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Sammanfattning  
De senaste PISA-undersökningarna visar på en nedåtgående trend hos svenska elever inom matematik, läsförståelse och 
naturvetenskap. Syftet med litteraturstudien är att undersöka lärarens undervisning beträffande addition och subtraktion under 
de första skolåren. Detta ämne är viktigt att lyfta eftersom läroplanen betonar att undervisningen ska gynna elevens fortsatta 
lärande och kunskapsutveckling (Skolverket, 2011). Datainsamlingen skedde genom artikelsökning i databaserna ERIC och 
Unisearch. Resultatet visar på viken av användning av variation i undervisningsformer. Klassrumsdiskussion, vägledande frågor och 
arbete med laborativt material framhävs som positiva aspekter för elevens utveckling inom matematiken under de första 
skolåren. Resultatet visar även på en skillnad i lärarens undervisning i olika länder. I litteraturstudiens diskussion framhävs 
forskarnas delade meningar om vilka arbetsformer och undervisningsverktyg som medför en positiv effekt för elevernas 
matematiska utveckling.   
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1. Inledning  

Vi är två studenter som läser till grundskolelärare med inriktning mot förskoleklass till årskurs 3 

vid Linköpings Universitet (Bilaga1). Ungefär samtidigt som vi startade vår utbildning 2013 

presenterade OECD den internationella PISA-undersökningen, som jämför prestationer i 

matematik, läsförståelse och naturvetenskap hos femtonåringar i ett flertal OECD-länder. 

Resultatet visade på en nedåtgående trend för svenska elever (Skolverket, 2014). 

Undersökningen skapade uppståndelse och många diskussioner. En ny delrapport från den 

senaste PISA-undersökningen visar att lågpresterande elever inom matematik, läsförståelse och 

naturvetenskap ökat mest i Sverige. Delrapporten visar även att vi ligger sämre till än våra 

grannländer (Stridsman, 2016).  

Mot bakgrund av svenska elevers kunskapsutveckling i matematik är det särskilt viktigt för oss 

som blivande lärare att fördjupa oss i forskning om lärares undervisning i de första skolåren. Inte 

minst gäller detta inom området taluppfattning med inriktning på addition och subtraktion 

eftersom det är ett grundläggande område inom matematiken. Våra erfarenheter från 

verksamhetsförlagd utbildning och lärarvikariat har givit oss en inblick i hur lärare undervisar i 

matematik i svensk grundskola. Läroplanen tar upp att ”Undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper” (Skolverket, 2011;8). Genom att fördjupa oss i internationella studier om hur lärare 

undervisar hoppas vi kunna utveckla vår kunskap om hur matematikundervisning kan 

genomföras så att den på bästa sätt kan stödja en positiv utveckling av elevernas taluppfattning.   

Med detta i åtanke ansåg vi att det skulle vara intressant att ta del av forskning som handlar om 

hur lärare undervisar inom matematik och granska vad forskningen har kommit fram till. Att ta 

del av hur lärare undervisar inom matematik medför att vi får ett bredare register av arbetsformer 

inom matematikundervisningen vilket är av betydelse för vår framtida yrkesverksamhet.  
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2. Syfte 

Syftet med konsumtionsarbetet är, att med hjälp av analys och granskning av flertalet empiriska 

forskningsstudier, få en fördjupad kunskap kring hur lärare undervisar inom addition och 

subtraktion under de första skolåren. Syftet är även att utvidga förståelsen för hur olika 

undervisningsformer och undervisningsverktyg påverkar elevers utveckling inom addition och 

subtraktion under de första skolåren.  

2.1 Frågeställningar  

Frågeställningarna i litteraturstudien består av en huvudfråga och en följdfråga. 

o Vilka undervisningsformer och undervisningsverktyg använder lärare inom addition och 

subtraktion under de första skolåren? 

o Vad gör lärare i sin undervisning som särskilt kan stödja en positiv utveckling för 

elever inom addition och subtraktion? 
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt förklarar vi några begrepp som är centrala för detta konsumtionsarbete. Vi börjar 

med en beskrivning av det teoretiska perspektiv som förekommer i arbetet för att sedan beskriva 

olika arbetsformer och verktyg som påträffas i undervisningen. Avsnittet avslutas med en 

beskrivning av taluppfattning med inriktning på additions- och subtraktionsstrategier.  

3.1 Teoretiskt perspektiv  

Konsumtionsarbetet utgår från den sociokulturella teorin som utvecklades av Lev Vygotskij 

(1896 – 1934). Centralt i teorin är följande tre grundtankar, det individuella tänkandets sociala 

ursprung, kulturella redskap och kognitiv utveckling samt språkets roll. Det individuella 

tänkandets sociala ursprung visar på hur människor samspelar och förhandlar för att skapa 

förståelse och för att lösa ett problem. Kulturella redskap och kognitiv utveckling kan hjälpa 

människor att kommunicera, tänka, lösa problem samt skapa kunskap. Kulturella redskap kan 

vara både fysiska (till exempel linjal och kulram) och psykiska redskap (till exempel tecken, 

symboler och siffror). Den sista grundtanken visar på att språket har en central roll då människan 

genom språket kan uttrycka sina idéer, ställa frågor etc. (Woolfolk & Karlberg, 2015). 

En annan central tanke inom den sociokulturella teorin är Zone of Praximal Development (ZPD). 

ZPD handlar om avståndet mellan den faktiska utvecklingsnivån, där eleven befinner sig 

kunskapsmässigt utan att behöva hjälp och den potentiella utvecklingsnivån som är den 

kunskapsnivå eleven kan uppnå med hjälp av vägledning av läraren eller samarbete med en mer 

kunnig elev (Vygotskij, 1978).  

3.2 Undervisning 

I följande stycke beskriver vi kort undervisningen utifrån de olika arbetsformerna 

helklassundervisning, grupparbete och enskilt arbete. Vidare beskriver vi användningen av de 

undervisningsverktyg som förekommer i vårt konsumtionsarbete, nämligen laborativt material, 

läroböcker och språk.  

3.2.1 Arbetsformer 

Inom undervisningen i matematik förekommer arbetsformerna helklassundervisning, 

grupparbete och individuellt arbete. Vid helklassundervisning är det vanligt att läraren framför 

informationen till eleverna (Granström, 2007). Detta är idag en traditionell undervisningsform 
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där läraren föreläser, demonstrerar samt förhör klassen kollektivt (”Katederundervisning” u.å.). 

Granström (2007) skriver vidare att helklassundervisning idag används i mindre utsträckning och 

även innehållet vid dess tillfällen har ändrats. Vid helklassundervisning förr var det lärarens 

berättelser, genomgångar och förhör som var dominerande. Idag har detta innehåll allt mer bytts 

ut och tiden vid helklassundervisning ägnas mer åt administration, information och instruktioner 

till eleverna. Grupparbete är en arbetsform där det är elevernas eget sökande efter kunskap som 

står i fokus. (Granström, 2007). Samtliga delar av arbetet, från planering till redovisning av 

uppgiften, genomförs i grupp (”Grupparbete” u.å.). Vid enskilt arbete är lärarens roll att tilldela 

eleverna uppgifter som de ska genomföra på egen hand (Granström, 2007).  

