brymans, 2002), ligger i beskrivningarna i resultatet, 

som getts av individer som ingått i studien. Studien gör inte anspråk på att vara uttömmande 

och därmed är inte studien överförbar (Brymans, 2002) till en annan miljö eller en annan 

kontext. Pålitligheten (Brymans, 2002) i studien styrks genom metodkapitlet där det redogörs 

för varje steg i studien. I den här studien, liksom i många fenomenografiska studier görs bara 

”anspråk på giltighet i förhållande till tillgänglig data” (Marton & Booth, 1997, s. 176).  



 

 

I resultatdelen redovisas ett antal beskrivningskategorier, där elevers skilda sätta att lösa och 

resonera kring öppna utsagor i addition och subtraktion beskrivs. Kategorierna presenteras 

en i taget och inleds med en kort information om vad som innefattas i kategorin och följs 

därefter av elevexempel och utdrag ur intervjuerna.  Då en och samma elev kan hantera olika 

utsagor på olika sätt kan några elever ingå i flera kategorier, men det är sätten som lösning-

arna är gjorda på som är det väsentliga. Eleverna har fått sifferbeteckning, utifrån den ord-

ning som elevintervjuerna vid första analysen tittades på, för att underlätta hanteringen av 

information. Resultatkapitlet avslutas med framskrivning av de kritiska aspekterna som 

framkom under intervjuerna samt en resultatsammanfattning.  

Ser del-helhetsrelationer och ser samband mellan talen i en bas-

talskombination 

Kategorin kännetecknas av att elever ser relationen mellan tals helhet och delar direkt, ge-

nom att ha automatiserat relationerna och på så vis utvecklat talfakta. Det framkommer ge-

nom att eleverna när de förklarar hur de tänker, visar hur delarna i talet motsvarar helheten. 

Vissa elever ser tals del-helhetsrelationer med hjälp av att använda fingertalen (fig. 3). Ge-

nom att eleverna även kan se samband mellan ett kluster av uppgifter där helheten eller de-

larna presenteras med olika utformning, exempelvis__ – 6 = 2, 8-__= 2, 6+__=8, _-+2=8, 

ger även det en indikation på om eleven använder del-helhetsrelationer när hen löser uppgif-

terna. Exempel på hur elever, resonerar kring uppgift nr 3 (fig. 4) i intervjuerna beskrivs 

nedan. 

 

Eleven håller upp händerna, tittar på den första utsagan i uppgift 3 (fig. 4) och tar sedan 

fram fingertalet 9, där lillfingret stannar kvar nedböjt på höger hand. Hen kröker lite lätt, 

utan att vika undan, två fingrar på högerhanden. Eleven förklarar att hen gjorde så eftersom 

det skulle vara två kvar sedan hen tagit bort en okänd mängd. Eleven ser utan att räkna att 

det är fingertalet 7 som förblir orört. Hen tittar sedan på de resterande utsagorna i uppgiften, 

ler mot mig och säger att hen inte behöver räkna dem för hen vet redan vad det ska stå där. 

Eleven har således sett sambandet mellan dem och använder den information hen fick från 

den första utsagan för att fylla i rätt svar i de resterande utsagorna (Elev 11). Här visar eleven 

att hen ser relationerna mellan talets helhet och delar med hjälp av fingertalen samt att ele-

ven ser sambandet mellan de olika utsagorna vilket tydliggör talets inbördes relationer. Den 

Resultat  

3 
9-__ = 2 

7+__ = 9 

__-2 = 7 

 

Figur 4. Uppgift 3 



här eleven har således urskilt att helheten är större än delarna, samt relationen mellan helhet-

en och delarna samtidigt som eleven urskilt relationen mellan delarna.  

En annan elev tittar på alla tre utsagorna samtidigt i uppgift 3 (fig. 4) och skriver snabbt ner 

svar på alla tre utsagorna. När jag ber eleven förklara hur hen kom fram till det förklarar hen 

att ”2 och 7 är 9, då är 9 minus 2, 7. Alla de här hör ihop.” Eleven visar med sitt kropps-

språk samtidigt som hen förklarar. Händerna används för att begränsa en liten yta när hen 

talar om delen 2 (fig. 5a). Sedan flyttar hen händerna till en annan liten yta när hen talar om 

delen 7 (fig. 5b). För att sedan omfamna båda ytorna när hen talar om helheten 9 (fig. 5c) 

(Elev 7). Här visar eleven på att hen ser talets del-helhetsrelationer genom att ha automatise-

rat talets inbördes relationer. Genom sin tydliga förklaring av hur delarna hör ihop med hel-

heten visar eleven att det är del-helhetsrelationer och inte tabellkunskap som ligger till grund 

för hens kunnande. Då eleven på eget bevåg tittar på alla tre utsagorna direkt och berättar att 

de hör ihop visar att hen ser sambandet mellan utsagorna. Eleven har följaktligen urskilt att 

helheten är större än delarna, relationen mellan helheten och delarna samtidigt som eleven 

urskilt relationen mellan delarna. Eleven har även urskilt talens kommutativitet samt eleven 

har förmågan att abstrahera.  

 

I samma uppgift (fig. 4) som föregående tar en annan elev en utsaga i taget och svarar snabbt 

på den första. Eleven förklarar att ”9-2 är 7 så då måste 9-7 vara 2. De hör ihop eftersom 

7+2 är 9.” Sedan ser eleven att hen redan svarat på de nästa två utsagorna och skriver då 

direkt ner svaren utan vidare förklaring (Elev 8). Här visar eleven att hen har automatiserat 

talets inbördes relationer och genom sitt resonerande visar hen att delarna är beroende av 

helheten. Genom resonerandet framkommer även sambandet mellan de resterande utsa-

gorna i uppgiften. Eleven har således urskilt att helheten är större än delarna, urskilt relation-

en mellan helheten och delarna samtidigt som eleven urskilt relationen mellan delarna. Ele-

ven har även urskilt talens kommutativitet samt eleven har förmågan att abstrahera.  

Ser del-helhetsrelationer inom ett lägre talområde  

Kategorin kännetecknas av att elever ser tals del-helhetsrelationer direkt inom ett lägre tal-

område (0-6) genom att ha automatiserat relationerna och på så vis utvecklat talfakta. Ele-

verna har däremot inte utvecklat de här förmågorna inom ett högre talområde där helheten 

är 7-10. Ytterligare en skillnad mot ovanstående kategori är att inte alla elever i den här kate-

gorin har visat att de sett samband mellan utsagorna. Det framkommer genom att eleverna 

när de förklarar hur de tänker, visar hur delarna i talet motsvarar helheten inom talområdet 

0-6. Exempel på hur eleverna, på deras olika sätt, resonerar kring uppgift nr 1 (fig. 6) besk-

Figur 5a. Eleven visar delen 2. Figur 5b. Eleven visar delen 7. Figur 5c. Eleven visar helheten. 



rivs nedan.   

En elev börjar med den första utsagan i uppgift 1(fig. 6) och skriver snabbt ner talet 3 på den 

tomma linjen. Eleven pekar samtidigt på talen och förklarar att ”3 är en del av 6 och den 

andra delen är också 3.” Hen tittar sedan på nästa utsaga och skriver snabbt dit ett svar och 

menar att det är samma som innan. Eleven tittar en längre stund på den sista utsagan utan 

att säga något men upptäcker sedan likheten med de förra. Utsagor där helheten saknas i 

subtraktion tar längre tid för hen att komma på än de övriga utsagorna (Elev 3).  

 

Det blir däremot enklare för eleven om en subtraktionsuppgift där helheten saknas ges med 

kontext, vilket märktes när hen fick uppgift 4 (fig. 7), utsagan __ - 4 = 3. Då eleven hade 

svårt att lösa den valde jag att ge kontext till utsagan för att se om det kunde hjälpa. Jag läste 

den som en berättelse: ”du har några äpplen. Du äter upp 4. Du har 3 kvar. Hur många hade 

du från början?” Då lyckades eleven använda fingertalen (fig. 3) för att få fram svaret. Ele-

ven tog fram fingertalet 4 på vänster hand, som motsvarade de äpplena som åts upp. Sedan 

lyftes tre fingrar, först tummen på vänster hand sedan tumme och pekfinger på höger hand. 