Hur undervisningen bedrivs i klassrummet kan beskrivas utifrån vad läraren gör vid 

undervisningstillfället eller vad eleven gör vid inlärningstillfället (Granström, 2007). Ernest 

(1991) beskriver olika undervisningsideologier där lärare och elev har olika roller och uppgifter. 

En av dessa ideologier som är mer lärarstyrd benämner Ernest som ”Industrial Trainer”. Denna 

ideologi innebär att läraren har en auktoritär roll, lektionerna är faktabaserade, eleverna arbetar 

mycket hårt och individuellt samt att undervisningen sker med papper och penna. En ideologi 

som är mer elevcentrerad är ”The Public Educator”. Enligt denna ideologi är lärarens roll att 

finnas som stöd och erbjuda eleverna hjälp. Klassrumsdiskussioner sker både mellan lärare och 

elever och mellan eleverna. Eleverna arbetar mer i grupper för att lösa problem.  

3.2.2 Undervisningsverktyg  

Inom matematikundervisningen finns det ett flertal undervisningsverktyg, till exempel 

läroböcker, laborativt material samt språk. Läroböcker är ett läromedel som fungerar som en 

resurs för eleverna i sitt lärande och i undervisningen (Selander, u.å.). Det är viktigt att läraren 

inte enbart förklarar en räkneoperation utan även konkretiserar räkneoperationen med hjälp av 

olika laborativa material (Löwing, 2008). Olika former av laborativt material, som till exempel 

kuber, är ett bra hjälpverktyg för eleverna vid konkretisering av matematiken (Björklund & 

Grevholm, 2014). Det kan vara bra att använda laborativt material som elever känner till och 

som eleverna använder i vardagen. Om läraren inte använder laborativt material som är ur 

elevernas vardag är det viktigt att eleverna får en genomgång innan de ska använda materialet 

(Löwing, 2008). Språket är det huvudsakliga verktyget som människor använder för att 
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kommunicera med varandra (Ellegård, u.å.). Språket och laborativa material beskrivs i tidigare 

stycke om det teoretiska perspektivet.   

3.3 Läroplanen 

Lärare inom ämnet matematik har ett flertal uppgifter. Exempel på dessa är att utveckla 

elevernas kunskaper om matematik och ämnets användning i vardagen samt utveckla elevernas 

kunskaper om grundläggande begrepp och metoder. Kunskaper inom matematik är en 

förutsättning för att kunna fatta välgrundade beslut i vardagslivet (Skolverket, 2011).       

När det gäller det centrala innehållet är det området taluppfattning och tals användning i årskurs 

1-3 som berörs i konsumtionsarbetet. De delmoment konsumtionsarbetet främst kommer att 

beröra är ”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. 

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning” (Skolverket, 2011;63). 

3.4 Taluppfattning 

Undervisningen om räknesätten addition och subtraktion är central i denna uppsats och de tillhör 

området taluppfattning i matematik. Taluppfattning innefattar att eleven behärskar talen och dess 

egenskaper samt utför räkneoperationer med flyt. Detta innebär att eleven har en känsla för hur 

talen är uppbyggda och att eleven kan utföra räkneoperationen utan att tänka efter (Löwing, 

2008). Björklund och Grevholm (2014) beskriver att taluppfattning innebär att eleverna har en 

förståelse om tals betydelse, tals relationer och storlek samt hur eleverna tolkar och använder 

talen. Taluppfattning utvecklas redan innan eleverna börjar skolan och förmågan fortsätter sedan 

att utvecklas under hela skoltiden.  

3.4.1 Additions- och subtraktionsstrategier  

De vanligaste additionsstrategierna som yngre elever använder är räkna från början (räkna alla), 

räkna från första term och räkna från största term. När eleven räknar från början vid till 

exempel 5+4, räknar eleven först upp till 5 och räknar vidare fyra steg upp till 9. Vid räkna från 

första term utgår eleven från första termen i räkneoperationer och räknar sedan antalet steg i 

nästa term. Räkna från största term handlar om att eleven utgår från den största termen oavsett 

var den står i räkneoperationen. Inom subtraktion är ta bort, komplettera (lägga till) och jämföra 

vanliga räknestrategier. Ta bort innebär att eleven tar bort den ena termen från den andra och 

räknar ut differensen. Vid användning av räknestrategin komplettera utgår eleven från den 

minsta termen och räknar hur många steg det är till den större termen i räkneoperationen. Antalet 
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steg är operationens differens. Beräkning med räknestrategin jämföra innebär att eleven bildar 

par av de två mängderna för att se hur många som hamnar utanför. Räknestrategierna måste 

observeras, bytas ut och förbättras så att eleverna inte hamnar i en återvändsgränd utan istället 

kan komma vidare i sin matematiska kunskapsutveckling. Det är viktigt att eleverna utvecklar 

räknestrategier som är användbara även på lång sikt (Löwing, 2008).  

En räknestrategi som är mycket användbar inom både addition och subtraktion och som även tas 

upp i litteraturen är gå via 10. När eleverna behärskar tiokamraterna (två termer som har 

summan tio) samt addition och subtraktion med tio, tillämpas kunskapen för addition och 

subtraktion med tal över tio. Inom addition kan det se ut på följande vis 8+5=8+2+3=10+3=13 

och inom subtraktion 15-6=15-5-1=10-1=9 (McIntosh, 2008). 
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4. Metod 

I följande avsnitt presenterar vi hur artikelsökningen genomfördes, vilka databaser och sökord 

som använts, urvalsprocessen samt en tabell över utvalda artiklar.  

4.1 Litteratursökning  

Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) är arbetets frågeställning avgörande för de kriterier som 

föreligger i sökningen. Efter att en avvägning har gjorts av vilka kriterier som ska användas vid 

litteratursökningen är nästkommande steg att besluta om vilken databas samt vilka sökord som 

ska användas. 

Innan vi påbörjade processen med att söka artiklar och litteratur valde vi att fundera kring 

arbetets frågeställningar. Utgångspunkten i vår artikelsökning har varit hur lärare undervisar med 

hänsyn till arbetsformer och undervisningsverktyg. Hartman (2003) beskriver att det finns ett 

krav på validitet, vilket innebär att de empiriska studierna ska vara av betydelse för 

frågeställningarna. Utifrån vår frågeställning bestämde vi sedan lämpliga sökord och vilka 

eventuella databaser och sökvägar vi skulle använda oss av. Processen att söka artiklar 

påbörjades och sökord som till exempel primary school, teaching methods och mathematics 

användes.  