Hen kunde sedan se utan att räkna att det var 7 äpplen som hen hade från början (Elev 3). 

Det verkade som att det blev tydligare för hen vad det frågades efter, det vill säga vad som 

saknades i utsagan när kontexten lades till. I det här exemplet visar eleven förståelse för del-

helhetsrelation inom talområdet 0-6 men har vissa svårigheter att utläsa öppna utsagor i sub-

traktion där helheten saknas om inte kontext ges till utsagan. Eleven har urskilt att helheten 

är större än delarna, relationen mellan helheten och delarna samtidigt som eleven urskilt 

relationen mellan delarna, samt eleven har förmågan att abstrahera. 

I uppgift 1 (fig. 6) tar en annan elev en utsaga i taget, men skriver snabbt ner sitt svar utan 

synlig fundering på de två första utsagorna i uppgiften. Eleven stannar upp lite vid den tredje 

utsagan och skriver först 0 samtidigt som hen förklarar att 0+3=3. När hen hör sig själv, 

ändrar hen sig och säger: ”det står ju minus. Då måste det vara 6 som det ska stå där ef-

1  
6 - __ = 3 

3 +__ = 6 

__ - 3 = 3 

Figur 6. Uppgift 1 

4 

__ - 4 = 3 

8 - __ = 2 

__= 7 - 3 

Figur 7. Uppgift 4. 



tersom 3 och 3 är delar av 6.” Genom uttalanden från eleven som det i exemplet, visar hen 

att det är del-helhetsrelationer i talområdet 0-6 hen använder och att de är automatiserade 

(Elev 4). Den här eleven har således urskilt att helheten är större än delarna, urskilt relation-

en mellan helheten och delarna samtidigt som eleven urskilt relationen mellan delarna, samt 

att eleven har förmågan att abstrahera. 

Ytterligare en elev tar i uppgift 1 (fig. 6) en utsaga i taget men vill ha hjälp att läsa den. Jag 

läser det som det står: ”6 minus någonting är lika med 3.” Eleven skriver snabbt ner talet 3 

och förklarar att det ska stå 3 där eftersom 3+3=6. ”Då har du 6 och 3 ska bort, då är det 3 

kvar, då stämmer det med att 3+3=6.” Hen får mycket svårt när vi kommer till sista utsagan 

i uppgiften __-3=3, trots att jag läser den: ”någonting minus 3 är lika med 3.” Jag tar även 

här till kontext och berättar: ”du har ett antal äpplen, du äter upp 3 och har sen 3 kvar. Hur 

många äpplen hade du då från början?”  Då behöver eleven inte tid att tänka, utan lämnar 

direkt svaret 6 och kommer på att det är samma som i de tidigare utsagorna. Genom utsa-

gorna i uppgiften i exemplet och några andra uppgifter under intervjun framkommer det att 

eleven har automatiserat del-helhetsrelationerna men, i likhet med Elev 3, får hen svårt att 

lista ut vad det frågas efter i öppnasubtraktionsutsagor där helheten saknas. Däremot om det 

ges en kontext till utsagan kan eleven lösa även den genom att använda del-

helhetsrelationerna (Elev 6). Eleven har således urskilt att helheten är större än delarna, ur-

skilt relationen mellan helheten och delarna samtidigt som eleven urskilt relationen mellan 

delarna, urskilt talens kommutativitet samt att eleven har förmågan att abstrahera. 

Ser samband mellan utsagorna samt samband mellan addition 

och subtraktion 

Den här kategorin kännetecknas av, att även om eleverna inte hade automatiserat del-

helhetsrelationerna i tal med helheten högre än 6, kunde de trots det se samband mellan de 

här utsagorna i uppgifterna, när de väl kommit fram till ett svar på den första utsagan. Att se 

samband mellan utsagorna i uppgifterna visar på ett delvist relationellt tänkande, eftersom 

att se vilken del som saknas i exempelvis __ – 6 = 2, 8-__= 2, 6+__=8, _-+2=8, hjälper 

eleverna att förstå sambandet mellan addition och subtraktion. En del av förståelsen för del-

helhetsrelationer kan även upptäckas genom att eleven visar på förståelse för sambanden 

mellan addition och subtraktion.  Exempel från intervjuerna när eleverna löste uppgift 3 (fig. 

4) visar på elevernas utvecklande av relationellt tänkande mellan addition och subtraktion. 

Några av eleverna utryckte det på följande sätt: 

En elev som använder fingertalen (fig. 3) när helheten är högre än 6 (inte beskrivet ovan) 

och löst den första utsagan i uppgift 3 (fig.4) med hjälp av fingertalen. Eleven upptäcker nu 

att det finns likheter mellan de resterande uppgifterna och berättar att hen nu ser att ”delarna 

2 och 7 hör ihop med 9”. Eleven påpekar att hen inte behöver räkna de andra utsagorna, 

utan nu vet hen vad det ska stå ändå, eftersom hen har räknat ut den första utsagan och kan 

använda den informationen som finns där till de övriga utsagorna (Elev 4). Den här eleven 

har följaktligen urskilt att helheten är större än delarna, urskilt relationen mellan helheten 

och delarna samtidigt som eleven urskilt relationen mellan delarna. 

En annan elev beskriver utifrån samma uppgift (fig. 4) som ovan att hen vet att talen hör 

ihop. Eleven uttrycker att de olika delarna kan byta plats men då måste även plustecknet och 



minustecknet bytas så att det stämmer med likhetstecknet. Eleven säger: ”9 minus 7 är 2, 9 

minus 2 är 7 och då är 2 plus 7 lika med 9”.  Hen förklarar att 2 och 7 i utsagan kan byta 

plats för att de hör ihop med 9 (Elev 10). Eleven har således urskilt att helheten är större än 

delarna, urskilt relationen mellan helheten och delarna samtidigt som eleven urskilt relation-

en mellan delarna, urskilt talens kommutativitet samt att eleven har förmågan att abstrahera. 

Använder helt eller delvis del-helhetsrelationer med hjälp av 

fingertalen 

I den här kategorin inryms elever som använder fingertalen (fig. 3) när de löser utsagorna, 

vilka innehåller samma egenskaper som del-helhetskombinationerna. I kategorin framkom-

mer det att alla de 25 bastalskombinationerna inte är erfarna av eleverna. Det synliggörs tyd-

ligt genom analysen av filmerna från intervjuerna. Exempel på hur eleverna, på olika sätt, 

resonerar och får stöd av fingertalen kring uppgift nr 4 (fig.7) beskrivs nedan.   