De databaser vi främst använt oss av är ERIC (Educational resources information center) och 

UniSearch. ERIC är en bred internationell databas som innehåller forskning om pedagogik och 

psykologi (Eriksson Barajas et al., 2013). UniSearch är Linköping Universitets databas som vi 

når via hemsidan på universitetets bibliotek. Processen att söka artiklar ägde rum både innan och 

efter en workshop om artikelsökning på Linköpings Universitets bibliotek. Följden av detta är att 

sökningarna sett lite annorlunda ut samt resulterat i olika antal sökträffar. Innan workshopen 

skevs sökord i en följd i samma sökfält utan olika tecken till exempel plus, citattecken eller 

asterisk. Efter workshopen valde vi att i större utsträckning använda olika tecken som 

exempelvis citattecken för att påverka resultatet av sökningen. Citattecken medför att sökningen 

avgränsas eftersom sökorden som står innanför citattecknen ska förekomma i närheten av 

varandra i artikeln. Efter workshopen använde vi oss även av avancerad sökning, där sökorden 

skevs i olika sökfält och ordet ”AND” förekom mellan sökorden. De nya 

sökordskombinationerna samt användning av olika tecken medförde att vi fick ett bättre utfall. 
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Vid samtliga söktillfällen av artiklar användes samma sökkriterier, dessa presenteras i nästa 

stycke.   

Utöver databassökningen skedde även en manuell sökning av artiklar. Enligt Eriksson Barajas et 

al. (2013) kan en manuell sökning genomföras på olika sätt, till exempel genom att studera 

referenslistan i artiklar som rör det aktuella problemområdet. Till den manuella sökningen 

använde vi både referenslistorna i artiklar vi sorterat bort samt artiklar vi valt ut till vårt resultat. 

De artiklar vi sorterat bort saknade någon form av empirisk studie men uppfyllde de övriga 

sökkriterierna. Innehållet i dessa artiklar var relevanta för våra frågeställningar. Den manuella 

artikelsökningen gav en artikel till vårt resultat.   

4.2 Avgränsning och urval 

Eriksson Barajas et al. (2013) betonar att sökning i databaser handlar om att kunna formulera rätt 

frågor, göra en avvägning hur gamla artiklar som ska användas, vilket språk artiklarna ska vara 

skrivna på samt vilken typ av studier som är relevanta och intressanta för arbetet. Vid 

artikelsökningen användes flertalet sökkriterier som avgränsning. Kriterierna var att artiklarnas  

publiceringsår skulle vara mellan 1990 och 2016, artiklarna skulle vara ”peer reviewed” det vill 

säga vetenskapligt granskade, artiklarna skulle vara publicerade i en akademisk tidskrift samt i så 

stor utsträckning som möjligt innehålla någon form av empirisk undersökning.  

Vår urvalsprocess genomfördes i tre steg, vilka motsvaras av de sista två stegen i 

urvalsprocessen som Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver. Det första steget skedde genom att 

vi läste rubriken för att avgöra artikelns relevans utifrån denna. Vid relevant rubrik läste vi 

artiklarnas abstrakt som steg nummer två för att se vad artikeln innehöll. Redan här kunde vi 

bedöma vilka artiklar som inte innehöll våra kriterier. Dessa två steg resulterade i att vi skrev ut 

ett 40- tal artiklar för att läsa. Sista steget skedde efter att vi läst artiklarna, vi kunde då sortera ut 

lämpliga artiklar till vårt konsumtionsarbete. De artiklar som föll bort saknade exempelvis någon 

empirisk undersökning eller handlade om äldre elever. Som vi nämnde i stycket om 

litteratursökning har vi utgått från hur lärare undervisar med hänsyn till arbetsformer och 

undervisningsverktyg i vår artikelsökning. Detta kan ha medfört att vi har missat flertalet 

experimentella interventionsstudier om olika sätt att undervisa i vår artikelsökning. Sökningen av 

artiklar resulterade i att vi till slut fick ihop elva relevanta artiklar. Efter att ha läst de utvalda 

artiklarna utvecklades följdfrågan till vår huvudfrågeställning. 
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4.3 Tabell över utvalda artiklar  

Tabell 1. Här presenteras de artiklar som vi har valt att fördjupa oss i. De är ordnade med den 

äldsta artikeln först.  

Artikeln Författare Land Årtal Sökord Databas Metod 

Links between 

teaching and 

learning place 

value with 

understandning 

in first grade 

Hiebert J. & 

Wearne D. 
USA 1992 Mathematics 

education AND 

subtraction 

strategies AND 

first grade 

ERIC Klassrums- 

observationer, 

intervjuer och 

elevtest 

Asking 

questions in 

first-grade 

mathematics 

classes: 

Potential 

influences on 

mathematical 

thought 

Perry M. et al. USA 1993 Manuell 

sökning i 

artikeln: What is 

effective 

mathematics 

teaching? A 

study of 

teachers from 

Australia, 

Mainland 

China, 

Hongkong SRA 

och USA. 

Unisearch Klassrums-

observationer, 

inspelningar 

och fält- 

anteckningar 

Paths to 

Learning Ten-

Structured 

Understandning 

of Teen Sums: 

Addition 

Solution 

Methods of 

Japanese Grade 

1 Students 

Murata A. Japan 2004 Teaching and 

learning AND 

addition AND 

first grade 

ERIC Elevintervjuer, 

klassrums- 

observationer, 

fält- 

anteckningar 

och 

lärarmaterial 

Teaching 

addition and 

subtraction to 

first graders: a 

Chinese 

perspective 

Zhou Z. & 

Peverly S. T. 

USA 2005 Teaching 

addition and 

subtraction 

AND first grade 

ERIC Metaanalys 

Development of 

Teaching 

Models for 

Ghazali M. et al. Malaysia 2010 Teaching 

number sense 

ERIC Klassrums- 

observationer, 
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Effective 

Teaching of 

Number Sense 

in the 

Malaysian 

Primary 

Schools 

och video-

inspelningar 

Developing a 

Model to 

Support 

Students in 

Solving 

Subtrction 

Murdiyani N. et 

al. 

Indonesien 2013 Teaching 

methods 

subtraction 

primary school 

ERIC För- och 

eftertest, 

video- 

inspelningar, 

fält- 

anteckningar 

och elevalster 

Elementary 

school teachers 

adapt their 

instructional 

support 

according to 

students’ 

academic skills: 

A variable and 

person-oriented 

approach 

Kiuru N. et al. Finland 2015 Teaching 

mathematics in 

elementary 

schools AND 

arithmetic AND 

(”first grade” 

OR ”second 

grade”) 

Unisearch Elevtest inom 

grund- 

läggande 

addition och 

subtraktion och 

digital 

lärarenkät 

Comparing 

performance: a 

cross-national 

investigation 

into the 

teaching of 

mathematics in 

primary 

classrooms in 

England and 

China 

Miao Z. et al. England & 

Kina 

2015 Teaching 

methods 

addition primary 

school 

ERIC Klassrums- 

observationer 

och 

standardiserade 

matematiska 

elevtest 

Which 

instructional 

practicies most 

help first grade-

grade students 

with and 

without 

mathematics 

difficulties? 

Morgan P. L. et 

al. 

USA 2015 Teaching 

mathematics in 

elementary 

schools AND 

arithmetic AND 

(”first grade” 

OR ”second 

grade”) 

Unisearch Enkät och 

elevtester 
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Ten- Structure 

as Strategy of 

Addition 1-20 

by Involving 

Spatial 

Structuring 

Ability for First 

Grade Students 

Salmah U. et al. Indonesien 2015 Teaching 

methods 

addition primary 

school 

ERIC Elev- och 

lärarintervjuer, 

klassrums- 

observationer, 

fält- 

anteckningar 

och video- 

inspelningar 

Child-centred 

versus teacher-

directed 

teaching 

practices 

associations 

with the 

development of 

academic skills 

in the first 

grade at school 

Lerkkanen M. et 

al. 