En elev använder fingertalen när hen löser de flesta utsagorna i uppgifterna, förutom då hen 

möter del-helhetsrelationer med helheten 10, vilka hen har automatiserat.  När eleven möter 

utsagorna i uppgift 4 (fig. 7) där inte alla tre utsagorna har något samband tar hen en utsaga i 

taget, börjar med den första, vilken är __ - 4 = 3 och gissar (vilket framkommer då eleven 

berättar det) på att den första utsagans saknade tal är 7. Eleven tar fram fingertalet 7, och för 

att utföra operationen viker hen först bort de 2 fingrarna som är på högerhanden för att 

snabbt följa, med att vika bort 2 till på vänsterhanden. Hen ser att det är 3 fingrar kvar, att 

gissningen stämmer. Hen skriver då svaret 7 på den tomma raden. Eleven gör nästan på 

samma sätt på nästa utsaga (8 - __ = 2). Eleven tar fram fingertalet 8, och viker långsamt ner 

ett finger i taget, men inte helt utan hen håller de vikta fingrarna delvis synliga. Hen viker ner 

tills hen har 2 fingrar kvar som är rätade och ser sedan genom att titta på sina händer att det 

är 6 vikta fingrar.  På den sista utsagan ser hen sambandet med den första, då ler hen och 

skriver snabbt ner 4 på den tomma raden. Eleven förklarar att det är samma sak, skillnaden 

är bara att här tog vi bort 3 istället för 4 från 7. Subtraktionsutsagor liknande den första i 

uppgift 4 (fig. 7) där helheten saknas var för eleven svårare att komma fram till vad som 

frågas efter i uppgiften. Eleven läser utsagorna högt flera gånger för att till slut få klart för sig 

vad som önskas i utsagan (Elev 9). Genom bland annat det här exemplet visar eleven på 

användande av del-helhetsrelationer genom fingertalen. Eleven visar tydligt att hen tänker 

med fingrarna i talområdet med helheten upp till 9. Däremot är talfaktan automatiserad där 

helheten är 10. Eleven urskiljer att ett tal kan innehålla andra tal, att ett tal kan delas upp i 

delar och att delarna inte behöver vara lika samt urskiljer relationen mellan helheten och 

delarna. 

Ett annat exempel på hur en elev i den här kategorin använder fingertalen (fig. 3) under lö-

sandet av i stort sett alla uppgifter i intervjun. Första utsagan i uppgift 4 (fig. 7), __-4=3, 

svarar eleven först 1, men upptäcker sedan när hen läser hela utsagan högt för sig själv att 

det inte stämmer och kommer på sig själv att tänka 4-3=__. Eleven börjar med att resonera 

om att ”5”, vänsterhanden ”plus 3”, visar 3 fingrar på högerhanden, ”blir 8”, hen kommer 

fram till att det inte stämmer. Eleven bestämmer sig för och resonerar om att det då måste 

vara 7, ”för 3”, visar fingertalet 3 ”plus 4”, lägger till 4 fingrar ” är 7”. Hen håller då fram 

fingertalet 7 (fig. 3). Eleven noterar sitt svar och börjar läsa nästa utsaga vilken är 8- __=2. 



Eleven börjar med att ta fram fingertalet 8 (fig. 3). Hen kröker alla fingrar utan att vika in 

dem helt, tills bara 2 fingrar (ringfinger och lillfinger på vänsterhanden) är kvar. Eleven ser 

utan att räkna att antalet krökta fingrar är 6 eftersom enligt elevens egen förklaring ”det är 3 

fingrar på varje hand och tillsammans är de 6. Då vet jag att det ska stå 6 på den tomma 

platsen” (Elev 11). Här visar eleven tydligt att fingertalen hjälper hen att visualisera del-

helhetsrelationerna när hen försöker resonera sig fram till ett korrekt svar. Den här eleven 

urskiljer således att ett tal kan innehålla andra tal, att ett tal kan delas upp i delar och att de-

larna inte behöver vara lika samt urskiljer relationen mellan helheten och delarna. 

En annan elev i den här kategorin berättar under intervjun att hen använder fingertalen (fig. 

3) men hen tänker sig dem i huvudet. Eleven menar att hen ser sina fingrar när hen löser 

matematiska uppgifter. Under intervjun visar eleven mig hur hen tänker genom att visa fing-

ertalen och hur hen använder dem. Ett exempel på det är första utsagan i uppgift 3 (fig. 4), 

9-__=2 där hen berättar att hen tänker att hen håller upp 9 fingrar, fingertalet 9 (fig. 3). Ele-

ven tar sedan bort två fingrar (ringfinger och långfinger) från högerhanden och då ser hen 

utan att räkna att det är 7 kvar (Elev 10). Eleven visar genom sina förklaringar och genom 

förtydligande med hjälp av händerna och fingrarna att eleven använder del-

helhetsrelationerna med hjälp av fingertalen. Eleven urskiljer att ett tal kan innehålla andra 

tal, att ett tal kan delas upp i delar och att delarna inte behöver vara lika samt urskiljer relat-

ionen mellan helheten och delarna. Eleven är även på väg att abstrahera del-

helhetsrelationerna. 

 

Ytterligare en elev från den här kategorin är en elev som använder fingertalen (fig. 3) vid 

lösandet av utsagor där talens helhet är högre än 6 under hela intervjun. Ett exempel från 

intervjun är när eleven löser den tredje utsagan i uppgift 2 (fig. 8), 2+__ = 10. Eleven valde 

att inte göra de två första utsagorna i uppgiften, eftersom det tidigare framkommit under 

intervjun att det har varit för svårt att förstå vad som frågas efter i subtraktionsutsagor där 

helheten saknas. Eleven börjar med att ta fram fingertalet 2 (fig. 3), för att sedan delvis, ge-

nom att låta dem vara krökta, ta fram resterande fingrar på båda händerna, fingertalet 10 (fig 

3). Hen ser då att de krökta fingrarna representerar fingertalet 8 men med motsatta händer. 

Fingertalet 8 representeras, utifrån tidigare beskrivning av hela vänsterhanden samt tumme, 

pekfinger och långfinger på högerhanden. Det som eleven här såg var hela högerhanden 

samt tumme, pekfinger och långfinger på vänsterhanden. Det framkommer här att eleven 

använder del-helhetsrelationer med hjälp av fingertalen trots att de blev spegelvända mot hur 

eleven tidigare i intervjun använt sig av fingertalen (Elev 3).  

2 
8 = __-2 

__-2 = 8 

2+__ = 10 

Figur 8. Uppgift 2 



Ser bekanta delhelhetsrelationer och använder även annat lös-

ningssätt 

Den här kategorin kännetecknas av att eleverna använder del-helhetsrelationer vid vissa 

öppna utsagor och använder andra sätt att komma fram till ett svar vid andra öppna utsagor. 

Det här framkom under intervjuerna då det bara var ett fåtal av de intervjuade eleverna som 

uteslutande använde sig av del-helhetsrelationer i lösandet av utsagorna i uppgifterna. Nedan 

följer beskrivningar av några av elevernas olika sätt att lösa utsagor där det framkommer 

andra sätt än del-helhetsrelationer, trots att eleven visat att eleven vid andra uppgifter an-

vänder del-helhetsrelationer. 

Räkna uppåt 

Ett exempel som kännetecknar den här kategorin är en elev som har automatiserat talraden. 

När eleven upptäcker att talet som ska subtraheras eller adderas är nära summan eller diffe-

rensen, använder hen sättet att räkna uppåt eller nedåt på talraden. Ett exempel på det är den 

andra utsagan i uppgift 3 (fig. 4), 7+__=9. Eleven räknar, i huvudet, på talraden ett steg i 

taget tills hen hamnar på talet 9. Hen vet då att det var 2 steg som behövdes och att det där-

för var talet 2 som saknades i utsagan. När hen sedan möter den tredje utsagan i samma 

uppgift __-2 =7, berättar eleven: ”för att ta bort 2 måste jag ha 2 fler än det som är kvar”. 

Eleven använder fingrarna och tar fram 7 fingrar, hela högerhanden och tumme och pek-

finger på vänsterhanden. Sedan rätar hen ut 2 till fingrar (långfinger och ringfinger på väns-

terhanden) och ser utan att räkna att det är 9 (Elev 1). Här visar eleven på användande av 

del-helhetsrelationer även att fingertalen är spegelvända mot tidigare beskrivna fingertal. 

Men samtidigt använder eleven kunskapen hen har om talraden, ordinaliteten bland talen, 

för att komma fram till ett svar. Den här eleven urskiljer den ordinala närheten mellan talen. 

Eleven urskiljer även att ett tal kan innehålla andra tal, urskiljer att ett tal kan delas upp i 

delar och att delarna inte behöver vara lika samt urskiljer relationen mellan helheten och 

delarna.  