Finland 2016 Teaching 

mathematics in 

elementary 

schools AND 

arithmetic AND 

(”first grade” 

OR ”second 

grade”) 

Unisearch Klassrums- 

observationer 

och elevtest 

inom 

grundläggande 

aritmetik 

 

4.4 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen argumenterar och redovisar vi ett urval av artikel som inte helt uppfyller 

våra sökkriterier och några urval av artiklar som innehåller olika stora undersökningsgrupper.  

En av de artiklar som valts ut (Zhou & Peverly, 2005) innehåller inte någon empirisk studie utan 

är istället en metaanalys som bygger på resultatet från flera studier tillsammans (Eriksson 

Barajas et al., 2013). Eriksson Barajas et al. (2013) skriver vidare att metaanalysers resultat 

väger tungt eftersom de bygger på flertalet vetenskapliga studier. Artikeln av Zhou och Peverly 

visar tydligt hur lärare i Kina arbetar med övergången mellan den konkreta matematiken till den 

abstrakta matematiken. Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare undervisar 

inom addition och subtraktion är detta innehåll relevant för vår uppsats.  

Miao et al. (2015) har i sin empiriska undersökning där de jämför matematikundervisningen i 

England och Kina observerat endast 19 lärares undervisning. Författarna är själva kritiska till det 

låga antalet lärare som observerades i studien. Vi valde att ändå ta med artikeln på grund av att 

den på ett tydligt sätt visar hur lärarna i de olika länderna undervisar och därmed innefattar ett 

relevant innehåll för vårt syfte samt våra frågeställningar.   
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I Hiebert och Wearnes (1992) artikel gör de en undersökning mellan två grupper av elever med 

stor skillnad i antal. Vi valde att ta med artikeln eftersom vi ändå uppfattade att det var intressant 

att se skillnaden mellan läroboksbunden undervisning och alternativ undervisning samt hur de 

olika arbetsformerna påverkar elevernas kunskapsutveckling inom matematik.  
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenterar vi vad forskningsstudierna kom fram till angående hur lärare 

undervisar i matematik inom områdena addition och subtraktion. Resultatet presenterar även om 

undervisningen inneburit en positiv utveckling för eleverna inom addition och subtraktion. 

Resultatet är indelat utifrån de arbetsformer och undervisningsverktyg som vi har kunnat 

identifiera.  

5.1 Arbetsformer och dess påverkan på elevers utveckling inom matematik   

Miao et al. (2015) genomförde en jämförande studie mellan lärares arbetsformer i England och 

Kina och hur dessa påverkar elevernas prestationer inom matematik. I studien deltog 19 lärare, 

tio från England och nio från Kina samt deras elever. Forskarna har i artikeln gjort en 

sammanställning av sex olika undervisningsfaktorer i klassrummet. Dessa undervisningsfaktorer 

är helklassinteraktion, föreläsning, individuellt- eller grupparbete, tillrättavisning av eleverna, 

interaktion med delar av klassen samt hålla eleverna fokuserade på uppgiften. 

Sammanställningen åskådliggör en markant skillnad mellan arbetsformerna i de båda länderna. 

De engelska lärarna fördelade halva lektionstiden under matematiklektionerna åt individuellt 

arbete för eleverna. En viss lektionstid fördelades till att föreläsa, tillrättavisa eleverna och 

interaktion med delar av klassen. I jämförelse med de engelska lärarna spenderade de kinesiska 

lärarna ingen tid på dessa tre aktiviteter. De kinesiska lärarna använde istället cirka tre 

fjärdedelar av lektionstiden i matematik till interaktion i helklass. Till skillnad från de engelska 

lärarna spenderade de kinesiska lärarna mindre lektionstid på individuellt- eller grupparbete. 

Efter att ha genomfört klassrumsobservationer och tagit del av elevtesterna var forskarnas 

slutsats om vad som fungerar i de matematiska klassrummen i de båda länderna, att 

helklassinteraktion med en tvåvägskommunikation var effektivt för elevernas matematiska 

prestationer. Forskarna skriver vidare att en variation i undervisningsformer är viktigt för ett 

fungerande klassrum.  

Andra forskare som delar Miaos et al. (2015) uppfattning om klassrumsdiskussioner är 

Murdiyani et al. (2013). Deras resultat framhäver vikten av klassrumsdiskussioner där läraren 

ställer frågor och vägleder eleverna till att använda flera räknestrategier inom subtraktion. I deras 

empiriska studie som utfördes i Indonesien deltog 31 elever samt deras lärare i årskurs 1. Studien 



 

14 

 

genomfördes med syftet att bidra till utvecklandet av ett verktyg vid beräkning av tvåsiffriga 

subtraktionsoperationer. 

En forskare i Japan (Murata, 2004) genomförde en empirisk studie med syftet att utreda elevers 

förståelse av mängd genom att undersöka elevernas problemlösningsmetoder inom området 

addition. I studien deltog en klass från årskurs 1 och deras lärare. När den empiriska studien 

genomfördes arbetade klassen med räknestrategin gå via tio. Resultatet i studien påvisar att 

somliga svårigheter förekom hos elever när en räkneoperation, till exempel 8+3, omvandlas och 

det mindre talet hamnar först. Svårigheterna medförde att somliga elever gick tillbaka till att 

använda räknestrategin räkna alla istället för att fortsätta tillämpa strategin gå via tio. För att 

stötta eleverna att se samband och skillnader mellan räkneoperationerna, till exempel 8+3 och 

3+8, tillämpades klassrumsdiskussioner där läraren ställde frågor till eleverna. Dessa 

diskussioner ledde till att de flesta eleverna återgick till att använda strategin gå via tio.   

I Lerkkanens et al. (2016) resultat framgår det att en hög nivå av elevcentrerad undervisning 

ledde till en positiv utveckling av elevers förmågor inom matematik oavsett deras tidigare 

kunskaper. Lärarstyrd undervisning visade däremot ingen huvudsaklig effekt på elevernas 

matematikutveckling. Istället är det av större vikt att eleverna får välja metod själva eller ha 

samarbetsövningar för att få en ökande motivation inom matematik. Lärarstyrd undervisning var 

vanligare vid större klasser medan elevcentrerad undervisning var vanligare i de mindre 

klasserna. Vid elevcentrerad undervisning visade läraren förståelse för elevernas kunskap samt 

uppmuntrade och vägledde eleverna till förståelse av matematiska processer. Detta genom att 

integrera matematiska problem med elevernas vardagsliv och erfarenhet. I deras undersökning 

deltog drygt 1100 elever och 93 lärare från förskoleklass till årskurs 4 i Finland. Artikeln 

presenterar en del av en större empirisk undersökning och fokuserar på elevernas prestationer i 

årskurs 1. 

Några forskare som delvis kommit fram till samma slutsats som Lerkkanen et al. (2016) om att 

elevcentrerad undervisning är positivt för elevens matematiska utveckling är Morgan et al. 

(2015). Morgan et al. har genomfört en omfattande amerikansk studie med drygt 13 000 elever 

och mer än 3 500 lärare. Forskarna summerar i sitt resultat att elevcentrerade aktiviteter 

associerades med hög prestation hos elever utan svårigheter. Beträffande lärarstyrd undervisning 

har Morgan et al. däremot en annan uppfattning än Lerkkanen et al. Enligt Morgan et al. 
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associeras lärarstyrda aktiviteter med högre prestation hos elever både med och utan 

matematiska svårigheter.  

Kiuru et al. (2015) genomförde en studie i Finland med syftet att undersöka elevernas 

matematiska förmågor och det enskilda stödet eleverna får från läraren. I studien deltog drygt 

250 elever och drygt 100 lärare i årskurs 1 och 2. Resultatet visar att lågpresterande elever fick 

mer instruktioner och uppmärksamhet från läraren. Det stöd som dessa elever fick visade ingen 

positiv effekt på elevernas senare kunskapsutveckling. En av förklaringarna som forskarna ger 

till detta är att typen av instruktionsstöd har större betydelse än mängden instruktionsstöd eleven 

får av läraren. Denna studie är en av de första som visar att lärare inte bara anpassar sitt 

individstöd med hänsyn till individens förmåga i början av skoltiden, utan även justerar sitt 

individstöd under elevens utveckling. 

5.2 Undervisningsverktyg och dess påverkan på elevers utveckling inom matematik 

I följande stycke presenterar vi de undervisningsverktyg vi identifierat i artiklarna samt hur dessa 

påverkar elevers utveckling inom matematik. Dessa undervisningsverktyg är laborativt material, 

språket samt läroböcker som används i matematikundervisningen.  

5.2.1 Laborativt material 

Många av artiklarna visar på positiva resultat angående att arbeta med laborativt material i 

matematikundervisningen. Zhou och Peverly (2005) har genomfört en metaanalys med syftet att 

beskriva hur lärare i Kina och USA hjälper eleverna att gå från den konkreta matematiken till 

den mer abstrakta. Metastudiens sammanställning visar att de kinesiska lärarna arbetade mycket 

med räknesagor innan de matematiska symbolerna (+, - och =) introducerades. I metastudien 

framgår det även att de kinesiska lärarnas uppfattning var att laborativt material var ett bra 

verktyg för att eleverna skulle utveckla förståelse för grundtanken bakom addition och 

subtraktion. Ett sätt lärarna arbetade med laborativt material var att låta eleverna skapa muntliga 

räknesagor och därefter visa hur de hade tänkt med hjälp av det laborativa materialet. Med syftet 

att öka elevernas förståelse för addition arbetade lärarna mycket med den kommutativa 

räknelagen. Ett exempel på hur de arbetade med den kommutativa räknelagen var att med hjälp 

av kuber konstruera räknesagor utifrån givna räkneoperationer som till exempel 5+3 = 8 och 3+5 

= 8. Eleverna uppmanades att skriva ned räkneoperationerna de fått från konstruktionerna med 
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kuberna. Läraren ställde följdfrågor till eleverna angående räkneoperationernas likheter och 

skillnader.   

Murdiyani et al. (2013) skriver vidare i sitt resultat att vid de aktiviteter som ingick i studien 

introducerade läraren olika laborativa material, till exempel pärlband, tomma tallinjen och 

ingefäragodis. I artikelns slutsats framhåller forskarna att vid tvåsiffriga subtraktionsproblem 

insåg eleverna svårigheten att lösa problemen med deras tidigare strategier. De laborativa 

materialen ingefäragodis och pärlband var bra hjälpmedel vid dessa typer av problem. Forskarna 

framhåller vidare vikten av att lärare inte alltid använder denna form av hjälpverktyg, till 

exempel ingefäragodis eller pärlband, i sin undervisning. Avslutningsvis skriver forskarna att 

tomma tallinjen är ett bra hjälpverktyg för att uppmärksamma elever som fortfarande tenderar att 

använda enbart en strategi på möjligheten att använda sig av flera strategier. Studiens förtestet 

visade att somliga elever använde sig av fingerräkning, subtraktionsalgoritmer eller ritade fram 

svaret vid subtraktionsoperationer. Eftertestet visade att eleverna utvecklat sin förmåga att 

använda olika strategier, såsom ta bort och jämföra, vid subtraktionsoperationer med hjälp av 

tomma tallinjen. 

I en amerikansk empirisk studie (Hiebert & Wearne, 1992) gjorde forskarna en jämförelse 

mellan lärare med läroboksbunden undervisning och lärare med alternativ undervisning. Syftet 

med studien var att undersöka sambandet mellan undervisning, förståelse och elevernas 

prestation. I gruppen läroboksbunden undervisning deltog drygt 40 elever och två lärare och i  

gruppen alternativ undervisning deltog drygt 100 elever och fyra lärare. Lärarna med 

läroboksbunden undervisning följde läroböcker och använde laborativt material som ett 

komplement. Det laborativa materialet använde lärarna för att illustrerar räkneoperationer för 

eleverna men eleverna själva fick lite tid med det laborativa materialet. Ett större antal olika 

laborativa material användes men varje enskilt material användes under en kortare tid. Lärarna 

med alternativ undervisning använde ett fåtal olika laborativt material och varje enskilt material 

användes under längre tid. Lärarna hade genomgångar om hur eleverna skulle använda de 

laborativa materialen och sedan hade eleverna fri tillgång till materialen. Resultatet visar att 

eleverna med alternativ undervisning låg något högre än eleverna med lärobocksbunden 

undervisning i förståelse vid tvåsiffriga räkneoperationer inom addition och subtraktion. 

Resultatet visar även att skillnaden inom grupperna var större än skillnaden mellan grupperna.  
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Ghazali et al. (2010) genomförde en studie om malaysiska lärares undervisning inom 

taluppfattning med fokus på räknesagor inom addition och subtraktion. Forskarna observerade 

sex lärare mellan årskurs 1 till årskurs 5. Resultatet åskådliggör att en lärare i årskurs 1 vid 

uppstarten av matematiklektionerna använde sången ”ten little indian” med syftet att få med 

samtliga elever. Vid introduktion av subtraktionsproblem använde en annan lärare i årskurs 1 

godis som hjälpmedel. Forskarnas slutsats var att användningen av laborativt material är en 

viktig komponent för en effektiv undervisning inom taluppfattning.  

I en empirisk undersökning som genomfördes i Indonesien (Salmah et al., 2015) om elevers 

strategier inom addition i talområdet 1- 20 deltog en klass från årskurs 1 samt deras lärare. Den 

empiriska undersökningen var uppdelad i en pilotstudie och en huvudstudie. I huvudstudien 

fokuserade forskarna på aktiviteten ”ten-box activity”. Aktiviteten innehöll tre problem som 

generellt handlade om att använda räknestrategin gå via tio. ”Ten-box activity” fungerade som 

ett laborativt material eftersom eleverna fick ett arbetsblad med två kolumner med tio rutor i 

vardera kolumnen. Eleverna skulle med hjälp av ”ten-box activity” rita och beräkna antalet röda 

och blåa bollar. Resultatet belyste att eleverna i början hade svårigheter att tillämpa ”ten-box 

activity” som ett verktyg vid räkneoperationer inom addition, läraren repeterade därför syftet 

med att använda verktyget. Elevernas resultat på problem ett, två och tre visar att de utvecklat 

förmågan att dela upp en räkneoperation vilket möjliggjorde att eleverna kunde gå via tio och 

därmed få en mer lätthanterlig räkneoperation. Ett exempel på räkneoperation eleverna delade 

upp med hjälp av strategin gå via tio var 9+2. Vid användning av strategin fick de istället 

räkneoperationen 10+1, vilken är mer lätthanterlig.  