Gissningar och dubbelräknar 

Ytterligare ett exempel på den här kategorin är en elev som använder automatiserade del-

helhetsrelationer i talområdet 0-6. Eleven använder även automatiserade talfakta där talets 

helhet är 10, men det framkommer inte tydligt i intervjuerna om det är bastalskombinationer 

eller tabellkunskaper som talfaktan bygger på. I talområdet där helheten är högre än 6, men 

lägre än 10, kombinerar eleven gissningar med fingertalen (fig. 3) för att komma fram till en 

lösning. I likhet med subtraktionsutsagor i talområdet där helheten är 10 och där helheten 

saknas, använder eleven i de flesta fall fingertalen för att lösa utsagorna. Det visar sig till 

exempel när hen löser första utsagan i uppgift 4 (fig.7), __-4=3. Eleven berättar att hen vet 

att det inte är en 10-kamrat (talkamraten med helheten 10) så hen börjar gissa på talet 9. Hen 

tar fram fingertalet 9 (fig. 3) och viker sedan ner 4 fingrar på högerhanden och ser att det 

inte stämmer, det blir inte 3 fingrar kvar. Eleven tar istället fram fingertalet 8 (fig. 3) och 

viker sedan ner 4 fingrar på högerhanden och ser att det inte heller stämmer. Eleven är vid 

det här laget lite frustrerad men tar i alla fall fram fingertalet 7 (fig. 3) och viker därefter ner 

4 fingrar på högerhanden och ler när hen ser att det stämmer, det är 3 fingrar kvar.  Eleven 



ser sambandet mellan den första och den tredje utsagan i uppgiften, hen menar att de är 

samma men man har bara flyttat på talen och löser den tredje utsagan utan att behöva fun-

dera (Elev 5). Eleven urskiljer således att ett tal kan innehålla andra tal, urskiljer att ett tal kan 

delas upp i delar och att delarna inte behöver vara lika. Eleven urskiljer även relationen mel-

lan helheten och delarna i lägre talområde (0-6), vilket i samma talområde eleven även har 

förmåga att abstrahera. I ett högre talområde är abstraktionsförmågan inte fullt utvecklad 

hos den här eleven. 

Ett exempel på när ett annat lösningssätt visat sig är när samma elev löste andra utsagan i 

uppgift 4 (fig. 7), 8-__=2, då hen dubbelräknar genom räkna bakåt.  Eleven börjar med 8 

men vet att hen inte ska räkna med det talet utan fortsätter med 7, 6, 5, 4, 3, 2 och använder 

fingrarna, ett finger för varje uppräknat tal, för att hålla reda på hur många steg det blev tills 

hen stannade på 2. Eleven håller då upp 6 fingrar och vet då att det är talet 6 som ska skrivas 

på den tomma raden (Elev 5). 

Härledd talfakta 

Ett sista exempel utifrån den här kategorin, är en elev som har automatiserat del-

helhetsrelationerna inom talområdet 0-6 samt talområdet där talets helhet är 10. Eleven an-

vänder fingertalen (fig. 3) i talområdet där helheten är högre än 6, men lägre än 10, förutom 

vid några enstaka gånger, när hen löser utsagor under intervjun där hen istället använder sig 

av härledd talfakta. Ett exempel på det här är när hen löste den första utsagan i uppgift 7 

(fig. 9), 4+__=9. Eleven resonerar enligt följande: ”9 är 1 mindre än 10 och 5+5 är 10 så då 

måste det vara 5 som det ska stå där. 4:an är ju 1 mindre än den första 5:an i 5+5”. Med 

andra ord använder hen automatiserad talfakta om talet 10 och omvandlar det till talet 9, 

genom att hen vet genom automatiserandet av talet 10, att 9 är 1 mindre än 10. Eleven vet 

att talet 10 innehåller 2 femmor, varav hen tar bort 1 ifrån den ena. Kvar blir då 4 och då vet 

hen att den orörda femman ska stå kvar (Elev 4).  

Räknar istället för att se 

I den här kategorin framkommer hur elever i stort sett uteslutande använder räknande för 

att lösa de öppna utsagorna. Här förekommer strategier såsom räkna vidare (räkna från 1), 

räkna uppåt och räkna nedåt samt dubbelräkning. Således urskiljs inte relationerna mellan 

delar och helheten på samma sätt som i övriga kategorier.  

Ett exempel för den här kategorin är när en elev löser utsagor som den första i uppgift 1(fig. 

6), 6-__=3. Eleven hade svårt att förstå vad det frågades efter i utsagan, trots att hen läste 

7 

4 + __ = 9 

7 - __ = 5 

3 + __ = 9 

Figur 9. Uppgift 7 



den flera gånger. Jag gav även den här eleven kontext kring utsagan enligt följande: ”Du har 

6 äpplen, du äter upp några, sen har du bara 3 kvar. Hur många åt du upp?” Då räknar ele-

ven fram 6 fingrar, (börjar med tummen på höger hand, sedan pekfingret, långfingret, ring-

fingret, lillfingret och till sist tummen på vänster hand). Eleven räknar sedan bakåt med ett 

finger i taget (först tummen på vänster hand, sedan tummen på höger hand, sist pekfingret 

på höger hand)samtidigt som hen räknar, 1, 2, 3. De tre fingrar som hen räknat bort är enligt 

eleven de tre som representerar de äpplen som är kvar. Sedan fortsätter hen med att räkna 

de fingrar som finns kvar genom att räkna dem en och en. Eleven kommer fram till ett svar 

men är osäker och frågar mig om det är 3 som det ska stå där. Jag ber eleven prova att skriva 

dit det som hen kom fram till och sedan läsa hela utsagan igen. Eleven ler vilket visar att hen 

känner igen utsagan, samtidigt som hen håller med om att det stämmer (Elev 2). Eleven har 

följaktligen inte urskilt några del-helhetsrelationer eller urskilt att ett tal kan delas upp i delar. 

Ett annat exempel utifrån den här kategorin är en elev som oftast använder fingrarna genom 

att räkna sig fram till ett svar med hjälp av dem. Ibland räknar hen även fingrarna för att ta 

fram ett visst antal, som hen sedan ska utgå från för att lösa utsagor. Några få talfakta till 

exempel 3+3=6 och 6-3=3 är automatiserade men det framgår inte av intervjun att de skulle 

komma från förståelse för del-helhetsrelationer. Intervjun indikerar att talfaktan är memore-

rad genom additions- och subtraktionstabeller. Eleven har automatiserat talraden inom om-

rådet 1-10 och använder den ofta, för att räkna sig framåt eller bakåt när talet som ska adde-

ras eller ska subtraheras är maximalt 3 tal bort. Om talet ligger längre bort på talraden hjälper 

hen till med fingrarna och dubbelräknar sig fram till ett svar (Elev 1). 

Ett exempel på hur samma elev använder fingrarna på ytterligare ett sätt när hen ska lösa 

öppna utsagor, är den första utsagan i uppgift 2 (fig. 8), 8=__-2. Enligt eleven står den på fel 

håll. Efter att ha läst utsagan några gånger utgår eleven till slut från 10 fingrar, hen håller 

undan 2 fingrar (lillfingret och ringfingret på vänsterhanden) genom att åtskilja dem från de 

övriga och räknar sedan fram (räknar ett finger i taget) att det är 8 kvar. Eleven bestämmer 

sig för att det ska stå 10 på den tomma raden. Eleven bekräftar för sig själv att hen gjort rätt, 

när hen sedan tittar på nästa utsaga vilken hen tydligt visar att hen känner igen genom att 

säga: ”det är så det ska stå” (Elev 1). 

 



Kritiska aspekter 

Utifrån variationsteorin är kritiska aspekter vad som skiljer ett erfarande från ett annat, det 

vill säga vad som skiljer erfarande åt. Under den här rubriken sammanställs de kritiska 

aspekter som framkommit genom elevernas olika sätt att lösa öppna utsagor. Trots kategori-

ernas särskiljande i ovanstående text har de i det här avsnittet sammanfogats där det fram-

kommit att de kritiska aspekterna inte skiljer sig nämnvärt åt. Det här visas nedan (fig.10) där 

rubrikerna följer framskrivningen av resultaten och de kritiska aspekterna beskrivs mellan 

kategorierna där aspekterna har framkommit. Figuren läses nedifrån och upp. 