I jämförelse med Zhou och Peverly (2005), Murdiyani et al. (2013), Hiebert och Wearne (1992) 

samt Ghazali et al. (2010) har Morgan et al. (2015) kommit fram till en annan slutsats om 

laborativt material. Morgan et al. betonar i deras resultat att aktiviteter med laborativt 

material/miniräknare eller rörelser/musik vid inlärning av matematik inte visade något positivt 

samband med matematiska prestationer. 

5.2.2 Språket 

Perry et al. (1993) genomförde en studie angående vilka frågor lärarna ställde och hur dessa 

ställdes till eleverna under lektionerna inom addition och subtraktion i årskurs 1. I studien deltog 

elever och lärare från 40 skolor sammanlagt från Japan, Taiwan och USA. Forskarna gjorde en 
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sammanställning av de frågor lärarna ställde flest gånger och kategoriserade dessa. Kategorierna 

var beräkning, bestämma en regel, skapa ett matematiskt problem, beräkning i ett sammanhang, 

begreppsförståelse och problemlösningsstrategier. Resultatet visar att inom kategorierna 

beräkning, bestämma en regel samt skapa ett matematiskt problem förekom det inga markanta 

skillnader på hur lärarna ställde sina frågor. I till exempel Taiwan skrev lärarna upp några 

ensiffriga matematiska operationer, exempelvis 5+4, på tavlan som en elev i taget sedan fick 

besvara muntligt. Resultatet visade även att inom kategorierna beräkning i ett sammanhang, 

problemlösningsstrategier och begreppsförståelse förekom tydliga skillnader mellan de asiatiska 

länderna och USA. Lärarna i Japan lade stor vikt vid att eleverna skulle förstå uppgiften och 

problemet innan de skulle lösa uppgiften. Lärare i Japan och Taiwan använde sig av vardagsnära 

situationer eller laborativt material när de ställde frågor inom kategorin beräkning i ett 

sammanhang. En lärare i Japan ställde till exempel frågan till eleverna: Du har 100 yen och du 

köper en skrivbok för 70 yen, hur mycket pengar har du kvar? Att handla är en vardagsnära 

situation för eleverna och yen fungerar som laborativt material. De amerikanska lärarna använde 

sig av mer oplanerade spontana situationer än vardagsnära problem. Ett exempel på frågor som 

en amerikansk lärare ställde inom beräkning inom ett sammanhang är: Mamma köper tio hattar, 

moster Nell köper tre hattar, hur många fler hattar har mamma än moster Nell? Gällande frågor 

inom problemlösningsstrategier visar resultatet att lärarna i Japan och Taiwan bad eleverna att de 

skulle utvärdera vilken metod eller bestämma vilken räknesaga som var indirekt addition och 

subtraktion. De amerikanska lärarna hade större variation i sitt sätt att ställa frågor inom 

kategorin beräkning i ett sammanhang medan de asiatiska lärarna ställde frågorna mer på samma 

sätt för att skapa mening hos eleverna. Forskarnas slutsats är att de asiatiska eleverna blev mer 

utmanade av de frågorna som deras lärare ställde till dem. Forskarna tror att en högre nivå på 

frågorna leder till en rikare och bredare begreppskunskap inom matematiken hos eleverna.   

5.3 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis tydliggör studiernas resultat en variation mellan olika arbetsformer. 

Forskarna är oense om vilken arbetsform som ger en positiv effekt på elevernas matematiska 

prestation. Exempelvis Miao et al. (2015) kom fram till att helklassinteraktion med en 

tvåvägskommunikation är positivt för elevernas utveckling inom matematik. Lerkkanen et al. 

(2016) visar att elevcentrerad undervisning medför en positiv inverkan på elevers prestationer 
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inom matematiken. Morgan et al. (2015) skiljer sig från ovanstående forskare eftersom deras 

resultat visar att lärarstyrd undervisning leder till en högre prestation.   

Forskarnas empiriska studier visar att det finns ett flertal olika undervisningsverktyg. De flesta 

forskare är överens om att laborativt material medför en positiv effekt på elevernas matematiska 

utveckling. Morgan et al. (2015) visar i sin studie att laborativt material inte medför någon 

positiv effekt för eleverna inom matematiken och skiljer sig därmed från övriga forskare.  

Perrys et al. (1993) studie visar att det är skillnad mellan hur lärare i USA och lärare i Asien 

ställer frågor till sina elever. De amerikanska lärarna använder en större variation i hur de ställer 

frågor medan de asiatiska lärarna ställde frågorna mer på samma sätt. Forskarnas slutsats är att 

de asiatiska eleverna får en bredare begreppskunskap inom matematiken på grund av att de får 

mer utmanande frågor av sina lärare.   
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6. Diskussion 

I följande avsnitt diskuterar vi resultatet utifrån våra frågeställningar med en koppling till 

bakgrunden samt inledningen.  

6.1 Vilka undervisningsformer och undervisningsverktyg använder lärare inom 

addition och subtraktion under de första skolåren? 

För att besvara vår första frågeställning har vi valt att dela in vår diskussion i rubrikerna 

arbetsform och undervisningsverktyg. Under undervisningsverktyg kommer vi diskutera 

laborativt material och språket.   

6.1.1 Arbetsformer 

I flertalet empiriska studier från resultatet åskådliggör forskarna en skillnad i vilka arbetsformer 

de asiatiska länderna och länderna i väst använder. Det som är utmärkande i de asiatiska 

klassrummen är att de till stor del använder sig av helklassundervisning med en 

tvåvägskommunikation. Det visar sig genom att lärarna har diskussioner i helklass där läraren 

ställer frågor och följdfrågor. Några forskare som tydliggör denna skillnad är Miao et al. (2015) 

som även visar på en positiv effekt på elevernas matematiska prestationer genom att läraren 

använder sig av denna arbetsform. I de västerländska länderna som förekommer i resultatet 

tillämpas grupp- och individuellt arbete i större utsträckning. 

Att använda sig av lärarstyrd undervisning har visat sig ha en positiv effekt för elever med och 

utan matematiska svårigheter enligt Morgan et al. (2015). Lerkkanens et al. (2016) studie visar 

dock att lärarstyrd undervisning inte hade någon väsentlig effekt på elevers 

matematikutveckling. 