De kritiska aspekter som framkommer ur kategorin räknar istället för att se är: förmågan att 

förstå att ett tal kan innehålla andra tal, förmågan att förstå att ett tal kan delas upp i delar, 

förmågan att förstå att dela upp inte betyder dela lika samt förmågan att se relationen mellan 

helheten och delarna. De här kritiska aspekterna framkommer i nästa kategori Ser bekanta 

delhelhetsrelationer och använder även annat lösningssätt som mindre kritiska då de här eleverna har 

förståelse för grundantagandet men har inte applicerat det fullt ut i alla bastalskombinationer 

och i lösandet av alla öppna utsagor. Detsamma gäller för kategorin Använder helt eller delvis 

Kritiska aspekter 
Förmågan att förstå att ett tal 

kan innehålla andra tal, för-

mågan att förstå att ett tal kan 

delas upp i delar, förmågan att 

förstå att dela upp inte betyder 

dela lika, förmågan att se relat-

ionen mellan helheten och 

delarna.

Kritiska aspekter 

Förmågan att se att helheten är 

större än delarna, förmågan att se 

relationen mellan helheten och 

delarna samtidigt som att se relat-

ionerna mellan delarna, förmåga att 

förstå kommutativitet, förmåga att 

abstrahera. 

Figur 10. Beskrivning av de kritiska aspekter som framkom mellan resultatkategorierna. Figu-
ren läses nedifrån och upp. 
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Ser del-helhetsrelationer inom ett lägre talområde

Ser bekanta delhelhetsrelationer och 
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Använder helt eller delvis delhelhetsre-
lationer med hjälp av fingertalen



del-helhetsrelationer med hjälp av fingertalen då eleverna saknar abstraktionsgraden av förståelsen. 

Däremot är de kritiska aspekterna för de här kategorierna: förmågan att se att helheten är 

större än delarna, förmågan att se relationen mellan helheten och delarna samtidigt som att 

se relationerna mellan delarna, förmågan att förstå talens kommutativitet samt förmågan att 

abstrahera. De här kritiska aspekterna framkom inte som kritiska i de tre översta kategorier-

na. De kategorierna är, Ser del-helhetsrelationer och ser samband mellan talen i en bastalskombination, 

Ser samband mellan utsagorna – samband mellan addition och subtraktion, Ser del-helhetsrelationer inom 

ett lägre talområde, och de här kategorierna hör på sätt och vis ihop då de skiljer sig marginellt 

från varandra. 

Resultatsammanfattning 

Några elever visar att de använder automatiserade talfakta och förklarar tydligt, så att det 

framkommer att talfaktan kommer från förståelse för tals del-helhetsrelationer. De här ele-

verna ser även samband mellan utsagorna i uppgifterna, kan även förklara sambandet mellan 

addition och subtraktion och eleverna visar även på förståelse för kommutativitet. För de 

här eleverna var intervjuuppgifterna lätthanterliga och eleverna kom för det mesta snabbt 

fram till ett svar. 

Somliga elever hade inte utvecklat automatiserad talfakta i hela talområdet 0-10, utan deras 

begränsning stannade inom talområdet 0-6. Dessa automatiserade talfakta var även de relate-

rade till förståelse för tals del-helhetsrelationer och eleverna visar det tydligt, när de förklarar 

hur talets delar motsvarar helheten. I talområdet 0-6 opererade de här eleverna obehindrat 

med de flesta utsagorna med undantag för subtraktionsutsagor där helheten saknades.  

En del elever har inte automatiserat talfakta i talområdet 0-10 men tänker med sina händer 

och använder då fingertalen (fig. 3), vilka innehåller samma egenskaper som del-

helhetskombinationerna. Det framkommer även tydligt att några av de här eleverna använ-

der fingertalen för att dela upp det tal som ska opereras med för att få fram den saknade 

delen eller helheten i utsagan. 

Några elever visade på förståelse för del-helhetsrelationer genom att de kunde se samband 

mellan utsagor i samma uppgift och på så vis se vilken del som saknas. Exempelvis utsagor 

som, __ – 6 = 2, 8-__= 2, 6+__=8, _-+2=8 där eleverna visar på det här relationella tän-

kandet, samt att eleverna visar på förmåga att förstå sambandet mellan addition och subtr-

aktion. Vissa av eleverna som inte hade automatiserat del-helhetsrelationer i tal med helheten 

7-10, kunde trots det se samband mellan utsagorna och använder informationen i den första 

utsagan för att lösa de nästkommande utsagorna. 

Flera av eleverna kombinerar användandet av tals del-helhetsrelationer, automatiserade tal-

fakta och andra lösningssätt för att komma fram till ett svar i de öppna utsagorna. Beroende 

på elevens förkunskaper och beroende på utsagans struktur väljer eleverna olika lösningssätt. 

Det var endast ett fåtal elever som uteslutande använde sig av del-helhetsrelationer som lös-

ningssätt. De sätt som framkom utifrån kategorin, Ser bekanta del-helhetsrelationer och använder 

även annat lösningssätt, var att eleverna använde förutom del-helhetsrelationer: räkna uppåt och 

nedåt på talraden, dubbelräkning (använder fingrarna för att hålla ordning på hur många steg 

man backar eller ökar), härledd talfakta (använder talfakta man automatiserat i närliggande 

talområde för att härleda sig rätt) och gissningar kontrollerade med hjälp av fingertalen.  



Två elever använde sig av att räkna vidare (börja från 1 och räkna uppåt), att räkna uppåt 

och nedåt med hjälp av fingrarna samt dubbelräkning (använder fingrarna för att hålla ord-

ning på hur många steg man minskar eller ökar) när de löste intervjuuppgifterna. Eleverna 

visade inte någon kunskap i del-helhetsrelationer eller automatiserade talfakta, de visade hel-

ler inte något användande av fingertalen (fig. 3). Den ena av de här eleverna visade inte svå-

righeter i lösandet av utsagorna och eleven kom ofta till ett korrekt svar. Den andra eleven 

visade på stora svårigheter i lösandet av utsagorna samt på överansträngning då svårigheter-

na var ihållande.  

De skillnader som framkommer mellan elevernas sätt att lösa de öppna utsagorna, visar på 

olika erfarande av utsagorna. Genom att ställa elevernas lösningssätt mot varandra och jäm-

föra elevernas urskiljande framträder olika kritiska aspekter. De kritiska aspekterna är uppde-

lade i två grupper, varav den ena gruppen med grundläggande kritiska aspekter är följande: 

förmågan att se att helheten är större än delarna, förmågan att se relationen mellan helheten 

och delarna samtidigt som se relationerna mellan delarna, förmåga att förstå kommutativitet 

samt förmåga att abstrahera. Den andra gruppen av kritiska aspekter som framkom, där ele-

verna delvis utvecklat del-helhetsrelationer, är: förmågan att förstå att ett tal kan innehålla 

andra tal, förmågan att förstå att ett tal kan delas upp i delar och att de här delarna inte bety-

der att dela lika, förmågan att se relationen mellan helheten och delarna.  



 

 

I diskussionskapitlet nedan diskuteras metod, utifrån urval, datainsamling, analys och etiska 

ställningstaganden. Avslutningsvis diskuteras resultatet utifrån resultatkategorierna. 

Metoddiskussion  

Studien utgår ifrån ett urval av individer som fanns i min närhet, ett så kallat bekvämlighets-

urval (Bryman, 2002) men det hade lika gärna kunnat vara vilken klass som helst i Sverige, då 

min relation till eleverna inte påverkar resultatet eftersom min relation till dem inte påverkat 

deras kunskaper. Däremot har troligen relationen till eleverna påverkat resultatet på så vis, 

att eleverna sannolikt var trygga med att berätta hur de tänker för mig och då synliggort mer 

än som annars möjligen hade framkommit.   