6.1.2 Undervisningsverktyg 

En generell uppfattning vi får utifrån artiklarnas resultat är att undervisning med laborativt 

material är någonting positivt. Zhou och Peverly (2005) betonar att de kinesiska lärarna anser att 

laborativt material hjälper eleverna att utveckla förståelse inom addition och subtraktion. Även 

resultatet i Murdiyanis et al. (2013) empiriska undersökning visar en positiv effekt av att 

eleverna använder sig av laborativt material. Morgan et al. (2015) däremot kan i sitt resultat inte 

se att laborativt material ger någon positiv effekt på elevernas matematiska prestation. Murdiyani 

et al. betonar även att lärare måste tänka på att uppmuntra eleverna till att inte alltid använda 
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denna form av hjälpverktyg. Hiebert och Wearne (1992) skriver i sitt resultat om hur lärare 

arbetade olika med laborativt material. En del lärare använde det laborativa materialet som 

illustration vid nya räkneoperationer och eleverna använde inte materialet i någon större 

utsträckning. Andra lärare introducerade laborativt materialet och lät sedan eleverna använda 

dem i sitt lärande under lektionen. Löwing (2008) framhäver att det är viktigt att läraren 

introducerar det nya materialet som eleverna ska använda i sin undervisning.   

Språket, i form av bland annat diskussioner och olika typer av frågor, är en central aspekt i 

undervisningen inom addition och subtraktion i flertalet av de empiriska studier vi har granskat 

och analyserat. Klassrumsdiskussionerna användes med syfte att till exempel vidareutveckla 

elevernas förståelse för grundläggande addition och subtraktion samt att utvidga antalet 

räknestrategier eleverna kan använda inom addition och subtraktion. Språket är även en central 

aspekt inom den sociokulturella teorin som genomsyrar detta konsumtionsarbete. Vår 

uppfattning är att språket är ett väsentligt och viktigt redskap i undervisningen inom matematik 

och att det som blivande lärare är av stor vikt att vi är medvetna om språkets 

användningsområden för att kunna stötta och hjälpa eleverna i deras fortsatta kunskapsutveckling 

inom matematiken. Perry et al. (1993) betonar vikten av hur läraren ställer frågor inom 

matematikundervisningen till eleverna och hur läraren sätter in frågorna i ett sammanhang. 

Murata (2004) visar vikten av att ha klassrumsdiskussioner för elevernas ökade förståelse. 

Forskaren beskriver hur läraren använde klassrumsdiskussioner när eleverna vid nya 

räkneoperationer fick svårigheter att tillämpa räknestrategin gå via tio och återgick till att 

använda de tidigare räknestrategierna räkna från första term och räkna alla. Syftet med 

klassrumsdiskussionerna var att utöka elevernas förståelse för räknestrategin gå via tio för att de 

skulle återgå till att tillämpa denna strategi. 

6.1.3 Sammanfattande reflektioner 

Vårt resultat visar att forskarna är oense angående arbetsformer och undervisningsverktyg. Vad 

gäller arbetsformer i undervisningen visar Lerkkanens et al. (2016) resultat att lärarstyrd 

undervisning inte medför någon väsentlig effekt på elevers matematiska utveckling. Morgans et 

al. (2015) resultat visar däremot att lärarstyrd undervisning medför en positiv effekt för eleverna. 

När vi ser detta resultat ställer vi oss frågande till hur det kommer sig att resultatet skiljer sig. 

Båda studierna är stora men det är en stor skillnad på antalet deltagare och frågan blir då om 



 

22 

 

resultatet påverkas av detta. Studierna är genomförda i olika länder, den  ena studien i USA och 

den andra i Finland. Medför de olika kulturerna som finns i skolan någon påverkan för utgången 

av studiernas resultat? 

Som vi nämnde i ovanstående stycke om undervisningsverktyg visar flertalet av studierna ett 

positivt samband mellan elevernas utveckling inom matematiken och användning av laborativt 

material. De studier som påvisar detta positiva samband är Zhou och Peverly (2015), Murdiyani 

et al. (2013) samt Hiebert och Wearne (1992). En studie som tydligt skiljer sig från dessa tre 

studier är Morgan et al. (2015). Deras resultat visar inget samband mellan elevernas utveckling 

inom matematiken och användningen av laborativt material. Följdfrågan till dessa olika resultat 

blir då, vad kan detta bero på? Vi har tre studier som visar på ett tydligt positivt samband mellan 

elevers kunskapsutveckling inom matematiken och användningen av laborativt material, varav 

den ena studien är en metaanalys. Som vi nämnde i metoddiskussionen väger resultatet i en 

metaanalys tungt (Eriksson Barajas et al., 2013). Vad beror då dessa olika resultat på? Både 

Hiebert och Wearnes (1992) studie som visar ett positivt samband och Morgans et al. (2015) som 

inte visar något samband är genomförda i USA. Det som skiljer dessa studier åt är när studierna 

genomfördes, det är 23 år mellan de båda studiernas genomförande och publiceringsår. Detta 

upplever vi kan vara en bidragande orsak till varför just dessa två studier visar olika resultat. 

Skillnaden mellan Zhou och Peverlys (2005) studie och Morgans et al. (2015) studie är dels att 

det skiljer tio år mellan publiceringsår och genomförande av studien och dels att studierna är 

genomförda i olika länder. En fråga vi ställer oss är vilken påverkan på resultatet dessa två 

faktorer medfört. Den tredje studien som visar ett positivt samband mellan elevers 

kunskapsutveckling inom matematik och användning av laborativt material är Murdiyani et al. 

(2013). Denna studie skiljer sig åt från Morgans et al. (2015) studie på så sätt att de är 

genomförda och publicerade i olika länder.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det utifrån de faktorer som vi ovan nämnt är svårt att 

avgöra vilken eller vilka studier som innehåller det korrekta svaret angående det laborativa 

materialets påverkan på elevernas matematiska utveckling.     
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6.2 Vad gör lärare i sin undervisning som särskilt kan stödja en positiv utveckling 

för elever inom addition och subtraktion? 

Efter att ha granskat och analyserat de empiriska studierna är vår uppfattning att det i artiklarna 

förekommer flertalet aspekter som särskilt kan stödja elevernas utveckling inom addition och 

subtraktion. De tydligaste aspekter vi kunnat urskilja är variation i undervisningsformer, 

individstöd till eleven samt laborativt material. 

Murata (2004), Murdyani et al. (2013) samt Mioa et al. (2015) poängterar vikten av att använda 

klassrumsdiskussioner med olika former av frågor som stöd för elevernas utveckling inom 

matematik. Vi har utifrån vårt resultat kunnat urskilja en skillnad mellan de asiatiska lärarna och 

de västerländska lärarna vad gäller denna undervisningsform som stöd för eleverna. De asiatiska 

lärarna använde klassrumsdiskussioner med tvåvägskommunikation i större utsträckning än de 

västerländska lärarna. Ett exempel på hur klassrumsdiskussioner används som stöd visar Murata 

i sin empiriska undersökning. Som vi nämnde i ovanstående stycke om språket använde läraren i 

Muratas empiriska studie klassrumsdiskussioner för att tydliggöra räknestrategin gå via tio för 

eleverna, vilket visade sig fungera som ett bra stöd. 

I Vygotskijs sociokulturella teori är stödet till elever från både lärare och elever en central del i 

form av ZPD (Zone of Proximal Development). Kiuru et al. (2015) visar i sin empiriska studie 

att det individuella stödet är av stor betydelse för lågpresterande elever inom matematik. 