Urvalet av intervjupersoner startade med en filmad muntlig diagnos. De eleverna som valdes 

ut till denna, valdes randomiserat utifrån att begränsas till halva klassen av årskurs 1-2, men 

så likvärdigt som möjligt från båda årskurserna för att få med bredden av förkunskaper 

bland eleverna. Den här muntliga diagnosen visade sig utesluta de första kritiska aspekterna 

och hade kanske kunnat strykas. Genom att istället observera eleverna under några matema-

tiklektioner med fokus på förmågor i subitisering, kardinalitet samt antalskonservation hade 

tidsåtgången minskat för att kartlägga elevernas förkunskaper. 

Den skriftliga diagnosen och det skriftliga arbetsbladet gav var för sig tillräcklig information 

och stöd för tolkningar om kritiska aspekter samt information om elevernas kunskaper vid 

lösandet av öppna utsagor. De flesta elever var samstämmiga i sina två skriftliga uppgifter, 

flera elever hade många rätt på både den skriftliga diagnosen och det skriftliga arbetsbladet, 

medan andra elever hade få rätt på både den skriftliga diagnosen och det skriftliga arbetsbla-

det i samma typer av utsagor. Den skriftliga diagnosen hade kanske visat ännu mer om utsa-

gorna påmint mer om de utsagor som användes senare i intervjuuppgifterna, det vill säga att 

utsagorna presenterats i kluster, där eleverna kunde dra nytta av sambanden mellan utsa-

gorna. Om jag skulle göra om studien, hade jag valt att ändra det samt att använda färre antal 

öppna utsagor i den skriftliga diagnosen. Det skulle ha begränsat analyserandet av den och 

samtidigt eventuellt breddat urvalet av intervjupersoner. Beroende på uttömmande svar från 

den skriftliga diagnosen, hade jag även uteslutit det skriftliga arbetsbladet då det i stort sett 

endast bekräftade den skriftliga diagnosen.  

De videofilmade intervjuerna som utgick från uppgifter presenterade i kluster gav i de flesta 

fall uttömmande svar från eleverna. Eleverna visade ofta med ansiktsuttryck när de tyckte att 

något var enkelt eller svårt. De visade även med fingrar och kroppsspråk när de förklarade 

hur de kom fram till en lösning. Det hade inte kunnat analyseras i lika stor utsträckning om 

det inte hade videofilmats och mycket information hade gått förlorad. Varje enskild analys-

del i undersökningen har gett ny kunskap till mig som undersökare vilket även har format 

nästkommande del i undersökningen. Det här är ett vanligt förekommande fenomen och är 

vedertaget i en fenomenografisk studie (Marton & Booth, 1997).  

Genom att följa vetenskapsrådets (Gustafsson, Hermerén, & Pettersson, 2011) anvisningar 

Diskussion 



kring de etiska kraven på information, samtycke och konfidentialitet, samt Brymans (2002) 

beskrivning av nyttjandekravet har jag gjort vad jag kunnat för att den här undersökningen 

ska vara genomförd så etiskt som möjligt med hänsyn tagen till varje enskild individ.  

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur några elever i årskurs 1 och 2 urskiljer del-

helhetsrelationer när de löser öppna utsagor i addition och subtraktion inom talområdet 0-

10. För att ta reda på det användes två frågeställningar varav den första lyder: På vilka sätt 

framkommer det att elever urskiljer del-helhetsrelationer när de löser subtraktionsuppgifter 

och additionsuppgifter där ett tal saknas, det vill säga öppna utsagor? Den andra lyder: Vilka 

tänkbara kritiska aspekter kan identifieras utifrån elevers skilda sätt att lösa öppna utsagor? 

Resultatet svarar på både frågeställningarna och syftet till den grad att slutsatser, de kritiska 

aspekterna, kan dras utifrån resultatet. Resultatets kategorier är indelade i den ordning som 

framkom under intervjuerna när eleverna löste öppna utsagor.  

Elever som ser del-helhetsrelationer inom hela talområdet 0-10 samtidigt som de ser samband 

mellan utsagorna i uppgifterna, har en fördel när de löser den här sortens uppgifter. Sam-

stämmigt med Neuman (2013) visar eleverna på naturlighet och effektivitet i lösandet och 

kan hantera innehållet i utsagorna, det vill säga talens relationer och räknesätten, på ett ut-

vecklat matematiskt sätt. Eleverna behövde inte lägga mycket energi eller tid på att lösa utsa-

gorna men de kunde inte till en början förklara hur de tänkte eftersom de berättade att tal-

faktan ”bara fanns där”. När de här eleverna sedan kom fram till hur de skulle förklara, så 

beskrev de del-helhetsrelationer på ett tydligt sätt. Om eleverna inte hade beskrivit de här 

relationerna så tydligt hade jag inte kunnat dra slutsatsen att det var del-helhetsrelationer 

som var avgörande. Eleverna kunde lika gärna ha automatiserat talfaktan genom tabellträ-

ning, genom att eleven automatiserat till exempel sekvenserna: 0+4=4, 1+3=4, 2+2=4. Ele-

verna hade då kunnat svara på utsagan, _+3=4 med korrekt svar, genom att minnas att det 

är talet 1 som saknas för att sekvensen ska bli hel. 

För elever som kan se tals del-helhetsrelationer inom ett lägre talområde, 0-6, när de löser 

utsagor inom det här området ges även de en fördel genom att det går snabbt att lösa de här 

öppna utsagorna. Av eleverna i den här kategorin var det enbart en elev som även såg sam-

band mellan utsagorna i uppgifterna, därför inkluderades inte sambandskategorin här utan 

att se samband mellan utsagorna blev istället en egen kategori i vilken eleven inkluderades. 

Genom att eleverna är begränsade till talområdet 0-6 visar det på att eleverna fortfarande 

håller på att utveckla del-helhetsrelationerna inom hela talområdet 0-10 och därmed är även 

att se samband under utveckling. Den här gradvisa utvecklingen i talförståelse framhålls av 

Easly (1983) samt Zhou och Peverly (2005) som en försiktig och systematisk men viktig 

progression från konkret till abstrakt tänkande. 

Även några elever som inte automatiserat del-helhetsrelationerna kunde se samband mellan 

utsagorna och utsagornas samband mellan addition och subtraktion. Eleverna använde in-

formationen i den först lösta utsagan för att lösa de andra två, vilket visar att eleverna delvis 

utvecklat ett relationellt tänkande och därmed även börjat utveckla förståelse för del-

helhetsrelationer i likhet med Neumans (2013) resultat. Det här sambandet kan inte bevisa 

att eleverna utvecklat del-helhetsrelationer utan kan bara ge indikationer på det, relaterat till 



forskning (Neuman, 1993; Neuman, 2013). Ovanstående samband, utan att eleven beskrivit 

del-helhetsrelation, kan med all sannolikhet ha andra förklaringsmodeller utifrån vilken an-

sats de analyseras från, jämfört till exempel med Carpenter och Moser (1984) strategier i 

addition och subtraktion. 

De kritiska aspekterna: förmågan att se att helheten är större än delarna, förmågan att se 

relationen mellan helheten och delarna samtidigt som att se relationerna mellan delarna, ta-

lens kommutativitet samt förmåga att abstrahera, var det som skiljde elevernas lösningssätt 

åt. Det är således förmågan att urskilja de här kritiska aspekterna som gett eleverna en fördel 

vid lösning av öppna utsagor. De här kritiska aspekterna behöver följaktligen undervisningen 

inriktas på för de elever som ännu inte urskilt dem, vilket betonas av både Runesson 

(2005)och Wernberg (2009). Jag kan inte utesluta att det kan finnas fler kritiska aspekter för 

de här eleverna, en annan undersökare hade kanske funnit fler eller andra utifrån analys av 

samma material. 

Elever som använder fingertalen för att visualisera del-helhetsrelationer löser utsagorna ef-

fektivt, men för de här eleverna tar det något längre tid att komma fram till ett svar än för de 

elever som har automatiserat del-helhetsrelationerna. Enligt Neuman (2013) är användandet 

av fingertalen en början till de mer abstrakta del-helhetsrelationerna inom talen. Eleverna 

visade tydligt under intervjuerna hur de tänkte med sina händer och elevernas svar var till 

övervägande del korrekta. Att endast ha ett korrekt svar som mål med uppgifterna är nega-

tivt för talförståelsen (Henry & Brown, 2008) men eleverna resonerar sig fram genom an-

vändandet av fingertalen och målet med uppgifterna var att jag skulle få reda på hur eleverna 

löser utsagorna, således är det inte endast det korrekta svaret som är målet.  

Många av de elever som inte automatiserat del-helhetsrelationerna inom hela talområdet 0-

10 använde de relationer de hade automatiserat, kombinerat med andra lösningssätt bero-

ende på den öppna utsagans struktur. Var det en öppen utsaga där eleverna hade automatise-

rat del-helhetsrelationerna, använde eleverna det för att lösa den öppna utsagan. Var det en 

öppen utsaga med talområde där eleven inte kände igen del-helhetsrelationerna, användes 

ibland härledd talfakta, utifrån de talfakta de hade automatiserat och räknade sig där ifrån 

(Steinberg, 1985). Några använde även kunskap om talens ordinalitet för att lösa utsagan. 

Vissa av de här lösningssätten visade sig vara krångliga för eleven att hantera, och några 

gånger visade eleverna tydligt att de hade tappat bort sig i räknande och började om för att 

sedan lämna ett svar. I den här kategorin framkommer det att samma elev kan på ett smidigt 

och enkelt sätt inom ett talområde som är automatiserat lösa öppna utsagor effektivt. I tal-

områden som ännu inte är automatiserade får eleven anstränga sig betydligt mer för att nå 

ett svar. Det här visar att det är viktigt att lärare väljer uppgifter efter vad som avses att foku-

seras och läras, vilket framhålls av Wernberg (2009). 

De kritiska aspekterna: förstå att ett tal kan innehålla andra tal, förstå att ett tal kan delas upp 

i delar, förstå att dela upp inte betyder dela lika, var det som skiljde elevernas lösningssätt åt 

mellan de senare kategorierna. De här kritiska aspekterna var utmärkande för elevernas lös-

ningssätt och de kritiska aspekterna bör, enligt forskning (Easly, 1983; Kamii, Lewis & Boo-

ker, 1998; Neuman, 2013; Resnick, 1989; Treacy & Willis, 2003; Zhou & Peverly, 2005), 

fokuseras redan tidigt i undervisningen i aritmetikens grunder.  

Två elever använde sig i stort sett uteslutande av olika sätt att räkna på fingrarna och hade 



inte automatiserat några del-helhetsrelationer. Den ena eleven visade på stora svårigheter 

med att lösa de öppna utsagorna och visade till och med på överansträngning efter att ha 

kämpat med fyra uppgifter. Intervjun varade i 15 minuter och min fundering är hur den här 

eleven upplever matematiklektionerna, när eleven ska arbeta individuellt i sin matematikbok.  

Det visade sig nu i efterhand, att det hade varit intressant att intervjua fler av eleverna som 

inte hade många korrekta svar på den skriftliga diagnosen och det skriftliga arbetsbladet. Det 

hade kunnat påvisa ett större samband mellan korrekta svar och effektiva lösningssätt men 

även kunnat relatera inkorrekta svar till ineffektiva lösningssätt. Det hade även gett en större 

frekvens av de olika sätt eleverna löser utsagorna på. Den andra eleven som använde sig av 

att räkna på fingrarna, visade på krångliga sätt att lösa utsagorna. Vissa gånger löste eleven 

utsagorna i flera steg, vilka eleven behövde hålla ordning på. Trots det gav eleven till övervä-

gande del korrekta svar, vilket mot den här studiens bakgrund är ett frågetecken. Även här 

kan möjliga förklaringar ha hittats om jag intervjuat fler elever. 

Med tyngdpunkt i den här studien håller jag med Neuman (2013) om att antalet elever med 

matematiksvårigheter troligen skulle kunna reduceras genom att eleverna får undervisning 

om talens del-helhetsrelationer, innan de går vidare med undervisning i addition och subtr-

aktion. Talens del-helhetsrelationer behöver även vara automatiserade innan eleverna börjar 

räkna med addition och subtraktion i matematikböcker, där det indirekt är ett korrekt svar 

som är målet. Då det i första kapitlet i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fri-

tidshemmet (Skolverket, 2011) står att alla elevers lärande och kunskapsutveckling ska stimu-

leras och gynnas av undervisningen, för att på olika sätt nå kunskapsmålen. Dessutom ut-

trycker kursplanen i matematik att elever ska lära sig, och det är ett kunskapskrav, att dela 

upp naturliga tal, lära sig centrala metoder för beräkning av naturliga tal samt få förståelse 

för sambandet mellan addition och subtraktion (Skolverket, 2011). För att uppnå skolverkets 

kunskapskrav för matematik behöver elever få generöst med undervisning i aritmetikens 

grunder. Elever behöver bygga en stadig förståelse för talens del-helhetsrelationer för att 

senare kunna automatisera talfakta och använda de här kunskaperna i ett vidare perspektiv i 

matematiklärandet (Canobi, Reeve & Pattison, 1998; Easly, 1983; Fischer, 1990; Henry & 

Brown, 2008; Treacy & Willis, 2003; Zhou & Peverly, 2005). 

Sambandet mellan användandet av automatiserade del-helhetsrelationer och lösandet av 

öppna utsagor är tydligt utifrån det material som finns tillgängligt i resultatet. Det var smidi-

gare för eleverna att lösa öppna utsagor ju fler del-hel-hetsrelationer som var automatiserade. 

Det var även lättare för elever att lösa öppna subtraktionsutsagor där helheten saknades när 

del-helhetsrelationerna var automatiserade. Min slutsats är att det inte bevisar att förståelse 

för del-helhetsrelationer är ett uteslutande måste för att kunna lösa öppna utsagor, men det 

visar att det underlättar för eleverna. 

  



 

Den här studien är ett tio veckors examensarbete inom lärarutbildningen. Det är således 

ingen uttömmande forskning och anspråk görs inte på ett fullständigt kritiskt förhållnings-

sätt. Jag som undersökare har alltid med mig egna föreställningar som oundvikligen kan 

färga de resultat som framkommer.  Däremot har jag beskrivit elevernas sätt att komma 

fram till ett svar så noggrant som möjligt för att förhålla mig så distanserad från mina egna 

värderingar som möjligt. 

Vad har den här studien bidragit till? 

Den här studien visar på några av alla de sätt som elever använder för att lösa öppna utsagor 

i både addition och subtraktion. Studien visar även på vilka aspekter som kan vara kritiska 

och som kan behöva fokuseras i undervisningen även för en annan elevgrupp. Den visar hur 

stor skillnaden kan vara mellan elever i samma åldersspann när det gäller utveckling av talens 

del-helhetsrelationer. Studien visar även vikten av att ha utvecklat och automatiserat talens 

del-helhetsrelationer när det gäller lösandet av öppna subtraktionsutsagor, vare sig de är 

muntliga eller skriftliga. Studien bekräftar till viss del Neuman (2013) att förståelse för de 25 

bastalskombinationerna lägger en stadig grund för fortsatt matematiskt utveckling, och på så 

sätt minskar risken för att utveckla matematiksvårigheter. Eftersom elevernas lösningssätt 

visar skillnader i urskiljandet av tals del-helhetsrelationer samt skillnader i smidighet att lösa 

öppna utsagor, behöver det här fokuseras i undervisningen. 