Forskarna betonar att det inte är mängden instruktionsstöd från läraren eleven får, utan typen av 

instruktionsstöd som är av betydelse. Morgan et al. (2015) visar även att lärarstyrd undervisning 

ger positiva resultat hos lågpresterande elever. Som vi skrev i inledningen av detta 

konsumtionsarbete är det viktigt att som lärare vara medveten om elevers olika behov i sin 

undervisning (Skolverket, 2011). Av denna anledning anser vi att det som Kiuru et al. och 

Morgan et al. lyfter fram i sina artiklar är av stor betydelse för oss som blivande lärare. För att 

som lärare kunna stödja eleverna i deras utveckling inom matematik, vilket läroplanen lyfter 

fram, anser vi att det är viktigt att ge eleverna rätt stöd vid rätt tillfälle. Utifrån de empiriska 

studierna har vi sett att en variation i undervisningsformer, lärarstyrd eller elevcentrerad, är ett 

bra stöd och kan gynna samtliga elever, låg- som högpresterande.  

Kiuru et al. (2015) visar i deras resultat att de lågpresterande eleverna fick stöd av läraren i högre 

utsträckning än de högpresterande eleverna. Detta lyfter även läroplanen (Skolverket, 2011) som 
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poängterar att läraren ska stödja eleverna i deras matematiska utveckling. Vår uppfattning, med 

stöd av ovanstående argument från läroplanen, är att även de högpresterande eleverna behöver 

rätt stöd från läraren för att få en positiv utveckling inom matematiken.  

Utifrån vårt resultat har vi kunnat se att undervisning med laborativt material medför en positiv 

effekt för elevers matematiska utveckling i de första skolåren. Vår uppfattning efter att ha läst 

artiklarna är att lärarens roll vid nya laborativa material är att introducera dem för eleverna, se till 

att eleverna har tillgång till materialet samt att materialet i så stor utsträckning som möjligt är 

vardagsnära för eleverna.  

6.3 Studiens bidrag till det aktuella kunskapsområdet  

I följande stycke presenterar vi vilka bidrag litteraturstudien har medfört till det aktuella 

kunskapsområdet, vilket är lärares arbetsformer och undervisningsverktyg inom matematik. 

Utifrån resultatet i Miaos et al. (2015) studie kan vi dra slutsatsen att det är viktigt att lärare har 

en variation i undervisningsformer i det matematiska klassrummet. En viktig arbetsform inom 

matematiken är klassrumsdiskussioner där både lärare och elever är aktiva. Flertalet av forskarna 

(Miao et al., 2015, Murata, 2004, Murdiyani et al., 2013) i vårt resultat visar på positiva effekter 

för elevers utveckling inom matematiken vid användning av klassrumsdiskussioner med en 

tvåvägskommunikation. Vi kan även se att både elevcentrerad och lärarstyrd undervisning 

medför positiva effekter på elevers utveckling inom matematiken (Lerkkanen et al., 2016 & 

Morgan et al., 2015).  

Vår uppfattning är att laborativt material är ett bra hjälpverktyg inom matematikundervisningen. 

Denna uppfattning får vi eftersom vårt resultat visar att flertalet av forskarna är positiva till 

användningen av laborativt material i matematikundervisningen (Ghazali et al., 2010, Zhou & 

Peverly, 2005, Murdiyani et al., 2013, Salmah et al., 2015). Hiebert och Wearne (1992) lyfter i 

sitt resultat fram att det laborativa materialet kan användas som till exempel komplement till 

läroböcker, hjälpverktyg för eleverna vid räkneuppgifter samt illustration av nya 

räkneoperationer. Samtidigt som vår uppfattning är att användning av laborativt material inom 

matematikundervisningen är positivt, anser vi att det som lärare är viktigt att ha i åtanke att en 

variation och utveckling av laborativa material är nödvändigt. Murdiyani et al. (2013) lyfter i sin 

studie vikten av att lärare inte alltid använder samma form av laborativt material.  
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Avslutningsvis kan vi, utifrån resultatet i Perrys et al. (1993) studie, konstatera att hur läraren 

ställer frågor till eleverna och i vilket sammanhang frågorna sätts in i är av betydelse för 

elevernas matematiska utveckling.   

6.4 Avslutande reflektioner och fortsatt forskning  

Syftet med detta konsumtionsarbete var att se vad forskningen säger om vilka arbetsmetoder och 

undervisningsverktyg lärare använder inom addition och subtraktion i de första skolåren samt 

hur dessa påverkar elevernas matematiska utveckling. Tillvägagångssättet för att hitta artiklar var 

databassökning och manuell sökning. Vårt resultat visar att det är en skillnad i arbetsformer 

mellan olika länder. I många av de asiatiska länderna är det mer vanligt med 

helklassundervisning medan de västerländska länderna har mer variation i 

undervisningsformer. Vårt resultat visar även ett positivt samband mellan användning av 

laborativt material och elevers matematiska utveckling. 

Konsumtionsarbetet har medfört en ökad förståelse för hur lärare undervisar i andra länder, med 

fokus på arbetsformer och undervisningsverktyg. Till vårt framtida yrke tar vi med oss vikten av 

att ha en variation i arbetsformer inom matematiken. Det är även viktigt att tänka på att eleverna 

får tillgång till laborativa material och att dessa kontinuerligt utvecklas, byts ut samt anpassas till 

det aktuella arbetsområdet inom matematiken. Den sista viktiga aspekten vi tar med oss från vårt 

konsumtionsarbete är att det är viktigt att tänka på hur man ställer frågor till eleverna och att 

frågorna sätts in i ett, för eleven, verklighetsanknutet sammanhang.  

Till vårt produktionsarbete vill vi genomföra en empirisk studie om hur lärare undervisar. 

Exempel på vad som skulle kunna undersökas är användning av olika laborativa material och hur 

dessa påverkar elevernas utveckling inom matematik. En jämförelse mellan olika laborativa 

material kan genomföras. Eventuellt kan man välja att fokusera på ett specifikt laborativt 

material och hur olika lärare använder detta och hur materialet påverkar elevernas utveckling 

inom matematiken. En annan infallsvinkel på vårt produktionsarbete kan vara att undersöka olika 

arbetsformer lärare använder i sin matematikundervisning och vilken eller vilka som medför en 

positiv effekt för eleverna.  
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Bilaga 1 

Detta konsumtionsarbete ingår i vår utbildning på grundlärarprogrammet vid Linköpings 

Universitet. I början av arbetet bestämde vi att vi skulle genomföra samtliga moment 

tillsammans. Under artikelsökningen arbetade vi tillsammans men använde varsin dator för att 

båda skulle kunna söka artiklar. Vi delade upp de utvalda artiklarna och läste hälften var och 

bytte sedan artiklar med varandra. Urvalsprocessen genomförde vi tillsammans efter att båda läst 

samtliga artiklar. Vi har skrivit samtliga delar av arbetet tillsammans och vid de tillfällen vi inte 

kunnat ses har vi använt Google Docs eftersom båda då kan skriva i samma dokument men på 

varsitt håll.  

 

 

 

 

 

 

 

 