Förslag till vidare forskning 

Det vore intressant att genomföra en jämförande studie mellan elever som uteslutande an-

vänder del-helhetsrelationer och elever som exempelvis använder räkna uppåt och nedåt 

som sätt att lösa öppna utsagor. Genom en jämförande studie kan evidens framkomma för 

att underlätta förändringar i den tidiga aritmetikundervisningen.  

 

Genom att genomföra ett svenskt longitudinellt lärandeexperiment, där eleverna får tidig 

undervisning i fingertalen och de 25 bastalskombinationerna innan eleverna möter addition 

och subtraktion i matematikböcker, kan undervisningsexperimentet Neuman (1993) gjorde 

under 1980-talet få genomslagskraft i de svenska skolorna.  

 

En jämförande studie mellan pojkar och flickor, vore intressant, för att utreda om det finns 

aritmetikutvecklingsskillnader mellan könen i årskurs F-3, med tanke på det genusfokus som 

förekommer i många andra sammanhang i svenska skolan.  
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Bilaga 1, Muntlig diagnos 

1. Lägg upp 10 pluttar (5 och 5, som tärningsprickar)  

fråga ” hur många är det?” kontrollera om eleven behöver räkna eller om eleven ser 

att det är 10. 

Be eleven ta bort 6 st, kontrollera om eleven räknar dem en och en eller om eleven 

på ett samlat sätt kan plocka bort rätt antal. 

Fråga ”hur många är kvar? Kontrollera om eleven kan se antalet 4 som är kvar eller 

om eleven behöver räkna sig fram. 

2. Lägg upp 9 pluttar (5 och 4 som tärningsprickar)  

fråga ” hur många är det?” kontrollera om eleven behöver räkna eller om eleven ser 

att det är 9. 

Be eleven ta bort 2 st, kontrollera om eleven räknar dem en och en eller om eleven 

på ett samlat sätt kan plocka bort rätt antal. 

Fråga ”hur många är kvar? Kontrollera om eleven kan se antalet 7 som är kvar eller 

om eleven behöver räkna sig fram.  

3. Lägg upp 8/9 kulor på rad. Fråga ”Hur många är det?” (eleven får räkna dem)Dra 

ihop dem synligt och sprid ut dem igen. Fråga ”Hur många kulor är det?” kontrollera 

om eleven kan förstå att antalet inte har ändrats eller om eleven behöver räkna igen. 

 

4. Låt eleven dela upp talet 7 i två högar och se om eleven kan få fram alla tänkbara 

kombinationer. Förstår eleven att det inte behöver vara lika många på båda sidor? 

Hur många kombinationer kan eleven hitta genom att dela upp tal? Kan eleven se att 

de talen som är i de båda högarna blir en helhet igen om man lägger ihop dem igen.  

Bilagor 



Bilaga 2, Skriftlig diagnos 

 

Namn:________________________________ 

Du har 9 kulor, på vilka sätt kan du dela upp dem? Rita eller skriv med siffror på lådorna. 
(Genomgång på första delningen) 

Mattespråk        Kulor 

  
9=4+5 
4+5=9 

 

 
 
 

 

 
 
 

    
 

 
 
 

 

  
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

    
 

 
 
 

 

 

 

 

Du har 7 kulor. 4 kulor ligger i den vänstra lådan hur många ligger det i den högra? Rita eller 
skriv med siffror i den tomma lådan. 

 

 

 

4  



 

Fortsättning bilaga 2 

Fyll i det som saknas: 

 

6 - 3 =__    5 + 3 =__  5 – 2 = __

                   

 

8 + 2 = __ __= 5 + 2  __+ 2 = 7

   

 

__ - 6 = 4 __ + 5 = 7      __= 2 + 8

   

 

4 + __ = 9  7 - __ = 5                3 + __ = 9 

 

__ - 4 = 3 8 - __ = 2  __= 7 – 3 

  



Bilaga 3, Skriftligt arbetsblad 

 

 

 

 ___=1+8  ___-7=2  ___-3=6  

 

 ___=4+4  9+___=9  9=3+___ 

   

 2+___=9  7-___=4  9=___-0 

 

 ___=5+4  ___+1=9  6=2+___ 

 

 

 

 

Namn:______________________________________ 

  



Bilaga 4, intervjuuppgifter 

Jag ber varje elev att lösa uppgifterna men att de samtidigt förklarar hur de tänker när de 

kommer fram till sin lösning.  Jag ber eleverna ”tänka högt” eftersom jag vill veta hur de 

tänker (vilket de redan vet sen VFU´n). Uppgifterna kommer visas varje ruta enskilt i den 

ordning som står för att börja lite lätt och eventuellt ser eleven sambandet inom rutan (1-3) 

vilket kan visa mig del-helhetstänk. Ruta 4-8 är mer randomiserade i uppgifterna.  

1   2   3 

 

 

 

 

 

 

4   5   6 

      

 

                   

 

   

 

 

 7   8 

 

 

 

 

 
9-__ = 2 

7+__ = 9 

__-2 = 7 

 
8 = __-2 

__-2 = 8 

2+__ = 10 

 
6 - __ = 3 

3 +__ = 6 

__ - 3 = 3 

 
 

 
6 - 3 = __ 

5 + 3 = __ 

__- 2 = 3 

 
8 + 2 = __ 

__= 5 + 2 

__+ 2 = 7 

 

__ - 6 = 4 

__ + 5 = 7 

__= 2 + 8 

 

 

4 + __ = 9 

7 - __ = 5 

3 + __ = 9 

 

 

__ - 4 = 3 

8 - __ = 2 

__= 7 – 3 

 



Bilaga 5, Följdfrågor 

 

Berätta för mig… 

Visa hur du tänker… 

Hur kom du fram till det? 

Hur menar du då? 

Jag förstår inte, kan du förklara? 

Varför passar det inte lika bra med … istället? 

Finns det likheter mellan uppgifterna? 

Finns det skillnader mellan uppgifterna? 

Om du skulle lära en kompis hur man kan tänka när man ska lösa sådana här uppgifter hur 

skulle du förklara då? 

  



Bilaga 6, Samtyckesbrev 

Till elever och vårdnadshavare i klass 1-2, X skola 

Jag är lärarstudent på Högskolan för lärande och kommunikation på Jönköping University och ska 

efter min praktik hos er göra mitt andra examensarbete. Det första examensarbetet handlade om att 

ta reda på vad forskning säger om yngre elevers förståelse för talens innehåll. Därför kommer mitt 

andra examensarbete handla om hur elever gör när de ska lösa uppgifter där det en del saknas. 

För att jag ska kunna genomföra min studie kommer jag behöva intervjua några av eleverna och för 

att kunna analysera hur eleverna gör på bästa sätt, behöver jag filma de elever som blir intervjuade. 

För att jag ska få filma era barn behöver jag ert godkännande. Det kommer endast vara jag och even-

tuellt min handledare på Högskolan för lärande och kommunikation som kommer att ta del av fil-

merna. Det är enbart information om vad eleverna gör och hur de tänker som kommer att finnas 

med i mitt examensarbete. Undersökningen kommer att vara helt konfidentiell, inga elevers namn 

eller skola kommer att kunna spåras i mitt examensarbete.  

Deltagandet är helt frivilligt, men jag ber er vänligast om ert deltagande. 

Resultatet kommer jag att delge klasslärare och om intresse finns även vårdnadshavare. 

Vid frågor får ni gärna kontakta mig, jag finns på skolan v.4-11.  

Med vänliga hälsningar, 

Cecilia Rydberg 

Avskiljes före återlämnande_ 

__________________________________________________________ 

Godkännande 

Elevens namn: ___________________________________________ 

O Ja, jag vill delta 

O Nej, jag vill inte delta 

 

O Ja, jag tillåter videoinspelning av mitt barn. 

O Nej, jag tillåter INTE videoinspelning av mitt barn. 

Målsmans underskrift: _______________________________________ 

Återlämnas senast den 5 februari. 


